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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang World Trade Organization (WTO)

1. Sejarah WTO

World Trade Organization atau WTO dihasilkan dari Putaran 

Uruguay GATT (1986-1994). Organisasi ini memiliki kedudukan yang 

unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB. 

Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-

negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1947). Yakni 

hendak mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional (yang 

dulu namanya adalah International Trade Organization atau ITO).

16 Dengan terbentuknya WTO mulai januari 1994 maka persolan 

tentang apakh GATT sebuah organisasi internasional atau bukan, kini 

telah berakhir. GATT 1947 kini dintergrasikan ke dalam salah satu 

perjanjian yang merupakan annex perjanjian WTO yakni Multilateral 

Agreement Ontrade In Goods.17  

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan 

bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Agreement 

Establishing The World Trade Organization 1994, sebagai berikut : 

“bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi 

negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk 

meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, 

peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan 

16 Huala Adolf. 2004. Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konesepsi 

Dasar. Jakarta. Rajawali Pers. 
17 Hatta. 2006. Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO-Aspek-Aspek 

Hukum dan Non Hukum. Bandung. Refika Aditama. hal. 87. 
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barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia 

sesuai dengan tujuan dengan pembangunan berkelanjutan. Juga 

mengusahakan perlindungan perlindungan lingkungan hidup dan 

meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat 

pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan in 

diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk 

menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling 

terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan 

internasioanl sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.” 

 

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diadakanlah suatu pengaturan 

yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan tarif 

secara substansial dan juga hambatan-hambatan non-tarif terhadap 

perdangangan, untuk menghilangkan perlakuan diskrimintif dalam 

hubungan perdagangan internasional. 

Diantara fungsi WTO yang terpenting adalah melancarkan 

pelaksanaan pengadministrasian serta lebih meningkatkan tujuan dari 

perjanjian pembentukan WTO sendiri serta perjanjian-perjanjian lain 

yang terkait dengannya. Disamping itu WTO akan merupakan forum 

negosiasi bagi para anggotanya di bidang-bidang yang menyangkut 

perdangan multilateral, forum penyelesaian sengketa dan melaksanakan 

peninjauan atas kebijakan perdagangan (Pasal III: 1,2,3,4).   

Apabila melihat kembali menganai GATT, Sejak tahun 1948-1994 

sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia 

dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi.18 

                                                           
18  WTO, Understanding The WTO: Basics, What is the World Trade Organization. 

Dalam http://www.wto.org. diakses tanggal 12 Oktober 2016. 
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Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan 

internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 

(General Agreement on Tariff and Trade atau GATT). Muatan di 

dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan 

antar negara tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula 

aturan perdagangan antara pengusaha. Contoh yang terakhir ini adalah 

pengaturan mengenai barang tiruan atau kepabeanan. GATT dibentuk 

pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa 

dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO 

mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan 

WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi 

bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian 

mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), dan juga dalam 

Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (TRIPs).19 

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptkan suatu iklim 

perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, 

serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, 

lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai 

tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT 

                                                           
19 Hukala Adolf. Op.cit.  
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adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan di seluruh dunia.20 

WTO berbeda dengan GATT, tidak hanya mengenai masalah 

barang dan jasa tetapi njuga mengurus masalah kekayaan intelektual. 

Perbedaan utama GATT dan WTO antara lain : 

1. GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu. Persetujuan umum tidak 

pernah diratifikasi oleh parlemen negara anggota dan tidak 

mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi. 

2. WTO menjadi anggota. GATT secara resmi merupakan suatu teks 

legal. 

3. GATT hanya memasukkan perdagangan barang. WTO mencakup 

baik barang maupun jasa dan kekayaan intelektual. 

4. Sistem penyelesaian sengekta WTO lebih cepat dan lebih otomatis 

daripada sistem GATT yang lama. 

5. WTO dan persetujuan-persetujuan didalamnya bersifat permanen, 

dan sebagai organisasi internasional, WTO mempunyai aturan-aturan 

yang pasti dan diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. 

Persetujuan-persetujuan WTO memuat bagaimana WTO berfungsi. 

Putaran-putaran pertama GATT pada umumnya difokuskan kepada 

upaya penurunan tarif. Penurunan tarif ini sudah berlangsung sejak 

pembentukan GATT pada tahun 1947. Sejak tahun 1947, putaran yang 

telah dilaksanakan adalah Putaran Jenewa (1947 – diikuti oleh 23 negara); 

                                                           
20 Olivier Long. 1987. Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System. 

Martinus Nijhoff Publishers. hal. 101. 
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Putaran Annecy-Perancis (1947 – 13 negara); Putaran Torquay-Inggris 

(1951 – 38 negara); Putaran Jenewa (1956 – 26 negara); Putaran Jenewa 

atau Putaran Dillon (1960-61 – 26 negara). Proses liberalisasi 

perdagangan ini terus berlanjut dalam putaran-putaran berikutnya, yaitu 

Putaran Kennedy (1964-67 diikuti oleh 62 negara yang khusus 

membahas tarif dan antidumping), Putaran Tokyo (1973-1979, diikuti 

102 negara) dan Putaran Uruguay (1986 – 1994 diikuti oleh 123 

negara).21 

2. Keaggotaan WTO 

Negara anggota GATT adalah anggota WTO, Perlu dikemukakan 

disini bahwa istilah anggota pada GATT bukan ‘member’¸ tetapi 

‘contracting party’. Hal ini merupakan konsekuensi dari staus GATT 

yang sifatnya, dengan meninjau sejarah berdirinya, ‘organisasi’. Karena 

itu pula negara-negara ikut serta dalam GATT tidak tepat untuk disebut 

anggota karena memang sebutan ‘anggota’ (member) hanya menunjuk 

pada istilah peserta/pihak pada suatu organisasi internasional. Maka itu 

untuk GATT yang ‘bukan’ organisasi ini, istilah yang tepat adalah 

contracting party. 

Pada dasarnya ada dua cara untukdapat menjadi anggota WTO. 

Berdasarkan pasal XXXIII GATT, suatu anggota dapat menjadi anggota 

berdasarkan prosedur normal. Untuk itu, diperlukan suatu putusan sua 

pertiga mayoritas suara dari negara anggota. Untuk dapat menjadi 

                                                           
21 Huala Adolf. Op.cit. 



19 

 

anggota, maka aksesi negara tersebut harus disetujui oleh contracting 

parties. Dalam kenyataannya untuk mendapatakna persetujuan ini 

tidaklah mudah. Ada cukup banyak persyaratan yang perlu dipenuhi, 

misalnya komitmen negara tersebut mengenai kebijakan 

perdagangnannya dan kemungkinan kebijakan perdagangan negara 

pemohon di masa depan. Cara kedua adalah melalui cara sponsorship 

berdasarkan pasal XXVI : 5 (c). Pasal ini ditujukan khusus terhadap 

negara-negara yang baru merdeka dan sebelum merdeka, ia berada 

dibawah penguasaan suatu negara anggota GATT .22 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada WTO mengikuti struktur yang terdapat 

dalam GATT 1947. Badan tertinggi dalam GATT, yaitu contracting 

parties, dalam WTO menjadi minsterial conference.23 Adapun organnya 

yakni : 

a. Ministerial conference 

Merupakan badan pengambil keputusan tertiggi yang bersidaang 

sedikitnya sekali dalam dua tahun. 24  Ministerial conference 

mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan atas segala 

persoalan yang diatur dalam suatu Multilateral Trade Agreement, jika 

dikehendaki oleh satu anggota, sesuai persyaratan khusus bagi 

                                                           
22   Huala adolf dan A. Chandrawulan. 1995. Masalah-masalah Hukum Dalam 

Perdagangan Internasional. Jakarta. Rajawali Pers. Cet. 2. Hal 9. 
23 Huala Adolf. 2003. Hukum Ekonomi Internasional. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 

Hal.109. 
24 Hatta. Op,cit. Hal. 148. 
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pengambilan keputusan dalam perjanjian ini dan dalam  Multilateral 

Trade Agreement lain yang relevan.25 

b. General Council 

Terdiri dari utusan-utusan negara anggota yang mengadakan 

pertemuan beberapa kali dalam setahun dikantor pusat Jenewa. 

General Council nelaksanakan fungsi ministerial conference  pada 

waktu-waktu diantara Ministerial conference. 

c. Council For Trade in Goods (Dewan Perdagangan Barang) 

Organ ini mengawasi pelaksanaan perjanjian (Multilateral Trade 

Agreement) dalam Annex 1A. 26  Bertugas memantau pelaksanaan 

persetujuan yang dicapai dibidang perdagangan barang. Badan ini 

membawahi komite ditambah kelompok kerja (working group) serta 

bdang yang khusus menangani masalah tekstil dan pakaian jadi, yaitu 

Textiles Monotoring Body (TMB). Komite dibawah Council For 

Trade in Goods adalah Komite Market Access, Komite Agriculture, 

Komite Sanitary and Phytosanitary, Komite Ruls of Origin, Komite 

Subsidies and Countervailing Measures, Komite Antidumping 

Practices, Komite Import Licensing dan Komite Sadeguard.27 

 

 

 

 

                                                           
25 Ibid. Hal. 89.  
26 Huala Adolf dan A. Chandrawula. Op.cit. hal. 89. 
27 Ibid. hal. 17. 
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d. Council For Trade in Services (Dewan Perdagangan Jasa) 

Dewan ini mengatari pelaksanaan General on Trade In Service 

(GATS) pada Annex 1B. 28  Dewan ini memantau pelaksanaan 

persetujuan yang dicapai dibidang perdagangan jasa. 

e. Council For Trade Related Aspects of Intellectual Property Right 

(TRIPS) 

Dewan ini mengawasi pelaksanaan Agreement On TRIPS (Annex 

1C). 29  Dewan ini bertugas memantau pelaksanaan persetujuan 

dibidang aspek perdangan dari hak atas kekayaan intelektual. 

f. Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa) 

Badan ini menyelenggarakan forum untuk menyelesaikan sengketa 

perdagangan yang timbul antara negara anggota. 

g. Trade Policy Review Body (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan) 

Yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan 

kenijakan dibidang perdagangan.30 

4. Prinsip-prinsip GATT 

Untuk mencapai tujuan-tujuannya, GATT berpedoman pada 5 

prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah:31 

a. Prinsip most-favoured-nation. 

Prinsip ‘most-favoured-nation (MFN) ini termuat dalam pasal I 

GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan 

                                                           
28 Hatta. Op.cit. hal. 89. 
29 Hatta. Loc.cit. hal. 89. 
30 Huala Adolf dan A. Chandrawulan. Op.cit. hal 17. 
31 Huala Adolf. Op.cit.  
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harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, 

semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara 

lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan 

impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. 

Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan 

tanpa syarat (‘immediately and unconditionally’) terhadap produk 

yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. 

Karena itu sesuatu negara tidak boleh memberikan perlakuan 

istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan 

diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam pasal 4 

perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPS) dan 

tercantum pula dalam pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS).  

Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang 

sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu 

kebijaksanaan perdagangan. Namun demikian, dalam 

pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian-pengecualiannya, 

khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang 

berkembang.  

Jadi, berdasarkan prinsip itu, suatu negara anggota pada pokoknya 

dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan 

ekspornya di negara-negara anggota lain. Namun demikian ada 

beberapa pengecualian terhadap prinsip ini.  
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Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dalam pasal-

pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam 

putusan-putusan dalam konperensi-konperensi GATT melalui suatu 

penanggalan (waiver) dan prinsip-prinsip GATT berdasarkan Pasal 

XXV. Pengecualian yang dimaksud adalah: 

1) keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (frontier traffic 

advantage), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT 

lainnya (Pasal VI); 

2) perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada 

(misalnya kerjasama ekonomi dalam ‘British Commonwealth’; 

the French Union (Perancis dengan negaranegara bekas 

koloninya); dan Banelux (Banelux Economic Union), tetap boleh 

terus dilaksanakan namun tingkat batas preferensinya tidak boleh 

dinaikan (Pasal I ayat 2-4); 

3) anggota-anggota GATT yang membentuk suatu Customs Union 

atau Free Trade Area yang memenuhi persyaratan Pasal XXIV 

tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara 

anggota lainnya. 

Untuk negara-negara yang membentuk pengaturan-

pengaturan preferensial regional dan bilateral yang tidak 

memenuhi persyaratan Pasal XXIV, dapat membentuk 

pengecualian dengan menggunakan alasan ‘penanggalan’ (waiver) 

terhadap ketentuan GATT. 
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Penanggalan ini dapat pula dilakukan atau diminta oleh 

suatu negara anggota. Menurut prinsip ini suatu negara dapat, 

manakala ekonominya atau keadaan perdagangannya dalam 

keadaan yang sulit, dapat memohon pengecualian dari kewajiban 

tertentu yang ditetapkan oleh GATT. 

4) pemberian prefensi tarif olef negara-negara maju kepada produk 

impor dari negara yang sedang berkembang atau negara-negara 

yang kurang beruntung (least developed) melalui fasilitas 

Generalised System of Preference (sistem preferensi umum). 

Pengecualian lainnya adalah apa yang disebut dengan 

ketentuan ‘pengamanan’ (safeguard rule). Pengecualian ini 

mengakui bahwa suatu pemerintah, apabila tidak mempunyai 

upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara 

waktu industri dalam negerinya.  

Pengaturan ‘safeguard’ ini yang diatur dalam Pasal XIX, 

memperbolehkan kebijakan demikian namun hanya dipakai dalam 

keadaan-keadaan tertentu saja. Suatu negara anggota dapat 

membatasi atau menangguhkan suatu konsesi tarif pada 

produkproduk yang diimpor dalam suatu jumlah (kuantitas) yang 

meningkat dan yang menyebabkan kerusakan serius (serious 

injury) terhadap produsen dalam negeri.  

Dalam tahun-tahun belakangan ini, cukup banyak anggota GATT yang 

menerapkan pengaturan bilateral diskriminatif yang juga seringkali 
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disebut dengan ‘voluntary export restraints’ (VERs). Kebijakan 

perdagangan ini dilakukan untuk menghindari salah satu isu yang cukup 

hangat dibahas dalam Putaran Uruguay yakni perdagangan tekstil.  

VERs adalah cara 'halus' negara maju untuk menekan negara 

sedang berkembang yang umumnya adalah penghasil tekstil. Untuk 

membatasi masuknya produk tekstil ke dalam pasar dalam negerinya, 

negara maju secara halus menyatakan kepada negara berkembang untuk 

mengekspor tekstilnya dalam jumlah tertentu saja. Dalam hal ini, 

negara maju menekankan bahwa pembatasan jumlah tersebut semata-

mata haruslah sukarela sifatnya yang datang atau berasal dari kehendak 

negara berkembang. 

b. Prinsip National Treatment. 

Prinsip National Treatment terdapat dalam pasal III GATT. 

Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam 

suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam 

negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku 

terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia 

berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan 

persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, 

pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di 

pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap 

proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif 

atau legislatif. 
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Prinsip national treatment dan prinsip MFN merupakan prinsip 

sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT. 

Kedua prinsip ini menjadi prinsip pada pengaturan bidangbidang 

perdagangan yang kelak lahir di dalam perjanjian putaran Uruguay. 

Misalnya, prinsip ini tercantum dalam pasal 3 Perjanjian TRIPs. Kedua 

prinsip diberlakukan pula dalam the General Agreement on Trade in 

Service (GATS). Dalam GATS, negara-negara anggota WTO 

diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama (MFN 

treatment) terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara 

dengan negara lainnya.  

Meskipun demikian, perjanjian WTO membolehkan suatu negara 

untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini yang 

mencakup upaya-upaya tertentu (specific measures) yang pada mulanya 

tidak dapat menawarkan perlakuan demikian.  

Untuk maksud tersebut, manakala suatu negara meminta 

pembebasan kewajiban MFN, maka permintaan tersebut akan ditinjau 

setiap lima tahun. Pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini 

hanya boleh dilakukan untuk jangka waktu 10 tahun.  

Prinsip national treatment merupakan suatu kewajiban dalam 

GATS yang mana negara-negara secara eksplisit harus menerapkan 

prinsip ini terhadap jasa-jasa atau kegiatan jasa-jasa tertentu. Oleh 

karena itulah prinsip national treatment atau perlakuan nasional ini pada 
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umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara 

negara-negara anggota. 

c. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif. 

Yang menjadi ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi 

kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. 

Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun 

(misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan 

lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk 

impor atau ekspor), pada umumnya dilarang (Pasal IX). Hal ini 

disebabkan karena praktek demikian mengganggu praktek perdagangan 

yang normal.  

Restriksi kuantitatif dewasa ini tidak begitu meluas di negara maju. 

Namun demikian, tekstil, logam, dan beberapa produk tertentu, yang 

kebanyakan berasal dari negara-negara sedang berkembang masih 

acapkali terkena rintangan ini.  

Namun demikian dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat 

dilakukan dalam hal: pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-

produk esensial di negara pengekspor; kedua, untuk melindungi pasal 

dalam negeri khususnya yang menyangkut produk pertanian dan 

perikanan;  

ketiga, untuk mengamankan, berdasarkan escape clause (Pasal 

XIX), meningkatnya impor yang berlebihan (increase of imports) di 
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dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, misalnya, terancamnya 

produksi dalam negeri.  

keempat, untuk melindungi neraca pembayaran (luar negerinya) 

(Pasal XII). 

Meskipun demikian restriksi tersebut tidak boleh diterapkan di luar 

yang diperlukan untuk melindungi neraca pembayarannya. Restriksi itu 

pun secara progesif harus dikurangi bahkan dihilangkan apabila tidak 

dibutuhkan kembali. 

Dengan adanya pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal XVII, 

pengecualian itu telah diperluas pada negara-negara sedang 

berkembang. Dalam hal ini negara tersebut dapat memberlakukan 

restriksi kuantitatif untuk mencegah terkurasnya valuta asing (devisa) 

mereka yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang 

diperlukan bagi pembayaran atau karena mereka sedang mendirikan 

atau memperluas produksi dalam negerinya.  

Bagi kepentingan negara tersebut, GATT menyelenggararakan 

konsultasi secara reguler yang diadakan dengan negara yang 

mengajukan restriksi impor untuk melindungi neraca pembayarannya. 

Menurut Pasal XIII, restriksi kuantitatif ini, meskipun diperbolehkan, 

tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. 

d. Prinsip Perlindungan melalui Tarif. 

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi 

terhadap industri domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea 
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masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (non-tarif 

commercial measures). 

Perlindungan melalui tarif ini menunjukan dengan jelas tingkat 

perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya 

kompetisi yang sehat.  

Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari 

luar negeri, pengenaan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. 

Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk 

melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik 

pemasukan bagi negara yang bersangkutan.  

Meskipun dibolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada 

ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja, pengenaan atau penerapan 

tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada 

komitmen tarifnya kepada GATT/WTO.  

Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu 

negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi 

komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Karena itu, suatu 

negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif, ia tidak 

dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, 

kecuali diikuti dengan negoisasi mengenai pemberian mengenai 

kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya (Pasal XXVII).  

Perlu dikemukakan di sini bahwa negoisasi tarif di antara negara-

negara merupakan salah satu pekerjaan GATT (yang juga sekarang 
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dilanjutkan oleh WTO). Tujuan GATT dalam hal ini adalah berupaya 

menurunkan tingkat tarif ke titik atau level yang serendah-rendahnya.   

Ketika GATT terbentuk pada tahun 1948 sampai dengan 

disahkannya perjanjian hasil Putaran Uruguay, tingkat tarif yang 

diterapkan negara-negara telah turun cukup tajam. Dari rata-rata 

sebesar 38% di tahun 1948, pada tahun 1994 telah jatuh menjadi 

sekitar 4% saja.  

Dalam putaran Uruguay, komitmen negara-negara terhadap akses 

pasar yang lebih besar dicapai, antara lain, melalui penurunan suku 

bunga yan dilakukan oleh lebih dari 120 negara. Komitmen negara-

negara ini dituangkan dalam 22.500 halaman national tarif schedules. 

Dalam pengurangan tarif ini, WTO mensyaratkan agar 

pengurangan tersebut dapat diturunkan sampai 40% (khususnya 

terhadap produk-produk industri di negara-negara maju) untuk jangka 

waktu 5 tahun (tahun 2000). Pada waktu putaran Uruguay ditutup 

(1994), tingkat tarif yang umumnya berlaku adalah sekitar 6,8%. 

Dengan tingkat tarif yang menurun demikian, diharapkan akan terjadi 

peningkatan penerimaan produk-produk industri maju yang 

memperoleh pembebasan bea masuk (yakni dari 20% menjadi 4% di 

negara-negara maju).  

Seperti halnya tarif, GATT juga mensyaratkan negara-negara 

anggotanya untuk menerapkan prinsip transparansi. Prinsip ini pula 
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yang menjadi kunci bagi prasyarat perdagangan yang pasti 

(predictable).  

Prinsip transparansi ini mensyaratkan keterbukaan atau 

transparansi hukum atau perundang-undangan nasional dan praktek 

perdagangan suatu negara. Cukup banyak aturan dalam perjanjian 

WTO memuat prinsip transparansi yang mensyaratkan negara-negara 

anggotanya untuk mengumumkan pada lingkup nasional dengan 

menerbitkan pada lembaran-lembaran resmi negara atau dengan cara 

memberitahukannya secara formal kepada WTO. 

e. Prinsip Resiprositas. 

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip 

ini  preambule GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan 

tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling 

menguntungkan kedua belah pihak. Paragraph 3 Preambul GATT 

menyatakan: 

"Being desirous of contributing to these objectives by entering into 

reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the 

substantial reduction of tarifs and other varriers to trade and to the 

eliminations of discriminatory treatment in international commerce." 
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B. Industri Dalam Negeri 

1. Pengertian Industri Dalam Negeri 

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang 

artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara 

umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi 

Industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan 

ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain 

adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. 

Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk 

dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.32 Istilah industri sering 

diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah 

barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan 

manufaktur (manufacturing). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, 

yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang 

sifatnya produktif dan komersial. Disebabkan kegiatan ekonomi yang 

luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara 

atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan 

perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan 

                                                           
32 Sukirno Sadono. 1995. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi kedua. Jakarta. PT. 

Karya Grafindo Persada. hlm. 54. 
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macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha 

tersebut.33 

Pengertian industri dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.3 

Tahun 2004 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan 

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai 

nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Bidang 

usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan 

cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau 

hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. 

Untuk tindakan pengamanan perdaganagan (Safeguard) telah 

dijelaskan tersendiri seperti apa spesifikasi industri dalam negeri yang 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 

tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan memberikan pengertian industri dalam negeri 

sebaga berikut :  

“Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Pengamanan adalah 

produsen secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau Barang Yang 

Secara Langsung Bersaing yang beroperasi dalam wilayah 

Indonesia atau yang secara kumulatif produksinya merupakan 

proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang dimaksud.” 

 

                                                           
33 Loveyta. 2008. Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional Melalui Pengecualian 

Penerapan Prinsip-Prinsip WTO Untuk Negara Berkembang. Makalah Hukum Ekonomi 

Internasional. Malang. Fakultas Hukum Univ. Brawijaya. hlm. 3. 
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2. Pengaturan Mengenai Industri 

Pengaturan mengenai industri dalam negeri dapat ditemukan pada : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) UUD 1945 mengatur perindustrian dalam Pasal 33, yang 

berbunyi: 

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. 

Pasal 33 UUD 1945 ini merupakan dasar hukum bagi industri 

sendiri, serta dalam ayat 4 menjadi landasan bagi pengaturan dan 

pengembangan industri nasional hal ini disesuaikan dengan 

consideran Undang-undang perindustrian yang berdasar atas 

demokrasi ekonomi 
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b. Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perindustrian 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan peraturan 

perundang-undangan yang paling pokok mengatur bidang 

perindustrian. Industri dipandang sebagai faktor yang memegang 

peranan dalam mencapai struktur ekonomi yang seimbang. Meskipun 

dalam undang undang ini tidak diatur secara jelas mengenai 

pengertian dari industri dalam negeri sendiri akan tetapi mewujudkan 

Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional 

menjadi tujuan utama dalam Undang-undang ini. Adapun tujuan dari 

pengaturan ini diatur pada pasal 3 undang-undang perindustrian. 

“Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: 

a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak 

perekonomian nasional; 

b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; 

c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta 

Industri Hijau; 

d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta 

mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok 

atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 

e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 

f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah 

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; 

dan 

g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara 

berkeadilan.” 

 

Sebelumnya Undang-undang perindustrian diatur dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang mana dalam 

consideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 menyebutkan 

Undang-undang yang lama sudah tidak sesuai dengan perubahan 

paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan 
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undang-undang yang baru dan Penyempurnaan UU tentang 

Perindustrian ini diharapkan dapat menjembatani perkembangan yang 

terjadi, sekaligus menjadi payung pengaturan bagi perkembangan 

industri di masa depan. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri 

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari 

UU Nomor 5 Tahun 1984, yang mengatur bahwa pembinaan industri 

berada pada Departemen Perindustrian, yang dikecualikan atas jenis 

industri tertentu. Pengecualian tersebut adalah pembinaan terhadap 

jenis industri tertentu yang dilimpahkan kepada Departemen 

Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen Energi dan Sumber 

Daya Mineral), Departemen Pertanian, dan Departemen Kesehatan. 

3. Pengelompokan Jenis Industri  

Departemen Perindustrian dalam Surat Keputusan Menteri 

Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986 mengelompokan industri nasional 

Indonesia dalam 3 kelompok besar yaitu:  

a. Industri Dasar Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan 

logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). 

Yang termasuk dalam IMLD atara lain indus 

b. tri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, 

kendaraan bermotor, besi baja, alumunium, tembaga dan sebagainya. 

Sedangkan yang termasuk IKD adalah industri pengolahan kayu dan 
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karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industry silikat dan 

sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat 

padat modal. Teknologi yang digunakan adalah teknologi maju, 

teruji dan tidak padat karya namun dapat mendorong terciptanya 

lapangan kerja secara besar.  

c. Aneka industri (AL) Yang termasuk dalam aneka industri adalah 

industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah 

sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain. Aneka industri 

mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau 

pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan 

teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi 

maju.  

d. Industri Kecil Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, 

minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian 

jadi serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan 

(industri kertas, percetakan, penebitan, barang-barang karet dan 

plastik), industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu dan 

barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, listrik, alat-

alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya). Industri 

di Indonesia dapat digolongkan kedalam beberapa macam kelompok.  
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4. Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-

mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena 

diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, 

melainkan semata- mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 34 

Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, 

ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak 

tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut 

(inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh 

seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan 

berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. 

Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk 

insani. 35  Indonesia adalah salah satu negara yang menjamin hak-hak 

setiap warga negara negara. Salah satunya Indonesia melindungi hak 

warga negaranya di depan hukum yang mana tercantum dalam pasal 28 

ayat 1 : 

“hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 

                                                           
34  Jack Donnely. 2003. Universal Human Rights in Theory and Pratice. Ithaca adn 

London. Cornell University Press. hlm. 7-21. 
35 Rhona K.M. Smith. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta.PUSHAM UII. hlm. 

11. 
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Makna dari perlindungan adalah tempat berlindung atau hal 

(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi 36 , sedangkan makna dari 

hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-

tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran 

terdapat sanksi.37  Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat 

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan 

dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 38  Menurut Philipus M. 

Hadjon ada dua macam model perlindungan hukum, yaitu perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan 

hukum preventif sendiri rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan (insprak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum 

secara preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif mendorong pemerintah terdorong 

untuk mengambil sikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang 

didasarkan pada diskresi. 

                                                           
36 Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan, KBBI, dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id. 

Diakses tanggal 19 April 2017. 
37 Soesilo Prajogo. 2007. Kamus Hukum Internasional dan Nasional. WIPRESS. hlm. 

196  
38 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya. 

Bina Ilmu. hlm. 25  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan 

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat 

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran 

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.39 

Adapun Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:40 

a. Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

dalam melakukan sutu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada manusia tidaklah 

boleh memandang bulu, semua harus berdasarkan prinsip keadilan. 

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan 

                                                           
39 Satjipto Rahardjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang 

Berubah. Jurnal Masalah Hukum. Edisi 10. hal. 74. 
40  Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia. 

Suarakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Hal. 

20. 
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jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa 

keadilan dan hukum harus ditegakkanberdasarkan hukumpositif untuk 

mengakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat 

yang mengehndaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. 

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam 

negara hukum (Rechtstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan 

hukum harus memperhatikan 4 unsur :41 

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) 

b. Kemanfaatan hukum (Zeweckmassigkeit) 

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit) 

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit) 

Sedangkan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum 

di Indonesia harus didasarkan pada falsafah Pancasila sebagai ideologi 

bangsa.  Prinsip perlindungan hukum bagi pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan terhdap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletaka  kewajiban masyarakat dan 

pemerintah.  

GATT sebagai persetujuan masih tetap eksis dan telah diperbarui, 

tetapi tidak lagi menjadi bagian utama aturan perdagangan internasional. 

                                                           
41 Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 43. 
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GATT selalu berkaitan dengan perdagangan barang dan masih tetap 

berlaku. GATT telah diubah dan dimasukkan ke dalam persetujuan WTO 

yang baru. Sementara GATT tidak lagi sebagai organisasi internasional, 

tetapi persetujuan GATT masih tetap berlaku.42 

Negara terus berupaya bagaimana menjaga industri dalam negerinya 

agar tidak mengalami kemerosotan pendapatan yang menyebabkan 

penurunan kemampuan investasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa 

penggunaan instrumen remedy perdagangan secara proaktif akan sangat 

membantu melakukan upaya-upaya perlindungan dan sekaligus remedi 

bagi industri dalam negeri. Konsekuensi dari perdagangan bebas tersebut 

menyebabkan persaingan dalam merebut pasar menjadi semakin ketat, 

dan kemungkinan praktik perdagangan yang tidak sehat (unfair trade 

practices) dapat terjadi. Sebagai langkah perlindungan hukum preventif 

pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang 

Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) melakukan beberapa tindakan 

demi menjaga industri dalam negerinya: 

a. Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah 

berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang 

Dumping.  

Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, dumping 

adalah penjualan suatu komuditi di suatu pasar luar negeri pada 

                                                           
42 Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral. Direktorat Jenderal Multilateral 

Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2002. 

Sekilas WTO (World Trade Organization). Jakarta. hlm 41. 
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tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya 

dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah dari pada tingkat 

harga di pasar domestiknya, atau negara ketiga, sedangkan menurut 

Kamus Hukum Ekonomi, dumping adalah praktik dagang yang 

dilakukan eksportir dengan menjual komuditi di pasaran 

internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar, atau lebih 

rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari 

pada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini 

dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan 

produsen pesaing di negara pengimpor.  

Ada variabel sebab akibat yang diajukan oleh GATT untuk 

melarang tindakan dumping, yaitu dumping yang dilakukan oleh 

suatu negara yang Less than fair value atau (LTFV) dianggap dapat 

menyebabkan kerugian material (Material injury) terhadap industri 

dalam negara importir. Jadi tindakan itu : 

1) Harus ada tindakan dumping yang Less than fair value atau 

(LTFV). 

2) Harus ada kerugian material di negara importir. 

3) Adanya causal Link antara harga dumping dengan kerugian 

yang terjadi.43 

                                                           
43 Sukarmi. 2002. Regulasi anti dumping dibawah baying-bayang pasar bebas. Jakarta. 

Sinar grafika. hal. 44. 
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b. Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa 

pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang 

mengandung Subsidi.  

Pemberian subsidi untuk mendorong ekspor, baik langsung 

maupun tidak langsung dan pemberian subsidi untuk mengurangi 

impor, dan ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan subsidi 

yang maksudnya untuk melindungi industri dalam negeri negara 

importir bagi subsidi produksinya dengan beberapa ketentuan, yaitu 

pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis, yaitu selain harus 

memuat jumlah produk yang diberikan subsidi, juga nilai subsidinya 

dan keadaan-keadaan yang dijadikan alasan diberikannya subsidi.44 

c. Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang selanjutnya disebut 

Tindakan Pengamanan, adalah tindakan yang diambil pemerintah 

untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman 

Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai 

akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut 

maupun relatif terhadap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara 

Langsung Bersaing. 

 

 

 

 

                                                           
44  Christophorus Barutu. 2007. Ketentuan Antidumping, Subsidi dan Tindakan 

Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 69 
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C. Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard)  

1. Pengertian Safeguard 

Safeguard Pada saat krisis ekonomi global, dan untuk melindungi 

industri daam negeri agar tetap eksis dan tidak melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK), maka salah satu instrument trade remedies yang 

sering digunakan oleh negara anggota WTO adalah safeguard disamping 

dua instrument lainnya yaitu dumping dan subsidi.45 

Tindakan pengamanan dalam perdagangan internasional dikenal 

dengan sebutan safeguard. Safeguard adalah salah satu kebijakan untuk 

melindungi industri dalam negeri terhadap peningkatan barang impor yang 

terjadi dalam perdagangan normal tetapi merugikan industri dalam negeri. 

Safeguard adalah suatu tindakan pengamanan industri dalam negeri yang 

berupa larangan import dan atau menaikan tariff atau menetapkan kuota 

selama periode waktu tertentu. Tindakan ini dilakukan karena terjadinya 

kerugian serius (Serious Injury) atau terancam kerugian serius (Threaten to 

cause serious injury) pada industri dalam negeri yang disebabkan karena 

meningkatnya import dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba. Pada 

dasarnya produsen/eksportir mengekspor produknya ke suatu negara tidak 

melakukan praktek perdagangan yang tidak sehat namun produk yang di 

import dari berbagai negara tersebut secara kuantitas melonjak secara 

dramatis baik secara absolut maupun relatif sehingga produsen dalam 

negeri produk sejenis mengalami kerugian serius (serious Injury) atau 

                                                           
45 Muhammad Yani. 2009. “safeguard” bulletin kerjasama prdagangan internasional. 

edisi 55/2009. departemen perdagangan Republik Indonesia. Hal. 17. 
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terancam kerugian serius (threaten to cause serious injury). Akibat dari 

lojakan import tersebut berdasarkan WTO Agreement diperkenankan 

untuk diambil tindakan pemulihan yang dinamakan dengan tindakan 

safeguard (safeguard measures). 46  Makna dari tindakan adalah sesuatu 

yang dilakukan; perbuatan. Sedangkan makna pengamanan yang 

merupakan asal dari kata aman adalah proses, cara, perbuatan 

mengamankan dan perdagangan adalah perihal berdagang; urusan 

berdagang; perniagaan.47 

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang 

Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. 

menjelaskan mengenaikan safeguard adalah tindakan yang diambil 

pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman 

kerugian serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri (IDN) sebagai 

akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun 

relatif terhadap Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung 

Bersaing.  

Dalam pasal 1 angka 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 

2011 tentang Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan menyebutkan Kerugian Serius adalah kerugian menyeluruh 

yang signifikan yang diderita oleh Industri Dalam Negeri dan Ancaman 

Kerugian Serius adalah Kerugian Serius yang jelas akan terjadi dalam 

waktu dekat pada Industri Dalam Negeri yang penetapannya didasarkan 

                                                           
46 Ibid. Hal. 13. 
47 Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan, Op.Cit. 



47 

 

atas fakta-fakta, bukan didasarkan pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan. 

Penentuan kerugian serius dan atas ancaman kerugian serius terhadap 

industri dalam negeri akibat lonjakan import barang terselidik harus 

didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara 

obyektif dan terukur dari industri dalam negeri. Faktor-faktor tersebut 

dimaksud meliputi : 

1. Tingkat dan besarnya lonjakan impor baik secara absolut ataupun 

relatif; 

2. Perubahan tingkat penjualan; 

3. Produksi; 

4. Produktifitas; 

5. Pemanfaatan kapasitas; 

6. Keuntungan dan kerugian; 

7. Kesempatan kerja; 

8. Pangsa pasar dalam negeri, dan lain-lain. 

Tindakan pengamanan (safeguard) dimaksudkan untuk menghindari 

keadaan ketika anggota WTO menghadapi dilema antara membiarkan 

pasar dalam negeri sangat terganggu oleh melonjaknya barang impor atau 

menarik diri dari kesepakatan WTO (keluar dari keanggotaan).48 Article 

XIX GATT menerangkan bahwa penerapan tindakan pengamanan 

memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. adanya perkembangan yang tidak terduga (unforeseen development); 

                                                           
48 Christophorus Barutu. Op.cit. Hal. 107. 
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2. adanya lonjakan impor yang berlebihan;  

3. mengakibatkan kerugian atau ancamam kerugian yang serius pada 

industri dalam negeri. 

Dalam pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang 

Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan menetapkan : 

“Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan 

Tindakan Pengamanan jika:  

a. terjadi lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang 

yang sama dengan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara 

Langsung Bersaing; dan  

b. lonjakan jumlah impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf a 

menyebabkan terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian 

Serius terhadap Industri Dalam Negeri.” 

 

Safeguard sama sekali tidak ada kaitannya dengan praktik dumping 

dan subsidi, tetapi beredarnya barang impor yang masuk ke pasar domestik 

telah mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap industri serupa di dalam 

negeri. Jadi, perbedaan antara anti dumping, anti subsidi, dan safeguard 

terletak pada dasar pertimbangan pengenaan instrumen tersebut. Sama 

dengan tindakan antidumping, subsidi, safeguard juga dapat 

disalahgunakan oleh suatu negara demi memberikan perlindungan 

terhadap industri tertentu di dalam negeri.49 

2. Pengaturan mengenai Safeguard 

Pengaturan mengenai safeguard dapat ditemukan dalam : 

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

                                                           
49 Dewa Gede Pradnya Yustiawan. 2011. “Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari 

Praktik Dumping”. Thesis. Denpasar. Universitas Udayana. Hal. 43. 
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Berdasarkan Article XIX GATT, suatu negara diperbolehkan untuk 

menarik diri atau memodifikasi konsesi yang telah disepakati, 

memberlakukan pembatasan impor untuk waktu yang sementara apabila 

dapat dibuktikan bahwa peningkatan produk impor tertentu 

mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi produsen dalam negeri, 

dan tetap memberlakukan pembatasan impor selama waktu yang 

dibutuhkan untuk mengatasi memperbaiki kerugian yang dialami. 

b. Agreement on Safeguard: 

Pengaturan tentang safeguard diperbarui dalam bentuk Agreement 

on Safeguard. Hal ini dilakukan untuk memperjelas dan 

menyempurnakan aturan-aturan tentang safeguard sehingga dapat 

memperkuat sistem perdagangan internasional berdasarkan ketentuan 

GATT 1994.  

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; 

e. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan 

Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan; 

3. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) 

Dalam kesepakatan Safeguard WTO di persyaratkan keharusan 

dilakukannya penyelidikan sebelum tindakan safeguard tersebut ditetapkan. 
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Adapun lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan di 

indonesia adalah komite pengamanan perdagangan indonesia (KPPI). 

KPPI 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. 

 Setelah berakhirnya Putaran Uruguay (Uruguay Round) yang 

menghasilkan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 

(General Agreement on Tariff and Trade/GATT) 1994 dan 

terbentuknya WTO, pasar dunia cenderung semakin terbuka dan 

semakin bebas hambatan. Kecenderungan ini adalah fenomena yang 

tidak dapat dihindari, karena setiap negara yang melakukan kegiatan 

perdagangan internasional menghendaki pasar dunia yang terbuka bagi 

produk-produk ekspornya masing-masing. Oleh karena itu setiap 

hambatan perdagangan,baik tarif maupun non tarif diupayakan untuk 
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dikurangi atau dihapuskan melalui perjanjian bilateral, regional maupun 

multilateral. 

Berdasarkan perjanjian Safeguard dalam rangka World Trade 

Organization (WTO), suatu negara diijinkan untuk mengambil 

Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) guna melindungi 

produsen dalam negerinya yang mengalami kerugian yang disebabkan 

oleh lonjakan impor.50 

KPPI mempunyai tugas menangani permasalahan yang 

berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian serius atau mencegah 

ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri 

sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor. Dalam Peraturan 

menteri perdagangan Nomor 34 tahun 2014 diatur tugas pokok KPPI 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Melakukan penyelidikan terhadap kerugian serius atau ancaman 

kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri sejenis atau 

barang yang secara langsung bersaing dengan barang yang 

diselidiki sebagai akibat lonjakan jumlah impor. 

b. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi terkait 

dengan penyelidikan. 

c. Membuat laporan hasil penyelidikan. 

d. Merekomendasikan pengenaan tindakan pengamanan kepada 

Menteri 

                                                           
50 KPPI. 2016. Profile. http://kppi.kemendag.go.id. Diakses tanggal 27 desember 2016. 

http://kppi.kemendag.go.id/
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e. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri. 

4. Tahapan Penyelidikan Safeguard 

kesepakatan Safeguard WTO di persyaratkan keharusan dilakukannya 

penyelidikan sebelum tindakan safeguard tersebut ditetapkan. Adapun 

tahapan penyelidikannya ialah sebagai berikut : 

Bagan 1. 

Tahapan Penyelidikan Safeguard 

 

Sumber data : KPPI. 2015. Prosedur. dalam http://kppi.kemendag.go.id. diakses  

tanggal 08 Maret 2017.  

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam kesepakatan safeguard 

yaitu. 

1. setiap negara importir yang ingin meakukan tindakan safeguard harus 

terlebih dahulu melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa 

lonjakan impor benar-benar telah mengakibatkan kerugian serius atau 

ancaman kerugian serius bagi industri dalam negerinya yang memproduksi 

barang yang sejenis atau mendapatkan saingan langsung dari barang impor 

tersebut  

http://kppi.kemendag.go.id/
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2. kepada semua pihak yang terkait termasuk eksportir harus diberitahu dan 

diumumkan rencana tindakan safeguard tersebut dipenerbitan resmi 

pemerintah. Bersamaan dengan itu disampaikan juga notifikasi ke komite 

on safeguard WTO agar dapat didistribusikan kepada semua negara 

anggota WTO. 51 

3. Dalam pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang 

Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan 

dijelaskan Tindakan safeguard dapat ditetapkan dalam bentuk kuota atau 

bea masuk. Setiap tindakan safegard yang telah ditetapkan harus dilakukan 

pengurangan secara bertahap sampai batas waktu pengenaan nya. 

Umumnya tindakan safeguard tidak lebih dari 4 tahun dan dapat 

diperpanjang 4 tahun berikutnya dan dapat diperpanjang 2 tahun 

berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Ibid. Hal. 110 


