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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan 

Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Dalam Ketentuan WTO dan 

Peraturan di Indonesia 

 

1. Perlindungan Hukum Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan 

Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Dalam Ketentuan WTO 
 

Disadari bahwa tidak mudah untuk menetapkan persetujusn WTO 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan sehingga mungkin 

saja terjadi penyimpangan dalam proses liberalisasi tersebut yang 

mendesak posisi industri dalam negeri, maka diperlukan katup pengaman 

agar kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan 

dapat terwujud. Sejak berlakunya perjanjian General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) 1947, selalu disediakan skema katup 

pengaman tersebut, yang salah satunya adalah tindakan safeguard.

52  

Safeguard merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan 

perdagangan yang hampir mirip dengan kebijaksanaan antidumping dan 

antisubsidi, yang mana ketiganya sama-sama diatur dalam persetujuan 

WTO. Ketiga instrumen perdagangan tersebut pada akhirnya sama-sama 

bisa berupa pengenaan tarif Bea Masuk Tambahan (BMT). Perbedaannya 

terletak pada dasar pertimbangan pengenaan instrumen tersebut. 

kebijaksanaan antidumping diterakan adanya praktik dumping (menjual 

barang dengan harga lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri 

                                                           
52 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 101. 
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negara pengekspor) hingga mengakibatkan terjadi injury terhadap industri 

serupa di dalam negeri, kebijaksanaan antisubsidi diterapkan karenan 

adanya subsidi dari pemerintah di negara asal barang terhadap 

produsennya hingga menimbulkan kerugian (injury) terhadap industr 

serupa di dalam negeri. Sedangkan kebijaksanaan safeguard sama sekali 

tidak ada kaitannya dengan praktik dumping dan subsidi, tetapi 

beredarnya barang impor yang masuk pasar domestik telah 

mengakibatkan terjadinya  injury  terhadap industri serupa di dalam 

negeri.53 Dengan kata lain, safeguard dilakukan  bukan untuk melindungi 

industri dalam negeri dari unfair,  seperti dumping atau subsidi. 

Pengaturan tindakan pengamanan bertujuan untuk melakukan 

perlindungan proteksi terhdapa industri dalam negeri dari lonjakan 

barang-barang impor yang merugikan atau mengancam terjadinya 

kerugian pada industri dalam negeri.54    

Selain dalam Article XIX GATT 1947 tetap dipertahakan tanpa 

diubah dalam GATT 1994. Dalam perkembangannya, ketentuan tentang 

safeguard ditulis kembali dalam formulasi yang agak berbeda dari yang 

dicantumkan dalam Peretujuan tentang Safeguard atau Agreement on 

Safeguard (Safeguard Agreement) yang merupakan salah satu bagian 

dalam persetujuan WTO.55 

 

                                                           
53  Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2002. Pemerintah Ambil Langkah 

Strategis Amankan Pasar Domestik. Jakarta : Media Industri dan Perdagangan. Nomor I I XI. Hal. 

4. 
54 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 102. 
55 Ibid. hal. 105.  
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a) Dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994 

Tindakan safeguard dimaksudkan unrtuk menghindari keadaan 

dimana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan 

pasar dalam negeri yang sangat terganggu oleh barang impor atau 

manarik diri dari kesepakatan. Apabila pilihan kedua yang dipilih oleh 

banyak negara, berarti kesepakatan tersebut menjadi tidak efektid atau 

berkurang tingkatan proses liberalisasinya. Itu sebabnya mengapa 

GATT 1947 memiliki syarat khusus dalam tindakan darurat yang 

diatur dalam Article XIX GATT 1947 mengenai Emergency Action on 

Imports of Particular Products ini ditetapkan persayaratn dalam 

kondisi bagaimana tindakan safeguard tersebut dapat dilaksanakan.56 

Safeguard telah lama dikenal dalam praktik perdagangan 

internasional, bahkan sebelum GATT ditandatangani pada tahun 1947. 

Negara yang pertama kali memperkenalkan bentuk safeguard adalah 

Amerika Serikat yang dikenal dengan escape clause. Bentuk tersebut 

dapat ditemukan pada perjanjian perdagangan bilateral antara Amerika 

Serikat dan Meksiko pada tahun 1942, yang berbunyi :57  

“If, as result of unforeseen developments and of the concession 

granted on any article enumerated and described in the schedules 

annexed to this agreement, such article is being imported in such 

increased quantities and under such conditions as to cause or threaten 

serious injury to domestic producers of like, or similar articles, the 

governments of either country shall be free to withdraw the 

concessions, in whole or in part, or to modify it to the extent and for 

                                                           
56 KPPI. Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Kesepakatan Safeguard World 

Trade Organization. Brosur. Hal. 2. 
57 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 103. 
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such time as may be necessary to prevent such injury (Agreement 

between the United States and Mexico Respecting Reciprocal Trade 

Dec 23, 1942, Article XI).”  

 

Dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai berikut :  

“Jika, hasil dari perkembangan tidak terduga dan konsesi yang 

dibenarkan pada setiap pasal yang disebutkan dan dijelaskan dalam 

daftar lampiran perjanjian ini, seperti pasal tentang peningkatan 

jumlah impor dalam kondisi yang menyebabkan atau mengancam 

kerugian serius bagi produsen dalam negeri yang serupa atau sejenis, 

pemerintah negara harus bebas untuk menarik konsesi, secara 

keseluruhan atau sebagian, atau membatasi sampai pada jangka waktu 

yang mungkin diperlukan untuk mencegah kerugian (Perjanjian antara 

Amerika Serikat dan Meksiko tentang Perdagangan Timbal Balik, 23 

Desember 1942, Pasal XI)."  

 

Klausula tersebut di atas menjadi acuan bagi pembentukan Article 

XIX GATT. Hal ini dapat dilihat pada unsur-unsur atau syarat-syarat 

penerapan tindakan safeguard, yaitu adanya perkembangan yang tidak 

terduga, adanya peningkatan impor yang berlebihan, mengakibatkan 

kerugian bagi industri dalam pengaturan mengenai safeguard dalam 

GATT 1947 yang digunakan adalah ketentuan Article XIX tentang 

Emergency Action on Imports of Particular Products, khususnya 

Pasal 1 (a) mengenai unforeseen developments, sebagai berikut:58 

If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the 

obligations incurred by a contracting party under this Agreement, 

including tariff concessions, any product is being imported into the 

territory of that contracting party in such increased quantities an  

under such conditions as to cause or threaten serious injury to 

domestic producers in that territory of like or directly competitive 

products, the contracting party shall be free, in respect of such 

product, and to the extent and for such time as may be necessary to 

prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or 

in part or to withdraw or modify the concession. 

 

                                                           
58 Ibid. 
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Dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai berikut :  

"Jika, hasil dari perkembangan tidak terduga dan akibat dari 

kewajiban yang timbul oleh pihak yang menyetujui dalam Perjanjian 

ini, termasuk konsesi tarif, produk apapun yang sedang diimpor ke 

dalam wilayah pihak yang berkontrak tersebut, terjadi peningkatan 

jumlah dan dalam kondisi yang menyebabkan atau mengancam 

kerugian serius kepada produsen dalam negeri dalam wilayah yang 

sama atau barang yang bersaing secara langsung, mengenai dengan 

produk tersebut pihak yang berkontrak bebas untuk membatasi sampai 

pada jangka waktu yang mungkin diperlukan untuk mencegah atau 

memperbaiki kerugian, untuk menangguhkan kewajiban secara 

keseluruhan atau sebagian atau untuk mencabut atau mengubah 

konsesi. (GATT, Pasal XIX.1.a).”  

 

Berdasarkan Article XIX 1.a GATT diatas dijelaskan bahwa kata 

“if” merupakan syarat di mana artinya dalam situasi dimaksud berikut 

ini adalah kondisi di mana tindakan safeguard dapat dilakukan. 

Tindakan safeguard yang dimaksud dapat dilakukan apabila ada 

unsur-unsur terjadinya perkembangan yang tidak terduga (unforeseen 

developments), adanya kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan 

kesepakatan yang meliputi konsesi atas tarif di mana akibatnya jumlah 

barang impor yang masuk ke wilayah tersebut meningkat pesat 

sehingga menimbulkan ancaman kerugian yang (threaten serious 

injury) terhadap produk sejenis sehingga negara-negara yang 

melakukan kesepakatan tersebut diberikan wewenang untuk 

mengambil tindakan pencegahan terhadap kerugian yang lebih parah 

yang akan dialami industri dalam negeri. Tindakan pencegahan dan 

perbaikan itu dapat berupa penundaan konsesi, menarik atau 

mengubah konsesi. 



 

 

59 

 

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. 

Article XIX Ketentuan Umum memperbolehkan anggota-anggota 

GATT untuk menerapkan tindakan pengamanan dalam rangka 

melindungi industri dalam negeri tertentu dari peningkatan impor 

suatu barang yang menyebabkan, atau dicurigai akan menyebabkan 

kerugian yang serius terhadap industri yang bersangkutan. 

Sebagaimana tertera dalam judul Article XIX, pengertian darurat atau 

emergency merupakan ciri utama safeguard. Oleh sebab itu 

perlindungan sektoral hanya dapat diberikan untuk menangkal 

dampak keadaan darurat saja. Timbulnya keadaan darurat, yaitu 

keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya merupakan syarat utama 

bagi dilaksanakannya kebijakan safeguard.59 

Penerapan safeguard yang diatur dalam GATT 1994, yaitu Article 

XIX hanya terdiri dari 5 (lima) paragraf yang kurang merumuskan 

secara terperinci prosedural dan substansi untuk menerapkan 

                                                           
59 Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas 

Indonesia. 1995. Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round. Jakarta: 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 

hal. 271-272. 
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safeguard. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya salah persepsi dan 

kebingungan dalam mengartikan peraturan safeguard tersebut. 

Menyadari permasalah ini dan dikarenakan banyaknya kritik yang 

membenarkan pentingnya melakukan suatu pembatasan impor, para 

negosiator dalam Uruguay Round setuju untuk membuat suatu 

peraturan safeguard yang lebih jelas dan menditel melalui SA. 

 

b) Dalam Agreement on Safeguard (Safeguard Agreement) 

Dalam perkembangannya, ketentuan tentang safeguard ditulis 

kembali dalam formulasi yang agak berbeda dari yang dicantumkan 

dalam Peretujuan tentang Safeguard atau Agreement on Safeguard 

(Safeguard Agreement) yang merupakan salah satu bagian dalam 

persetujuan WTO.walaupun begitu, sebagaimana ditetapkanoleh 

Appellate Body¸ pelaksanaan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan 

Persetujuan Safeguard tetap dilakukan secara bersama. 60  Adapaun 

Agreement on Safeguard (Safeguard Agreement SA) yang akan 

menjadi pembahasan, terdiri atas 14 Article (pasal) dan 1 annex 

(lampiran), pada terminologi umum, persetujuan tersebut terdiri atas 4 

(empat) komponen, yaitu:61 

1) ketentuan umum (Article 1 dan 2); 

                                                           
60 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 105-106. 
61 WTO. Structure. dalam https://www.wto.org. Diakses tanggal 08 Januari 2016. 

https://www.wto.org/
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2) aturan-aturan pemerintah negara-negara anggota terhadap 

tindakan safeguard yang baru (antara lain penerapannya setelah 

masuk ke dalam Persetujuan WTO, Article 3 sampai Article 9); 

3) mengenai aturan-aturan sebelum adanya tindakan yang diterapkan 

ketika suatu negara belum menjadi anggota WTO (Article 10 dan 

11); 

4) kewajiban-kewajiban multilateral dan lembaga-lembaga 

sehubungan dengan penerapan tindakan safeguard. 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku secara internasional, yaitu 

Article XIX 1947 dan Agreement on Safeguard, ada dua persyaratan 

yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat 

digunakan untuk safeguard. Pertama, peningkatan impor yang harus 

disebabkan oleh adanya perkembangan yang tak diperkirakan 

sebelumnya sebagai akibat dari tindskan memenuhi kewajiban 

internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan. Kedua, 

peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian serius atau 

ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri. 

Article 2.1 Agreement on Safeguard mengenai conditions atau 

syarat-syarat sebagai berikut : 

1. A Member  may apply a safeguard measure to a product 

only if that Member has determined, pursuant to the 

provisions set out below, that such product is being 

imported into its territory in such increased quantities, 

absolute or relative to domestic production, and under such 

conditions as to cause or threaten to cause serious injury to 

the domestic industry that produces like or directly 

competitive products. 
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2. Safeguard measures shall be applied to a product being 

imported irrespective of its source. 

 

Dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai berikut :  

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. 

2. Tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) akan 

diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari 

sumbernya. 

 

 Berikut diatas menjelaskan mengenai kondisi safeguard bahwa 

dalam mengidentifikasi peningkatan impor adalah barang impor yang 

masuk dalam wilayah kepabeanan 62  suatu negara meningkat dalam 

jumlah secara absolut dan relatif dibandingkan dengan produksi dalam 

negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian 

serius bagi industri yang menghasilkan barang yang serupa atau secara 

langsung tersaingi oleh barang impor tersebut.63  

Ada perbedaan mengenai pengidentifikasian peningkatan impor 

antara Article XIX GATT 1994 dan Article 2.1 Agreement on 

Safeguard di mana dalam Article 2.1 Agreement on Safeguard 

pengidentifikasian impor lebih diperjelas dengan pencantuman unsur 

                                                           
62  Wilayah kepabeanan ini adalah daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 1 Angka 2, yaitu Daerah pabean 

adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di 

atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di 

dalamnya berlaku Undang-Undang ini . 
63  Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). 2005. Perlindungan Industri 

Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguards World Trade Organization. Jakarta: Komite 

Pengamanan Perdagangan Indonesia. hal. 5. 
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pembedaan antara peningkatan absolute dan relatif, di mana hal ini 

tidak disinggung dalam Article XIX GATT 1994. 

Berdasarkan Article 2.1 Agreement on Safeguard peningkatan 

impor dilihat dalam bentuk, yaitu secara absolut (misalnya, dalam ton 

atau satuan ukur lainnya) dan perbandingan secara relatif terhadap 

produksi dalam negeri atas barang serupa atau barang yang secara 

langsung tersaingi. Ketentuan peningkatan secara absolut dan relatif 

ini tidak mengikat harus keduanya meningkat. Misalnya, pada saat 

impor meningkat, terjadi juga peningkatan produksi dalam negeri 

sehingga secara relatif tidak terlihat peningkatan yang besar. Atau 

sebaliknya, mungkin terjadi volume tidak menunjukan peningkatan 

atau konstan, tetapi karena terjadi penurunan produksi dalam negeri 

yang besar mengakibatkan perbandingan antar impor dan produksi 

dalam negeri menjadi tinggi.64 

Contoh, impor gula tahun 2003 sebesar 1.000 ton dan produksi 

dalam negeri sebesar 2.000 ton. Perbandingan antara impor dan 

produksi dalam negeri sebesar 1 : 2 atau 0,5. Jika pada tahun 2004 

impor tetap 1.000 ton, tetap produksi dalam negeri turun menjadi 

1.500 ton, perbandingannya menjadi 1 : 1,5 atau 0,66. Berarti terdapat 

peningkatan impor secara relatif terhadap produksi dalam negeri 

                                                           
64 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 109. 
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sebesar 0,16. Angka tersebut mungkin saja telah dianggap cukup 

memenuhi syarat peningkatan impor.65 

Menurut Appellate Body WTO, peningkatan impor terjadi dalam 

keadaan sebagai berikut :73  

1. Rentang waktu yang paling akhir (recent).  

2. Cukup mendadak (sudden).  

3. Cukup tajam.  

4. Cukup signifikan dalam kuantitas dan kualitas impornya.  

5. Menyebabkan terjadinya kerugian serius (serious injury) atau 

ancaman kerugian serius (threaten serious injury) terhadap.  

6. Industri dalam negeri.  

Rentang waktu tidak terlalu panjang, karena kemungkinan 

kerugian bagi industri dalam negeri secara langsung bukan 

diakibatkan oleh peningkatan barang impor dan kerugian tersebut 

terjadi bukan dalam keadaan mendadak atau sifatnya yang tidak 

terduga, tetapi karena masalah struktural industri di dalam negeri.66 

Dalam melakukan analisis peningkatan impor harus dilihat pula 

trend atau kecenderungan impor dalam seluruh rentang waktu (periode) 

penyelidikan. Jadi bukan sekedar perbandingan tahun awal dan akhir 

periode saja untuk memenuhi syarat terjadinya peningkatan impor 

yang diatur dalam Article 2.1 SA. Berdasarkan Article tersebut, 

ketentuan absolut dan relatif merupakan persyaratan yang bersifat 

                                                           
65 Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Op.cit. hal. 10. 
66 Mahmul Siregar. 2011. Hukum Penanaman Modal Dalam Kerangka WTO. Medan : 

Pustaka bangsa Press. hal. 4. 
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alternatif di mana hal ini berarti untuk menentukan peningkatan impor 

cukup dipenuhi salah satunya. 

 

 

Tabel 2.  

Contoh Analisis Peningkatan Impor 

Total impor barang pulpen Negara A tahun 2000-2005 

Tahun Kuantitas (Juta) 

2000 18 

2001 25 

2002 28 

2003 27 

2004 23 

2005 22 

Sumber data : Christophorus Barutu. 2007. Ketentuan Antidumping, Subsidi dan  

Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO.  

Bandung. Citra Aditya Bakti. hal. 110. 

Data impor di atas menunjukkan trend atau kecenderungan yang 

naik dan turun secara tidak konsisten. Selama rentang tahun dari tahun 

2000 sampai dengan tahun 2005 terjadi peningkatan impor dua kali, yaitu 

tahun 2001 dan 2002, sedangkan selanjutnya terjadi penurunan impor 

dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2003, 2004, dan 2005. Jika kita 

cermati dengan membandingkan tahun awal (tahun 2000) dengan tahun 

akhir periode penyelidikan (tahun 2005), telah terjadi peningkatan impor 
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di mana jumlah kuantitas impor tahun 2005 lebih besar daripada jumlah 

kuantitas impor tahun 2000 (22>18). Sedangkan jika tahun 2001 

digunakan sebagai tahun awal dibandingkan jumlah (kuantitas) tahun 

2005 sebagai akhir dari periode penyelidikan, tidak ditemukan 

peningkatan impor (22<25). Dalam metode analisis ini, hanya dengan 

menggunakan titik tolak tahun awal 2000 maka dapat dinyatakan telah 

terjadi peningkatan impor secara absolut. 

Sebelum tindakan safeguard diberlakukan terlebih dahulu harus 

diadakan pembuktian terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian 

serius akibat barang impor. Article 4.1 Agreement on Safeguard 

memberikan penjelasan mengenai pengertian kerugian serius dimana 

kerugian serius (serious injury) ditunjukkan oleh menurunnya secara 

keseluruhan indikator kerja industri dalam negeri. Mengenai ancaman 

kerugian serius dimana ancaman kerugian serius (threat of serious injury) 

harus dipahami sebagai terjadinya ancaman nyata dalam waktu dekat 

yang mana perlu segera diambil tindakan perlindungan terhadap industri 

dalam negeri di mana dalam penentuan ancaman kerugian serius tersebut 

harus didasarkan fakta (injury shall be based on facts) tdan tidak semata-

mata atas tuduhan, dugaan, atau perkiraan yang samar. Standar ukuran 

kerugian serius dalam tindakan safeguard lebih tinggi dibandingkan 

kerugian materiil dalam standar Anti-dumpingAgreement. Sedangkan 

pengertian industri dalam negeri menurut Agreement on Safeguard 

dimana terdapat dua kriteria dalam menentukan pengertian industri dalam 
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negeri, yaitu industri dalam negeri diartikan sebagaiprodusen-produsen 

yang memproduksi barang tertentu yang serupa (like) atau secara 

langsung tersaingi (direcly competitive) dengan barang impor yang 

diselidiki atau hasil produksi sejenis atau produk yang secara langsung 

tersaingi merupakan bagian terbesar (major propotion) dari seluruh 

produksi dalam negeri dari prosuk-produk yang demikian.67 Unsur lain 

yang harus diperhatikan sesuai dengan Article 2.1 Agreement on 

Safeguard adalah mengenai like or directly competitive products. Pada 

dasarnya sulit untuk menggolongkan suatu barang dalam kategori tersebut 

bila barang yang bersaing memiliki bentuk yang berbeda.  

Pada saat menemukan kerugian serius atau ancaman kerugian 

serius yang disebabkan oleh peningkatan impor, negara anggota harus 

memberitahukan hal tersebut kepada Komite Safeguard (Committee on 

Safeguard).68 

Negara Anggota harus menempuh beberapa prosedur khusus yang 

dinamakan dengan konsultasi sebelum mengambil suatu tindakan 

safeguard. Setelah melakukan konsultasi baru negara Anggota baru 

dimungkinkan jika pada akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan 

safeguard. Tindakan safeguard tersebut dapat diambil dalam bentuk:69 

                                                           
67 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 110-112. 
68  Committee on Safeguards merupakan suatu Komite Tindakan Pengamanan, yang 

berada di bawah kewenangan Dewan Perdagangan Barang, yang akan terbuka bagi partisipasi 

setiap Negara Anggota yang menyatakan keinginannya untuk menjadi anggotanya. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan dalam Article 13.1 SA. 
69 Bhagirath Lal Das. 1999. The World Trade Organization, A Guide to the Framework 

for International Trade. Malaysia : Zed Books Ltd. Hal. 79. 
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1. pemberlakuan tarif, misalnya dalam hal peningkatan kewajiban 

impor melampaui tingkat batas, pembebanan biaya tambahan atau 

pajak tambahan, pengganti pajak pada barang, atau pengenalan tarif 

kuota, yaitu kuota untuk impor pada suatu tarif yang lebih rendah 

dari pembebanan pada tarif yang lebih tinggi untuk impor yang 

berada di atas kuota; 

2. pemberlakuan non tarif, misalnya penetapan kuota global untuk 

impor, pengenalan kemudahan dalam perizinan, kewenangan impor, 

dan tindakan lain yang serupa untuk mengendalikan impor. 

 

2. Perlindungan Hukum Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan 

Pengamanan Perdagangan (Safeguard) di Indonesia 
 

Indonesia merupakan negara anggota WTO berdasarkan ratifikasi 

Agreement Establishing World Trade Organization (WTO Agreement) 

melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian 

Indonesia terikat secara yuridis untuk mengimplementasikan WTO 

Agreement tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan Remedi Perdagangan, 

dalam hukum nasionalnya. Negara-negara anggota WTO, termasuk 

Indonesia, diberikan kebebasan untuk membuat dan mengaplikasikan baik 

substansi maupun prosedur hukum nasionalnya sendiri. Meskipun 

demikian hukum nasional tersebut harus konsisten dengan ketentuan-
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ketentuan WTO.70 WTO memiliki fungsi untuk memastikan perdagangan 

antar negara berjalan lancar terkendali, adil, dan sebebas mungkin.71   

 

 

a) Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

Pada dasarnya kepabeanan yang diatur dalam UU Kepabeanan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 ini adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang 

masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan 

bea keluar.  

Dalam Pasal 1 Angka 2 menyebutkan “Daerah pabean adalah 

wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan 

ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 

Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang 

Undang ini”. Sedangkan Pasal 1 Angka 15 “Bea masuk adalah 

pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan 

terhadap barang yang diimpor“. 

 Adanya Undang-undang Kepabean ini dijelasakan dalam 

consideran huruf c yakni untuk lebih menjamin kepastian hukum, 

keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk 

                                                           
70  Nandang Sutrisno. Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi 

Industri Dalam Negeri. Jurnal Hukum. No. 2 Vol. 14 April 2007. hal. 237- 238. 
71 N. Rosyidah Rakhmawati . 2006. Hukum Ekonomi Internasional : Dalam Era Global. 

Malang : Bayu Media Publishing. hal. 147. 
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mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian 

nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk 

mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 

pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean 

Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan 

penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan 

kepabeanan. 

 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeasanan yang 

semula hanya mengatur masalah Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea 

Masuk Imbalan (Subsidi), maka Undang-undang Nomor 17 tahun 

2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 

tentang kepabeanan, memperluas tindakan pengamanan perdagangan 

dengan memasukkan dua ketentuan baru, yaitu Bea Masuk Tindakan 

Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan disamping Bea Masuk Anti-

Dumping dan Bea Masuk Imbalan.72  

Dalam pasal 23A dikatakan bahwa : 

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang 

impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut 

maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis 

atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor 

tersebut: 

a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang 

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau 

barang yang secara langsung bersaing; atau 

                                                           
72 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 140. 
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b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam 

negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang 

secara langsung bersaing. 

 

Dalam penjelasannya menjelaskan sebagai berikut : 

Yang dimaksud dengan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard) 

yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil 

pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah 

ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat 

dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung 

merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar 

industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau 

ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian 

struktural. 

Dalam hal tindakan pengamanan telah ditetapkan dalam bentuk kuota 

(pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengamanan tidak 

harus dikenakan. 

Yang dimaksud dengan kerugian serius adalah kerugian nyata yang 

diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut harus 

didasarkan pada (shall be based on) fakta-fakta bukan didasarkan 

pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan. 

Menurut hemat penulis, Indonesia yang sudah meratifikasi 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 dalam melindungi industri 

dalam negeri akan safeguard masih belum mampu memberikan upaya 

perlindungan preventif secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan belum adanya pengaturan mengenai safeguard yang diatur 

dalam undang-undang yang lebih khusus. Safeguard dalam Undang-

undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang 

nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan hanya disisipkan saja. 

Padahal pada peraturan WTO keduanya masing-masing diatur dalam 

Article yang berbeda, safeguard diatur dalam Article XIX GATT 

sedangkan Kepabeanan diatur dalam  Article VII GATT.   
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Perlindungan hukum preventif diberikan Pemerintah antara lain 

membuat regulasi mengenai safeguard, memberikan sosialisasi bagi 

para pelaku ekonomi, dan melakukakn pengkajian terhadap 

mekanisme impor. Sedangkan perlindungan hukum represid dilakukan 

pemerintah dengan memberikan sanksi. 

Dalam pasal 25 Undang-undang Kepabeanan menjelaskan Tidak 

semua barang impor diberikan bea masuk, terdapat pengecualian 

terhadap:  

1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;  

2) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya 

yang bertugas di Indonesia; 

3) buku ilmu pengetahuan; 

4) barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, 

amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan 

bencana alam; 

5) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain 

semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk 

konservasi alam; 

6) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan; 

7) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang 

cacat lainnya; 
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8) persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, 

termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 

9) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang 

bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

10) barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; 

11) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

12) barang pindahan; 

13) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas 

batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau 

jumlah tertentu; 

14) obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran 

pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; 

15) barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, 

pengerjaan, dan pengujian; 

16) barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam 

kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor; 

17) bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan 

penjenisan jaringan. 

 

b) Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang 

Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan 
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Salah satu dasar pertimbangan adanya peraturan pemerintah ini 

disebutkan dalam consideran huruf a adalah untuk melaksanakan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Pasal 23D Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai tindakan antidumping, 

tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan.  

Dapat dikatakan bahwa sebagai konsekuensi dari ratifikasi 

Agreement Establishing The World Trade Organization, khususnya 

yang berkaitan dengan Agreement on Safeguard, maka produk hukum 

nasional mengenai tindakan pengamanan melakukan penyesuaian-

penyesuaian struktural hukum. 

Sebelumnya mengenai tindakan pengamanan perdagangan itu 

sedniri telah diatur dalam keputusan presiden nomor 84 tahun 2002 

tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat 

Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 133) Tanggal 16 Desember 2002. Akan tetapi keppres ini 

dirasa masih kurang memadai karena belum diaturnya mengenai apa 

saja otoritas penyelidik agar tidak keluar dai ranah penyelidikan dan 

bagaimana penyelesaian sengketanya, oleh karena itu safeguard 

direvisi menjadi satu dengan tindakan antidumping dan tindakan 
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imbalan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang 

Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan 

Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan lebih spesifik mengatur mengenai tindakan safeguard 

sendiri baik mengenai pengertiannya maupun proseduralnya. 

Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/Safeguard dalam 

peraturan ini diatur dalam pasal 1 angka 3 adalah tindakan yang 

diambil pemerintah untuk memulihkan Kerugian Serius 73  atau 

mencegah Ancaman Kerugian Serius 74  yang diderita oleh Industri 

Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik 

secara absolut maupun relatif terhadap Barang Sejenis75 atau Barang 

Yang Secara Langsung Bersaing76. 

Kekurangan dalam Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 

2011 tersebut tidak menjelaskan siapa saja pihak yang berkepentingan 

dalam Peraturan pemerintah ini. Selain itu, akibat dari lonjakan 

jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif, tidak pula 

dijelaskan penjelasan mengenai absolut dan relatif tersebut. sehingga 

                                                           
73 Pasal 1 angka 15 Kerugian Serius adalah kerugian menyeluruh yang signifikan yang 

diderita oleh Industri Dalam Negeri. 
74 Pasal 1 angka 16 Ancaman Kerugian Serius adalah Kerugian Serius yang jelas akan 

terjadi dalam waktu dekat pada Industri Dalam Negeri yang penetapannya didasarkan atas fakta-

fakta, bukan didasarkan pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan. 
75 Pasal 1 angka 10 Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau 

sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai 

barang yang diimpor.  
76 Pasal 1 angka 11 Barang Yang Secara Langsung Bersaing adalah barang produksi 

dalam negeri yang dalamn penggunaannya dapat menggantikan Barang Yang Diselidiki. 



 

 

76 

 

dengan minimnya penjelasan inilah dapat menimbulkan 

ketidakpastian dan terdapat penafsiran yang berbeda bagi produsen 

dalam melaporkan tindakan pengamanan perdagangan ini. 

Adapun bentuk-bentuknya safeguard dibagi menjadi 2 yakni yaitu 

tindakan pengamanan sementara dan tindakan pengamanan tetap. 

Dalam pasal 81 dijelaskan tindakan pengamanan perdagangan 

sementara dapat dilakukan dalam hal pemulihan Kerugian Industri 

Dalam Negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan 

Tindakan Pengamanan, maka selama masa penyelidikan KPPI dapat 

merekomendasikan kepada Menteri untuk mengenakan Tindakan 

Pengamanan sementara dalam bentuk pengenaan Bea Masuk 

Tindakan Pengamanan sementara. 

Setelah diselesaikannya tahap penyelidikan terdapat notifikasi 

seperti yang diatur dalam pasal 92 yang menyebutkan : 

1) Menteri melakukan notifikasi ke Committee on Safeguard77 pada 

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) 

mengenai: 

a. dimulainya penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan 

Pengamanan; 

b. pengenaan Tindakan Pengamanan sementara; dan 

c. pengenaan Tindakan Pengamanan. 

2)  Notifikasi mengenai pengenaan Tindakan Pengamanan sementara 

dilakukan sebelum ditetapkannya Bea Masuk Tindakan 

Pengamanan sementara. 

 

hal ini sesuai dalam Agreement on Safeguard Article 12.1 : 

                                                           
77  Committee on Safeguards adalah unit di bawah struktur kelembagaan Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO) yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian 

Safeguards. 
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Dalam setiap penyelidikan, KPPI harus segera melakukan 

notifikasi kepada WTO, pada saat: 

a) Dimulainya penyelidikan;  

b) Hasil temuan penyelidikan;  

c) Pada saat mengenakan atau memperpanjang TPP/Safeguard. 

 

c) Tinjauan Kasus Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) 

di Indonesia 

 

Kasus safeguard tidak sebanyak kasus antidumping. Pemberlakuan 

instrumen safeguard dilakukan banyak negara dengan cermat sebab 

tidak mudah untuk mengidentifikasi adanya kaitan antara kerugian 

dan ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan 

impor. Adapun contohnya seperti kasus keramik Tableware 

(Tableware Ceramics) yang pada awal januari 2006, Indonesia 

mengenakan tindakan safeguard untuk produk keramik Tableware. 

Pengenaan safeguard diberlakukan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 01/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk 

Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware, 

yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2006.78 

Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk 

Keramik Tableware ini dikenakan terhadap importasi dari semua 

negara kecuali negara-negara yang ditetapkan dalam lampiran 

peraturan Menteri Keuangan tersebut dimana negara-negara yang 

                                                           
78  Komite Anti-dumping Indonesia dan Komiter Pengamanan Perdagangan Indonesia. 

2006. RI Kenakan Tindakan Safeguard Produk Keramik. Fair Trade. No. 1 Tahun II. Januari 2006. 

hal. 5.  
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dikecualikan oleh peraturan menteri tersebut sebagian besar berasal 

dari negara-negara yang berkembang, antara lain, Botswana, Kamerun, 

Kongo, Ghana, Kenya, dan lain-lain. Bea Masuk Tindakan 

Pengamanan dikenakan selama tiga tahun dengan ketentuan tahun I 

sebesar Rp. 1.600,00/kg, tahun II sebesar Rp. 1.400,00/kg, dan tahun 

III sebesar Rp. 1.200,00/kg. 

Penyelidikan kasus safeguard keramik berkenaan dengan petisi 

dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI). Pengaduan 

diajuan karena industri tersebut merasa dirugikan oleh membanjirnya 

produk keramik Tableware impor dengan harga yang lebih rendah 

sehingga industri dalam negeri sulit bersaing. Keramik tersebut, antara 

lain, berasal dari Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, India, 

Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Malaysia, Prancis, Republik Korea, 

Singapura, Taiwan, Thailand, dan Cina. KPPI kemudian memulai 

penyelidikan pada tanggal 19 Oktober 2004.79 

Selama proses penyelidikan, Indonesia mengenaikan provisional 

measure berupa penambahan bea masuk sementara sebesar Rp. 

2.746,00/kg. Industri keramik Indonesia memiliki beberapa jenis 

bidang industri, yaitu advertise ceramics, sanitary ceramics, dan 

tableware ceramics. Berdasarkan komoditi yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang tergabung dalam ASAKI terdapat beberapa produk, 

diantaranya, tile, refractory, sanitary ware, tableware, roofing tile, 

                                                           
79 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 124. 



 

 

79 

 

dan clays. Dari beberapa produk keramik, perusahaan yang 

menghasilkan komoditi berupa tableware, sanitary, dan wall ceramics 

merupakan perusahaan yang sangat rentan terhadap impor produk 

yang sama. KPPI mengumumkan berdasarkan penyelidikan pada 

tahun 1999 sampai Juni 2004, industri keramik tableware dalam 

negeri menderita kerugian serius yang disebabkan kenaikan impor 

yang signifikan.80 

Selain itu, Pemeritah Indonesia juga memberlakukan pengenaan 

Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas barang impor kawat 

baja batangan (steel wire rod/SWR). Pengenaan BMTP ini 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan 

Pengamanan (BMTP) yang telah diundangkan pada 11 Agustus 2015 

lalu. KPPI membuktikan terdapat hubungan sebab akibat antara 

lonjakan volume impor dengan kerugian serius yang dialami oleh 

industri dalam negeri Penyelidikan KPPI membuktikan terjadi 

lonjakan volume impor secara absolut selama periode 2010-2013 

dengan tren peningkatan sebesar 47,6 persen dari 222.876 ton di 2010 

menjadi 677.965 ton pada 2013. Negara eksportir utamanya yaitu 

China (79,7 persen), Jepang (8,0 persen), dan Malaysia (5,4 persen) 

pada 2013, Barang impor SWR yang dikenai BMTP yaitu bernomor 

Harmonized System (HS) Ex. 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 

                                                           
80 Ibid.  
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7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 

7227.90.00.00.81 

 

B. Ketentuan Safeguard Di Indonesia Dilihat Dari Ketentuan Safeguard 

WTO 

Pada prinsipnya perdagangan internasional yang terbuka menuntut adanya 

keseragaman aturan yang berlaku di tingkatan internasional dengan aturan 

yang dibuat di tingkat nasional. Keseragaman aturan ini lazim disebut sebagai 

suatu keharmonisan antara aturan internasional dan aturan nasional. Didalam 

harmonisasi hukum ini, yang terpenting adalah adanya titik temu pada 

prinsip-prinsip yang bersifat fundamental di antara keduanya, sehingga 

dihindari terjadinya conflict of law.82 

Ketidakonsistenan dalam subtansi pengaturan dan aplikasinya akan 

membawa dampak pada tuntutan melalui badan penyelesaian sengketa 

(Dispute Settlement Body) WTO. Sebagai ilustrasi, dalam kasus Argentina-

footwear, (Argentina-Safeguard Measures on Import of Footwear) 

(Argentina-Footwear), Panel Report, WT/DS121/R, 25 June 1999; Appellate 

Body Report, WT/DS121/AB/ R:1999) Uni Eropa dan beberapa negara yang 

bertindak sebagai pihak ketiga seperti Brazil, Indonesia, Paraguay, Uruguay 

dan Amerika Serikat menggugat Argentina di WTO. Gugatan tersebut 

didasarkan atas tindakan Argentina yang mengenakan tindakan safeguard 

                                                           
81 CNN Indonesia. 2015. Tekan Impor Kawat Baja Batanagn Pemerintah Naikkan Bea 

Masuk dalam http://www.cnnindonesia.com. Diakses tanggal 09 Januri 2016. 
82  Abdurrahman Alfaqiih. 2012. Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan 

Safeguard di Indonesia. Batam : Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No. 1 Juni 2012. Fakultas Hukum. 

Universitas Internasional Batam. hal. 32. 

http://www.cnnindonesia.com/
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sementara dan tetap terhadap produk-produk alas kaki dari negara-negara 

penggugat. Produk alas kaki dari Indonesia dan negara-negara penggugat lain 

dikenakan bea masuk US$ 12.00 per unit dengan nilai rata-rata unit antara 

US$ 11.00 dan US$ 19.00, sehingga ad valorem atau  tarif yang dihitung 

sebagai persentase nilai impor 83  melebihi 70 %. Menurut Indonesia, the 

Argentie National Foreign Trade Commission (ANFTC) tidak dapat 

membuktikan industri dalam negerinya menderita kerugian serius dan gagal 

untuk menunjukkan adanya  hubungan kausal antara peningkatan impor 

dengan kerugian serius. Dalam menentukan kerugian serius atau ancaman 

kerugian serius, ANFTC tidak menunjukkan “analisa kasus yang detail” atau 

tidak menguji “faktor-faktor yang relevan”. Panel menyimpulkan bahwa 

pengenaan safeguard tetap berdasarkan penyelidikan dan penetapan 

Argentina tidak konsisten dengan artikel 2 dan 4 SA. 

Ketidakonsistenan dalam implementasi ketentuan-ketentuan WTO juga 

dapat dilihat dalam kasus US-Definitive Safeguard (United States-Definitive 

Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, Panel Report 

(WT/DS248/R; WT/DS249/R; WT/DS251/R; WT/DS252/R; WT/ DS253/R; 

WT/DS258/R; WT/DS259/R) Pada tanggal 5 Maret 2002, Amerika Serikat 

mengeluarkan proklamasi N. 7529 yang berjudul “to facilitate positive 

adjustment to competition from imports of certain steel product”. 

Berdasarkan proklamasi ini, Amerika Serikat mengenakan safeguard tetap 

pada tanggal 20 Maret 2002 sebesar 8 sampai 30 % terhadap impor beberapa 

                                                           
83  Kamus Bisnis dan Manajemen. Tarif Ad Valorem. dalam http://kamusbisnis.com. 

Diakses tanggal 21 Februari 2016. 

http://kamusbisnis.com/
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produk baja tertentu yang berasal dari negara-negara penggugat, termasuk 

Cina. Namun karena pengenaan safeguard tersebut dilakukan dengan cara 

yang tidak konsisten dengan ketentuan safeguard WTO, maka Amerika 

dinyatakan kalah. Dua contoh kasus di atas memberikan pelajaran bahwa 

substansi pengaturan safeguard yang dibuat Indonesia dan penerapannya 

harus konsisten dengan ketentuan WTO.84 

   Suatu pertanyaan apakah ketentuan safeguard yang dibuat oleh pemerintah 

Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup internasional, 

maka prinsip-prinsip yang bersifat fundamental pada GATT dan perundang-

undangan nasional perlu diperbandingkan. Prinsip-prinsip fundamental 

tersebut ditelaah melalui dua kategori, yaitu syarat pengenaan safeguard dan 

bentuk safeguard yang dapat dikenakan.  

Aturan mengenai safeguard di Indonesia diatur lebih lengkap dalam 

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, 

Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, sedangkan di 

tingkat internasional, ketentuan safeguard yang terdapat pada GATT 

dijabarkan lebih lanjut dalam Agreement on Safeguard. 

1. Syarat Pengenaan Safeguard 

Pertama, syarat pengenaan safeguard. Dalam peraturan pemerintah 

tersebut, syarat safeguard dapat ditemui di dalam definisi safeguard, yaitu 

tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan Kerugian Serius 

atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri 

                                                           
84 Abdurrahman Alfaqiih. Op.cit. hal. 29. 
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Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik 

secara absolut maupun relatif terhadap Barang Sejenis atau Barang Yang 

Secara Langsung Bersaing.  

Adapun maksud dari Kerugian Serius atau mencegah Ancaman 

Kerugian Serius dalam pasal Pasal 1 angka 15 Kerugian Serius adalah 

kerugian menyeluruh yang signifikan yang diderita oleh Industri Dalam 

Negeri, sedangkan Pasal 1 angka 16 Ancaman Kerugian Serius adalah 

Kerugian Serius yang jelas akan terjadi dalam waktu dekat pada Industri 

Dalam Negeri yang penetapannya didasarkan atas fakta-fakta, bukan 

didasarkan pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan. 

Mengenai barang sejenis dan barang secara langsung bersaing telah 

dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 menyebutkan Barang Sejenis adalah 

barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal 

dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai 

barang yang diimpor dan Pasal 1 angka 11 menyebutkan Barang Yang 

Secara Langsung Bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang 

dalamn penggunaannya dapat menggantikan Barang Yang Diselidiki. 

Dalam menentukan kerugian atau ancaman demikian dijelaskan 

dalam pasal 1 angka 18 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. 
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Selanjutnya untuk menentukan apakah syarat yang terdapat dalam 

pengertian yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 PP Nomor 34 tahun 2011 

sudah sesuai substansinya dengan WTO maka dapat diperhatikan dengan 

tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 

Syarat Pengenaan Safeguard menurut PP Nomor 34 tahun 2011 

tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan dan Agreement on Safeguard 

Menurut PP Nomor 34 tahun 2011  Menurut Agreement on Safeguard 

Pasal 1 angka 3 : 

 

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. 

Article 2 : 

 

1. Suatu anggota dapat 

memohonkan tindakan 

pengamanan bagi suatu produk 

hanya jika Anggota  tersebut 

telah menentukan, sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan 

dibawah ini, bahwa produk 

yang diimpor ke dalam 

wilayahnya dalam jumlah 

demikian rupa, baik absolut 

maupun relatf terhadap produk 

domestik, dengan syarat-syarat 

demikian sehingga 

menyebabkan atau mengancam 

untuk menyebabkan kerugian 
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terhdap industri domestik yang 

menghasilka  produk sejenis 

atau produk yang langsung 

bersaingan. 

2. Tindakan pengamanan 

perdagangan (safeguard) akan 

diterapkan pada produk yang 

diimpor tanpa dilihat dari 

sumbernya. 

 

Sumber data : Undang-undang Nomor 34 tahun 2011  tentang Tindakan  

Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan  

Pengamanan Perdagangan dan Agreement on Safeguard. 

Ketentuan tentang syarat pengenaan safeguard ini sejalan dengan 

ketentuan yang terdapat dalam Agreement on Safeguard. Dapat dikatakan 

bahwa Indonesia sudah menyesuaikan subtansinya dengan safeguard pada 

WTO mengenai syarat-syarat pengenaan safeguard ini karena tidak ada 

perbedaan antara syarat pengenaan safeguard. Sudah seharusnya adanya 

suatu keharmonisan antara aturan internasional dan aturan nasional agar 

tidak adanya conflict of law. 

2. Bentuk Safeguard 

Bentuk safeguard  dalam peraturan di Indonesia dapat ditemukan 

dalam pasal 70 ayat 2 PP Nomor 34 tahun 2011 yang mana safeguard 

dapat dikenakan dalam bentuk bea masuk maupun kuota. 

Adapun maksud dari bea masuk tindakan pengamanan sendiri 

dalam pasal 1 angka 25 PP Nomor 34 tahun 2011 : 

“Bea masuk tindakan pengamanan adalah pungutan negara untuk 

memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius 

yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan 

jumlah barang impor terhadap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara 

Langsung Bersaing dengan tujuan agar Industri Dalam Negeri yang 
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mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dapat 

melakukan penyesuaian yang diperlukan.” 

 

 Sedangkan pengertian dari kuota dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 : 

“Kuota adalah pembatasan jumlah barang oleh pemerintah yang 

dapat diimpor.” 

Jika bentuk safeguard yang dipilih adalah bea masuk, maka yang 

menetapkannya adalah Menteri Keuangan, sedangkan safeguard berupa 

kuota ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.85 Apabila yang 

dikenakan adalah bea masuk tindakan pengamanan maka  besarnya bea 

masuk tindakan pengamanan paling tinggi sebesar jumlah yang 

dibutuhkan untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman 

Kerugian Serius terhadap Industri Dalam Negeri. Sedangkan untuk  

jumlah kuota yang ditetapkan tidak boleh kurang dari jumlah impor rata-

rata paling sedikit dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali terdapat alasan 

yang jelas bahwa Kuota yang lebih rendah diperlukan untuk memulihkan 

Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius terhadap 

Industri Dalam Negeri. 

Dalam ketentuan Safeguard on Agreement dijelaskan dalam pasal 

12 ayat 5 yang terjemahannya sebagai berikut : 

Hasil konsultasi yang disebut dalam pasal ini, dan juga hasil-hasil 

pennjauan tengah waktu yang disebut dalam ayat 4 pasal 7, setiap bentuk 

ganti kerugian yang disebut dalam ayat 1 pasal 8 dan penundaan konsesi 

yang diusulkan seta kewajiban-kewajiban lain yang disebut dalam ayat 2 

pasal 8, harus segera diberitahukan kepada Dewan Perdagangan Barang 

oleh Negara-negara Anggota bersangkutan. 

 

                                                           
85 KPPI. Op.cit. 
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Jadi dapat disimpulkan setelah adanya hasil konsultasi, negara 

anggota dapat kemudian mengambil tindakan atas bentuk kerugian yang 

dihadapinya. Dalam penjelasan Bhagirath Lal Das, Setelah melakukan 

konsultasi baru negara Anggota baru dimungkinkan jika pada akhirnya 

memutuskan untuk mengambil tindakan safeguard. Tindakan safeguard 

tersebut dapat diambil dalam bentuk:86 

1. pemberlakuan tarif, misalnya dalam hal peningkatan kewajiban impor 

melampaui tingkat batas, pembebanan biaya tambahan atau pajak 

tambahan, pengganti pajak pada barang, atau pengenalan tarif kuota, 

yaitu kuota untuk impor pada suatu tarif yang lebih rendah dari 

pembebanan pada tarif yang lebih tinggi untuk impor yang berada di 

atas kuota; 

2. pemberlakuan non tarif, misalnya penetapan kuota global untuk impor, 

pengenalan kemudahan dalam perizinan, kewenangan impor, dan 

tindakan lain yang serupa untuk mengendalikan impor. 

Dari segi waktu keberlakuannya, PP Nomor 34 tahun 2011 membagi 

safeguard ke dalam safeguard sementara dan safeguard tetap. Safeguard 

sementara diatur dalam pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83 yang mana 

Safeguard sementara dapat diterapkan dalam hal pemulihan kerugian 

Industri Dalam Negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan 

Tindakan Pengamanan, maka selama masa penyelidikan KPPI dapat 

merekomendasikan kepada Menteri untuk mengenakan tindakan 

                                                           
86 Bhagirath Lal Das. Op.cit. hal. 79. 
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pengamanan sementara. Adapun jangka waktu dari safeguard sementara 

adalah  paling lama 200 (dua ratus) hari terhitung sejak diberlakukan. 

Sedangkan untuk safeguard tetap baru dikenakan setelah dapat 

dibuktikan bahwa kerugian serius atau ancaman kerugian serius memang 

disebabkan oleh lonjakan impor yang terjadi. Adapun jangka waktu dari 

safeguard tetap adalah  paling lama 4 tahun  tetapi masih dapat 

diperpanjang paling lama 4 tahun dan masih dapat diperpanjang kembali 

paling lama 2 tahun.  

Sama halnya dengan ketentuan dalam PP Nomor 34 tahun 2011, 

dalam ketentuan Safeguard on Agreement terdapat safeguard sementara 

dan safeguard tetap.  

Safeguard sementara dilakukan apabila terdapat bukti awal 

terjadinya peningkatan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau 

ancaman kerguian serius bagi industri dalam negeri, tindakan safeguard 

sementara dapat dikenakan sebagaimana diatur dalam Article 6 Agreement 

on Safeguard, tindakan safeguard sementara diperlukan apabila kondisi 

industri dalam negeri dalam “keadaan kritis”. Yaitu apabila tidak 

dilakukan tindakan secepatnya, akn tercipta keadaan yang semakin sulit 

untuk dilakukakn perbaikan dan pemulihannya 87  Dalam Article 6 : 

Provisional Safeguard Measures menjelaskan : 

In critical circumstances where delay would cause damage which 

it would be difficult to repair, a Member may take a provisional safeguard 

measure pursuant to a preliminary determination that there is clear 

                                                           
87  Komite Antidumping Indonesia & Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. 

Pengenaan Tindakan Safeguard (bagian pertama). Fair Trade. Nomor 3 Tahun II. Maret 2006. hal. 

4. 
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evidence that increased imports have caused or are threatening to cause 

serious injury. The duration of the provisional measure shall not exceed 

200 days, during which period the pertinent requirements of Articles 2 

through 7 and 12 shall be met. Such measures should take the form of 

tariff increases to be promptly refunded if the subsequent investigation 

referred to in paragraph 2 of Article 4 does not determine that increased 

imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic 

industry. The duration of any such provisional measure shall be counted 

as a part of the initial period and any extension referred to in paragraphs 

1, 2 and 3 of Article 7. 

 

Adapun terjemahannya sebagai berikut : 

Jika dalam keadaan darurat dan penundaan akan menyebabkan 

kerusakan yang sulit diperbaiki, suatu Anggota dapat mengambil tindakan 

pengamanan sementara sesuai dengan penentuan sementara yang 

membuktikan secara nyata bahwa impor yang meningkat telah 

menyebabkan atau mengancam menyebabkan kerugian yang berat. 

Lamanya tindakan sementara tidak boleh melebihi 200 hari, dan selama 

masa tersebut, syarat-sayarat yang berkaitan dengan Pasal 2 sampai 7 dan 

12 harus dipenuhi. Tindakan demikian sebaiknya mengambil bentuk 

peningkatan tarif yang harus dibayar kembali jika penyidikan kemudian 

yang disebut dalam Pasal 4 ayat 2 tidak menentukan bahwa impor yang 

meningkat telah menyebabkan atau mengancam menyebabkan kerugian 

yang berat terhadap industri domestik. Lamanya tindakan darurat demikian 

akan dihitung sebagai bagian masa awal dan setiap perpanjangannya yang 

disebut dalam Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3. 

 

Article 6 diatas mengandung maksud bahwa tindakan safeguard 

sementara ini hanya dapat dikenakan dalam bentuk peningkatan bea 

masuk, dan pengenaan bea masuk sementara tadi berlaku paling lama 200 

hari sejak pengenannya dan tidak bisa diperpanjang. Pengenaan safeguard 

sementara harus memnuhi syarat seperti diatur dalam Article 2-Article 7 

dan Article 12 Agreement on Safeguard. Jika dalam penyelidikan tidak 

terbukti adanya hubungan peningkatan impor dengan kerugian serius atau 
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ancaman kerugian serius, tindakan safeguard sementara dihentikan dan 

bea masuk yang telah dipungut dikembalikan (refunded).88 

Untuk  safeguard tetap dapat ditetapkan dalam tiga bentuk, yaitu 

peningkatan bea masuk, ditetapkan kuota impor, dan kombinasi kedua 

bentuk tersbut. Jika tindakan safeguard ditetapkan dalam bentuk kuota, 

jumlah kuotanya tidak boleh lebih kecil dari data impor rata-rata dalam 

tiga tahun terakhir. Dengan kata lain, untuk kasus pengenaan jumlah kuota 

yang berbeda dari rata-rata impor tiga tahun terakhir diperlukan adanya 

bukti atau pembenaran secara khusus. 89  Seperti yang ditegaskan dalam 

Article 5.1 Agreement on Safeguard yang berbunyi : 

A Member shall apply safeguard measures only to the extent 

necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. 

If a quantitative restriction is used, such a measure shall not reduce the 

quantity of imports below the level of a recent period which shall be the 

average of imports in the last three representative years for which 

statistics are available, unless clear justification is given that a different 

level is necessary to prevent or remedy serious injury. Members should 

choose measures most suitable for the achievement of these objectives. 

 

Adapun terjemahannya sebagai berikut : 

Suatu Anggota dapat menerapkan tindakan pengamanan hanya 

sejauh diperlukan guna mencegah atau memperbaiki kerugian yang berat 

dan untuk memudahkan penyesuaian atau pemberian ganti rugi. Jika 

pembatasan kuantitatif digunakan, tindakan demikian tidak boleh 

mengurangi kuantitas impor di bawah tingkat suatu periode yang baru 

berlaku yang akan merupakan rata-rata impor dalam sekurang-kurangnya 

tiga tahun yang statistiknya tersedia, kecuali diberikan alasan yang jelas 

bahwa tingkatan yang berbeda diperlukan guna mencegah atau 

memperbaiki kerugian yang berat. Para Anggota harus memilih tindakan 

yang paling sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

 

                                                           
88 Christophorus Barutu. Op.cit. hal. 118-119. 
89 Ibid. 
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Negara yang mengambil tindakan safeguard dalam bentuk kuota 

dapat mebuat kesepakatan negara pengekspor terbesar mengenai alokasi 

kuota tersebut. jika tidak ada kesepakatan, kuota masing-masing negara 

ditentukan pada pangsa pasar ekspor masing-masing negara dalam periode 

tertentu. Untuk jangka waktu safeguard tidak boleh lebih dari empat 

tahun, termasuk jangka waktu pengenaan tindakan sementara apabila ada 

dan tindakan safeguard dapat diperpanjang, perpanjangan tersbut diatur 

dalam Article 7.3 Agreement on Safeguard. 

Pada dasarnya tindakan safeguard tidak diperbolehkan dikenakan 

lagi terhadap barang tertentu sampai dengan jangka waktu tindakan 

sebelumnya telah selesai (paling sedikit 2 tahun)) sesuai yang diatur dalam 

Article 7.4 Agreement on Safeguard. Namun, lebih lanjut pada Article 7.4 

Agreement on Safeguard dijelaskan bahwa apabila tindakan safeguard 

sebelumnya berakhir dalam jangka waktu kurang dari 180 hari, tindakan 

berikutnya dapat dilakukan apabila memenuhi dua hal, yaitu paling sedikit 

satu tahun telah berakhir setelah tanggal dikenakannya tindakan safeguard 

atas impor produk tersebut dan disamping itu tindakan safeguard tersebut 

tidak dikenakan pada barang yang sama lebih dari dua kali dalam jangka 

lima tahun sebelum pengenaan tindakan baru.90 

Tabel 4.  

                                                           
90 Ibid. hal. 121. 
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Bentuk Safeguard menurut PP Nomor 34 tahun 2011 tentang 

Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan dan Agreement on Safeguard 

Menurut PP Nomor 34 tahun 

2011 

Menurut Agreement on Safeguard 

Bentuk Pengenaan safeguard : 

 

Dalam pasal 70 ayat 2 yang mana 

safeguard dapat dikenakan dalam 

bentuk bea masuk maupun kuota. 

 

 

 

 

 

 

 

Segi waktu keberlakuannya : 

 

- Safeguard sementara 

- Safeguard tetap 

Bentuk Pengenaan safeguard : 

 

Tidak dijelaskan secara gamblang 

mengenai bentuk pengenaan 

safeguard dalam Article-nya yang 

ada hanya peningkatan tarif dalam 

Article 6 dan ganti rugi dalam 

Article 12.5 dan Article 5.1, akan 

tetapi ganti kerugian tersebut dapat 

berupa peningkatan be masuk, 

ditetapkan kuota impor, dan 

kombinasi kedua bentuk tersebut. 

Segi waktu keberlakuannya : 

 

- Safeguard sementara 

- Safeguard tetap 

 

Sumber data : penulis (diolah). tahun 2017 

Pengaturan bentuk safeguard dalam Peraturan Pemerintah ini sama 

dengan pengaturan dalam Agreement on Safeguard. Kalaupun ada 

perbedaan, hal itu hanya pada bentuk safeguard sementara, dalam 

Agreement on Safeguard Pasal 6 Agreement of Safeguard disebutkan 

sebaiknya dikenakan dalam bentuk tarif bea masuk (dan bukan kuota), 

sementara di dalam PP Nomor 34 tahun 2011 pasal 80 ayat 1 disebutkan 

hanya dikenakan dalam bentuk tarif bea masuk tindakan pengamanan 

sementara dan bukan sebagai sebuah pilihan. 

 


