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A. PENDAHULUAN 

A.1 Latar Belakang 

1. Pada tanggal 26 Mei 2014, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. dan PT. Pindo Deli Pulp 

and Paper Mills, yang selanjutnya disebut ”Pemohon”, mengajukan permohonan untuk 

melakukan penyelidikan terjadinya lonjakan impor barang “Kertas dan kertas karton, 

dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik 

lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias 

atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat 

persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dari jenis yang 

digunakan untuk menulis, mencetak, atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung 

serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung 

serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak 

termasuk kertas uang” yang mencakup nomor Harmonized System (HS.)  

4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.13.91.90, 4810.13.99.90, 4810.14.11.00, 

4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 

4810.19.91.90 dan 4810.19.99.90. Permohonan tersebut didasarkan pada klaim bahwa 

Pemohon telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang 

diakibatkan oleh lonjakan jumlah impor Barang tersebut. KPPI selanjutnya melakukan 

analisa bukti awal, sesuai dengan Pasal 72 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2011 (PP 34/2011). 

2. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh bukti awal terjadinya lonjakan jumlah impor Barang 

yang Dimintakan Perlindungan selama tahun 2010 sampai dengan 2013 dan ancaman 

kerugian serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang yang 

dimaksud. Berdasarkan Pasal 72 ayat (5) PP 34/2011, pada tanggal 20 Juni 2014 KPPI 

menetapkan dimulainya penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) 

terhadap Barang yang Dimintakan Perlindungan. KPPI mengumumkan mengenai 

dimulainya penyelidikan TPP terhadap “kertas dan kertas karton dilapisi, tidak termasuk 

kertas uang, yang diimpor oleh Indonesia, melalui surat kabar Koran Bisnis Indonesia 

dan website Kementerian Perdagangan. 
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A.2 Identitas Pemohon 

3. Identitas dari Pemohon adalah sebagai berikut: 

Nama : PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk., dan  

PT.  Pindo Deli Pulp and Paper Mills 

Kuasa Hukum : Arvind Gupta (Direktur Komersial/ Penerima Kuasa) 

Alamat : Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Lantai 15 

Jln. M.H. Thamrin No. 51 

Menteng, Jakarta 10350-Indonesia 

Telp./Faks. : 021 – 29650800 / 021 – 3162607 

E-mail : arvind_gupta@app.co.id 

Website : www.asiapulppaper.com 

 
A.3 Barang yang Diproduksi Pemohon 

4. Pemohon memproduksi Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki sebagaimana 

diuraikan pada recital 160. Selain itu, Pemohon juga dapat memproduksi berbagai jenis 

kertas seperti kertas foto kopi, carbonless paper, buku tulis, memo, loose leaf, notepad, 

amplop, kertas komputer, kertas kado, shopping bag, produk fancy, dan berbagai jenis 

kertas lainnya. 

 
A.4 Prosedur dan Notifikasi 

5. Berdasarkan Article 12.1(a) dalam WTO Agreement on Safeguards, pada tanggal  

20 Juni 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi Article 12.1(a) 

kepada Committee on Safeguards di WTO mengenai dimulainya penyelidikan. Pada 

tanggal 24 Juni 2014, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO dengan nomor 

dokumen G/SG/N/6/IDN/26 (Lampiran 1). 

6. Mengacu kepada Pasal 74 ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 23 Juni 2014, KPPI 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada 

Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya. 

7. Pada tanggal 10 Juli 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Suplemen 

Notifikasi Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO, yang 

memberitahukan mengenai penyelenggaraan dengar pendapat pada tanggal  

25 Juli 2014, dan suplemen notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 

11 Juli 2014 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/26/Suppl.1 (Lampiran 2). 

mailto:arvind_gupta@app.co.id
http://www.asiapulppaper.com/
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8. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 25 Juli 2014, diselenggarakan 

acara dengar pendapat dalam rangka memberikan kesempatan kepada PYB untuk 

menyampaikan bukti-bukti, pandangan, dan tanggapannya terhadap dimulainya 

penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas impor Kertas dan Kertas 

Karton yang Dilapisi, Tidak Termasuk Kertas Uang.  

9. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, KPPI telah mengirimkan kuesioner 

kepada Pemohon, Importir yang diketahui (32 buah), dan Asosiasi Importir yang 

diketahui (3 buah). Dari sejumlah kesioner yang telah dikirimkan, total kuesioner yang 

diisi dan dikembalikan kepada KPPI sesuai batas waktu yang telah ditentukan adalah 

dari Pemohon, importir sebanyak 10 buah, dan asosiasi importir sebanyak 3 buah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI juga telah melakukan verifikasi lapangan ke 

Pemohon yang dilakukan di lokasi perusahaan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. dan 

PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills. 

 
A.5 Proporsi Produksi Pemohon 

10. Berdasarkan Tabel 1 di bawah, total produksi Pemohon adalah sebesar 96,4% dari total 

produksi nasional, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili Industri 

Dalam Negeri. 

 

Tabel 1. Total Produksi Pemohon 

Uraian Proporsi (%) 

Pemohon:  
1. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. 60,1 
2. PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills 36,3 

Total Produksi Pemohon 96,4 

Industri Dalam Negeri Lainnya 3,6 

Total Produksi Nasional 100 

 
A.6 Periode Penyelidikan 

11. Periode Penyelidikan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.  
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B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN 

B.1 Perwakilan Negara Eksportir 

Korea Selatan 

12. Unforeseen development dalam Essential Fact yang diterbitkan KPPI tidak logis, karena 

tindakan anti-dumping dan countervailing duties seharusnya sudah dapat diperkirakan 

mengingat hal tersebut (tindakan anti-dumping dan countervailing duties) telah tertulis 

dalam WTO Text. Selain itu perusahaan holding Pemohon (APP) telah melakukan 

investasi dan mengoperasikan pabriknya di China sejak 1992. Sangat kecil kemungkinan 

bagi Pemohon untuk tidak mengetahui dampak yang terjadi akibat dari WTO measures 

oleh USA dan EU dan perubahan situasi di China, mengingat adanya hubungan 

langsung antara Pemohon dengan perusahaan afiliasi di China. 

13. Pemerintah Korea Selatan tidak melihat adanya kerugian serius yang dialami oleh 

Industri Dalam Negeri. Berdasarkan Essential Fact pada Tabel 14, menunjukkan bahwa 

Pemohon memiliki selisih yang cukup antara biaya produksi dengan harga jual. 

Penurunan biaya produksi (2,6%) lebih besar bila dibandingkan harga jual (2,2%). Jelas 

bahwa Pemohon tidak sepenuhnya mengalami kerugian dari sisi biaya produksi, dan 

menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Hubungan yang tidak logis antara 

2 variabel tersebut adalah merupakan kesalahan perhitungan, atau kerugian dari 

persediaan, atau kerugian non operasi. Sangat beralasan bila diasumsikan bahwa 

Pemohon masih memiliki ruang yang cukup untuk dapat menurunkan harga jualnya 

tanpa harus mengalami penurunan laba dan mengancam pangsa pasar domestiknya. 

14. Tabel 12 dalam Essential Fact menunjukkan bahwa Pemohon masih dapat menikmati 

keuntungan dari operasionalnya. Tidaklah logis apabila diasumsikan bahwa terjadi 

kerugian serius maupun ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam 

Negeri hanya karena penurunan pangsa pasar dan penurunan laba, sementara 

Pemohon masih dapat menikmati marjin yang positif dari aktivitas operasinya. Recital 55 

dalam Essential Fact menyebutkan bahwa terdapat ancaman kerugian serius yang 

dialami oleh Pemohon. Namun, hal ini hanya merupakan dugaan belaka, dimana 

disebutkan bahwa jika tren penurunan tersebut berlanjut, maka dapat memicu 

penurunan pangsa pasar dan laba operasi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan WTO 

dimana dinyatakan bahwa kondisi ancaman kerugian serius harus berdasarkan atas 

fakta dan bukan semata-mata dugaan, perkiraan, atau kemungkinan-kemungkinan. 
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Lebih lanjut, tidaklah layak untuk menetapkan kerugian serius hanya berdasarkan 

penurunan laba, bukan karena rugi. 

15. Data yang disajikan dalam Essential Fact tidak jelas, karena data tersebut disajikan 

dalam indeks poin. Hanya volume impor dalam tabel 10 dalam Essential Fact yang 

disajikan dengan satuan “Ton”, sedangkan yang lain disajikan dalam satuan “indeks”. 

Untuk analisa yang fair dan cukup, semua faktor harus diperlakukan sama. Sehubungan 

dengan hal tersebut, tidak ada penjelasan tertulis terkait perbedaan satuan tersebut. 

16. Pemerintah Korea berharap agar Pemerintah Indonesia mengambil keputusan secara 

fair dan obyektif, dengan melakukan review atas persyaratan-persyaratan untuk 

mengenakan tindakan safeguards. Pemerintah Korea Selatan mengingatkan Pemerintah 

Indonesia mengenai hak untuk “suspend the application of substantially equivalent 

concession or other obligation under GATT 1994”. 

Jawaban KPPI  

17. Berdasarkan penyelidikan KPPI, analisa terkait Unforeseen development sudah logis. 

Sebagaimana dijelaskan terkait perkembangan tidak terduga pada bagian C.4 dalam 

laporan ini, telah terjadinya over capacity terhadap coated paper and paperboard di 

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan dan Swedia dimana jumlah 

produksi dari masing-masing negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan 

konsumsi dalam negerinya (sumber: Resource Information System Incorporate/RISI). 

Disisi lain, telah terjadi penurunan konsumsi coated paper and paperboard di kawasan 

Amerika Utara dan Eropa Barat, sedangkan konsumsi coated paper and paperboard di 

kawasan Asia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, khususnya Indonesia. Hal 

ini merupakan penyebab lonjakan impor di Indonesia. Khususnya di Negara RRT, 

terjadinya over capacity diperparah dengan adanya pengenaan tindakan Antidumping 

dan tindakan Countervailing Duties oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. KPPI telah 

mengkaji keadaan tidak terduga (unforeseen development) sebagaimana tercermin pada 

Bagian C.5. 

18. Berdasarkan analisa terhadap kinerja Pemohon, KPPI menyimpulkan bahwa memang 

tidak terjadi kerugian serius, namun terjadi ancaman kerugian serius, dimana telah 

terjadi penurunan keuntungan selama periode penyelidikan dengan trend penurunan 

sebesar 22.2%. Perlu kami sampaikan bahwa terdapat perubahan dalam penyajian data 

pada tabel 14 dalam Essential Fact dengan tabel 15 dalam laporan ini yang disajikan 

lebih lengkap. Meskipun penjualan Pemohon mengalami peningkatan, namun performa 
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keuntungan Pemohon justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut terjadi karena 

harga jual Pemohon menurun dengan tren sebesar 0,89 %, sedangkan pada periode 

yang sama biaya produksi  mengalami peningkatan dengan tren sebesar 0,86 %. 

19. Dalam menentukan kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dilakukan sesuai 

dengan dasar ketentuan pada Pasal 1 angka 16 dalam Peraturan Pemerintah No. 34 

Tahun 2011 dan Article 4.1.(b) WTO Agreement on Safeguard, yang menjelaskan bahwa 

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. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, dari hasil penyelidikan, ditemukan fakta-fakta yang menunjukan telah terjadi 

penurunan keuntungan yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dan 

menurunnya marjin keuntungan, dan terjadinya penurunan pangsa pasar domestik 

Pemohon selama periode penyelidikan yang menunjukan ancaman kerugian serius, dan 

apabila tidak diterapkan tindakan pengamanan perdagangan maka Pemohon akan 

mengalami kerugian serius. 

20. Data yang disajikan dalam Essential Fact sudah jelas dan telah sesuai berdasarkan 

Pasal 78 dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 dan Article 3.2 WTO 

Agreement on Safeguard, setiap dokumen yang bersifat rahasia harus diperlakukan 

rahasia. Oleh karena dokumen kinerja Pemohon merupakan data yang bersifat rahasia, 

maka KPPI harus menjaga kerahasiaan data tersebut dengan cara memberikan satuan 

dalam bentuk indeks poin yang mencerminkan data sesungguhnya. Sedangkan untuk 

volume impor yang digunakan oleh KPPI diperoleh dari Badan Pusat Statistik dimana 

data tersebut merupakan data yang terpublikasi dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang berkepentingan.  

21. Dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Indonesia menerima tanggapan dari pihak 

yang berkepentingan termasuk dari kementerian dan lembaga pemerintahan terkait  

pertimbangan dalam rangka kepentingan nasional. Berdasarkan Pasal 75 dalam 

Peraturan Pemerintah no. 34 Tahun 2011 dan Article 4.2.(a) WTO Agreement on 

Safeguard, dalam penyelidikan KPPI melakukan evaluasi terhadap faktor yang bersifat 

objektif dan terukur yang terkait dengan kondisi Industri Dalam Negeri.  

Jepang 

22. Otoritas penyelidik Indonesia mengevaluasi measures dari Amerika Serikat dan Uni 

Eropa seperti Tindakan Anti Dumping yang dikenakan pada impor dari China sebagai 
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perkembangan tidak terduga, tetapi tidak menunjukkan bahwa peristiwa ini 

mempengaruhi hubungan kompetitif antara peningkatan impor dan produk dalam negeri 

yang menyebabkan lonjakan impor dan kerugian serius pada industri dalam negeri (tidak 

memenuhi ketentuan Pasal XIX GATT 1994). 

23. Indikator kerugian seperti penjualan atau produktivitas menunjukkan peningkatan selama 

periode penyelidikan. Otoritas penyelidik belum mengevaluasi secara tepat kerugian 

pada IDN sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2(a) Agreement on Safeguards. 

24. Hubungan sebab akibat belum terbukti. Otoritas penyelidik belum memberikan 

penjelasan yang beralasan dan memadai tentang bagaimana peningkatan impor 

menyebabkan kerugian serius pada IDN. Analisis non atribusi tidak tepat, dan tidak 

sesuai dengan ketentuan Pasal 4.2(b) Agreement on Safeguards. 

25. Pemerintah Jepang akan memperhatikan penyelidikan tindakan pengamanan ini apakah 

sesuai dengan ketentuan WTO. 

Jawaban KPPI 

26. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban KPPI terhadap tanggapan dari Korea 

Selatan dalam recital 17, Tindakan Antidumping dan tindakan Countervailing Duties oleh 

Amerika Serikat dan Uni Eropa memperparah terjadinya over capacity khususnya di 

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal ini menunjukan hubungan kompetitif antara 

peningkatan impor di Indonesia yang menyebabkan kerugian serius pada industri dalam 

negeri. 

27. KPPI telah mengevalusi seluruh faktor-faktor yang relevan sesuai ketentuan Article 

4.2.(a) Agreement on Safeguards. Berdasarkan hasil penyelidikan, menunjukan bahwa 

telah terjadi peningkatan pada level penjualan dan produktifitas, namun terdapat 

indikator lainnya yang mengalami penurunan selama periode penyelidikan yaitu 

produksi, kapasitas terpakai, laba, tenaga kerja, dan pangsa pasar Pemohon. 

Penjelasan detail terkait hasil penyelidikan terhadap indikator kerugian terdapat pada 

Bagian C.5 dalam laporan ini. 

28. Berdasarkan hasil penyelidikan, peningkatan impor memang tidak menyebabkan 

kerugian serius pada IDN, namun menyebabkan terjadi ancaman kerugian serius bagi 

IDN. Berdasarkan Article 4.2.(b) WTO Agreement on Safeguards, KPPI telah melakukan 

penyelidikan terhadap lonjakan volume impor barang yang diselidiki, yang 

mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri 
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dan bukan disebabkan oleh faktor lain selain lonjakan impor. Pada bagian C.8 dalam 

laporan ini mengenai hubungan sebab akibat, telah dijelaskan bahwa terbukti terjadi 

ancaman kerugian serius karena lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan 

bukan karena faktor lainnya.  

29. KPPI melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan WTO Agreement on Safeguards 

dan PP 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan. 

B.2 Perusahaan Eksportir 

Japan Pulp and Paper Company Limited (JPPCL) 

30. Berdasarkan tabel 13 dan recital 48, Indeks produktivitas maupun indeks target 

produktivitas menunjukkan sedikit peningkatan dari 100 menjadi 102 (tahun 2010-2013). 

Target dapat ditentukan setinggi-tingginya oleh Pemohon. Japan Pulp melihat bahwa 

produksi Pemohon sudah efisien, hal ini juga diperkuat dalam tabel 14, dimana biaya 

produksi Pemohon mengalami penurunan. 

31. Pada tahun 2010, pasar telah didominasi oleh pemohon dan itu berarti keuntungan 

Pemohon cukup tinggi pada saat itu. Setelah beberapa produk impor mulai bersaing di 

pasar, maka sudah sewajarnya apabila keuntungan sedikit menurun. Fakta bahwa masih 

adanya keuntungan yang dinikmati oleh Pemohon, bukan merupakan ancaman kerugian 

serius. 

32. Pada tabel 11, penjualan domestik Petisioner mengalami peningkatan, sedangkan pada 

tabel 14 harga penjualan menurun dan biaya produksi juga mengalami penurunan disaat 

produktifitas mengalami peningkatan atau lebih efisien. Menurut kami angka yang 

disampaikan KPPI tidak logis, karena data menunjukan hal yang berlawanan. Kami 

mengambil kesimpulan berkurangnya keuntungan petisioner tidak terkait dengan impor 

produk yang sama. 

33. Pada tabel 15 utilisasi menurun, akan tetapi volume penjualan domestik meningkat. 

Dapat disimpulkan bisnis ekspor petisioner mengalami kerugian. Pada B.7 recital 43, 

keadaan tak terduga, dikatakan bahwa terdapat anti-dumping oleh USA dan 

countervailing duty oleh EU, tidak terelakkan petisioner menghadapi kompetisi yang sulit 

pada pasar ekspor. 

34. Pangsa pasar Pemohon diperhitungkan sebesar 75,28%. Pangsa pasar tersebut sangat 

besar mengingat PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills 
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berada dalam grup yang sama, yaitu Sinar Mas Group. Apabila safeguards dikenakan, 

maka Pemohon akan memiliki 100% pangsa pasar dan membuat mereka memiliki pasar 

monopolistik yang absolut. Dari perhitungan JPP pangsa pasar Petisioner sekitar 

75,28%, dimana hal tersebut adalah jumlah yang sangat besar. JPP mengutip UU 

No.5/1999 terkait dengan pelarangan monopoli dan persaingan tidak adil, Pasal 4 ayat 1 

dan 2. KPPI mengatakan bahwa terkait monopoli bukan menjadi kewenangan mereka, 

namun kami meminta agar KPPI berkonsultasi dengan KPPU sebelum membuat 

keputusan. 

35. Kami meminta KPPI untuk mencabut permohonan petisioner dan tetap menjaga 

persaingan usaha yang adil dan normal. 

Jawaban KPPI 

36. Hasil analisa KPPI menunjukan bahwa Pemohon telah berupaya meningkatkan 

produktivitasnya untuk mencapai efisiensi pada saat terjadinya penurunan tenaga kerja 

Pemohon yaitu dengan trend sebesar 3,66%. Namun upaya efisiensi Pemohon tersebut 

tidak diperoleh secara maksimal dimana selama periode penyelidikan (2010-2013) 

indeks produksi justru menunjukan penurunan trend sebesar 2,90% dan pada saat yang 

sama biaya produksi mengalami peningkatan trend sebesar 0,86% sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada recital 18. 

37. Berdasarkan analisa terhadap kinerja Pemohon, KPPI memperoleh fakta bahwa 

memang masih terdapat keuntungan yang diperoleh Pemohon, namun selama periode 

penyelidikan telah terjadi penurunan keuntungan dengan tren penurunan sebesar 

22.2%. KPPI menyimpulkan bahwa telah terjadi ancaman kerugian serius, dimana hal ini 

juga telah dijelaskan secara rinci dalam jawaban KPPI terhadap tanggapan dari Korea 

Selatan pada recital 19. 

38. Terdapat perubahan pada Tabel 11 dalam Essential Fact yang pada laporan akhir ini 

menjadi Tabel 12, yaitu tentang indikator kinerja Pemohon yang pada tabel 12 

ditampilkan lebih lengkap. Sebagaimana telah dijelaskan pada recital 36, peningkatan 

yang terjadi pada produktivitas disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan perusahaan 

dengan menurunkan jumlah tenaga kerja. Terlihat bahwa Pemohon telah berupaya 

meningkatkan produktivitasnya untuk mencapai efisiensi sehingga dapat menurunkan 

harga jualnya selama periode penyelidikan dengan harapan dapat meningkatkan 

penjualannya. Namun upaya tersebut tidak berhasil secara maksimal dimana selama 
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periode penyelidikan (2010-2013) terlihat bahwa penjualan Pemohon hanya sedikit 

mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1,14%. Pada saat yang sama terjadi 

peningkatan biaya produksi Pemohon dengan tren sebesar 0,36% sehingga terjadi 

penurunan keuntungan pada periode yang sama. Disisi lain terjadi peningkatan impor 

secara absolut pada periode yang sama sebesar 86,1%. Hal ini menunjukan bahwa 

berkurangnya keuntungan Pemohon disebabkan karena Pemohon tidak dapat 

memaksimalkan penjualan dalam negerinya sebagai dampak dari terjadinya peningkatan 

impor yang merebut pangsa pasar dalam negeri Pemohon. 

39. Dalam WTO Agreement on safeguards, indikator ekspor tidak dipersyaratkan sebagai 

faktor yang harus dievaluasi. Hal ini dikarenakan indikator ekspor tidak mempengaruhi 

kondisi pasar di dalam negeri. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Article 4.2.(a) 

WTO Agreement on Safeguard, dalam menentukan kerugian serius atau ancaman 

kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang sejenis 

atau barang yang secara langsung bersaing, KPPI telah melakukan evaluasi terhadap 

faktor-faktor yang relevan secara objektif dan terukur terhadap indikator ekonomi 

perusahaan terkait penjualan domestik. Data-data tersebut meliputi analisa kenaikan 

volume impor secara absolut dan relatif terhadap barang yang diselidiki; pangsa pasar 

domestik yang dipengaruhi oleh kenaikan impor; dan perubahan pada level indikator 

penjualan, produksi, produktifitas, kapasitas terpakai, laba/rugi dan tenaga kerja. Faktor-

faktor tersebut telah dipisahkan antara penjualan ekspor dan domestik, dimana dalam 

penyelidikan, KPPI hanya menganalisa kerugian Pemohon terkait dengan penjualan 

domestik. Namun, KPPI juga mengevaluasi beberapa faktor lain untuk membuktikan 

bahwa ancaman kerugian yang dialami Pemohon adalah dikarenakan terjadinya 

lonjakan impor pada barang yang diselidiki dan bukan disebabkan karena faktor lain 

(article 4.2.b WTO Agreement on Safeguards). Dalam hal mengevaluasi faktor lain, salah 

satunya yang dievaluasi adalah indikator ekspor. Penjelasan detail mengenai hasil 

evaluasi faktor lain terkait indikator ekspor, dapat dilihat pada recital 177 huruf a. 

40. KPPI tidak menganalisa terkait isu monopolistik, karena berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) 

dalam dalam Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2011 tentang tindakan antidumping, 

tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, KPPI dibentuk untuk 

mengangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan Kerugian Serius 

atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri 

sebagai akibat lonjakan jumlah barang impor.  
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Moorim Paper Co., Ltd. 

41. Dari Tabel 1 dalam Essential Fact, dapat dilihat bahwa produksi Pemohon mencapai 

96,4 % dari keseluruhan produksi nasional. Dengan kata lain, tidak ditemukan competitor 

lokal yang efektif di pasar lokal, dan barang impor adalah satu-satunya acuan untuk 

check & balance harga produk local, dan semakin tinggi harga Pemohon maka semakin 

cepat pengaruhnya terhadap peningkatan impor. Sesuai dengan Art. 4.1(a) WTO AoS, 

tidak ada produsen pesaing. WTO tidak dapat digunakan sebagai pelindung untuk 

perusahaan yang monopolistik. 

42. Daya saing APP dalam industri kertas merupakan kedua tertinggi di dunia. Produsen 

lokal dari RRT, Korea, Jepang, dan Negara lainnya mengalami kerugian yang 

disebabkan oleh ekspor agresif APP. Terlebih lagi APP memanfaatkan FDI untuk 

menjadi pemain dominan di industri pasar global. Dalam websitenya Pemohon 

menyebutkan sendiri sebagai produsen coated paper terbesar. Langkah yang diambil 

Pemohon dalam rangka pengajuan safeguards merupakan gambaran jelas bahwa 

Pemohon telah melakukan kekeliruannya yang serakah. Disebutkan bahwa APP 

menguasai setengah dari kapasitas produksi di RRT. Dalam situasi tersebut data impor 

RRT yang disajikan dalam Essential Fact, merupakan hasil dari transaksi internal APP. 

KPPI harus dapat menyelidikinya lebih dalam. 

43. Tabel 5 pada Essential Fact menunjukkan impor absolut sebesar 73,869 ton di 2013. 

Apabila angka tersebut dibandingkan dengan ekspor APP terhadap pasar global, angka 

tersebut dipastikan berkali-kali lipat. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa produksi 

nasional berkurang dalam 3 tahun terakhir. Dikarenakan tidak adanya kompetitor lokal, 

maka penurunan angka tersebut tidak terlalu besar.  

44. Pada Essential Fact, paragraf 38 menyatakan adanya over-capacity di RRT dan Swedia. 

Moorim Paper menyimpulkan bahwa over-capacity tersebut tidak ada hubungannya 

dengan eksportasi ke Indonesia. Di sisi lain penetrasi pasar yang agresif oleh APP 

secara parsial menyebabkan terjadinya over-capacity. Strategi harga APP untuk 

meningkatkan keuntungannya yang memicu impor dari Negara lain yang mengalami 

over-capacity. Oleh karena itu melonjaknya impor dapat dengan mudah diprediksi, 

dimana APP telah mengetahui situasi pasar global seperti yang dijelaskan pada 

paragraph 38.a dan 38.b. 

45. Pelangggaran Art.4.2(a) AoS telah terjadi dimana KPPI pada Tabel 10 Paragraf 39 

hanya menunjukan data secara relatif, dan menyembunyikan data absolutnya.  
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46. Pangsa pasar Pemohon disajikan dalam bentuk indeks, hal ini tidak dapat membuktikan 

apapun bahkan menyesatkan.  

47. Pada Tabel 12 Paragraf 39 menunjukkan penurunan keuntungan selama tahun 2010-

2013, dimana tidak jelas apakah hal tersebut terjadi pada sektor coated paper saja atau 

secara keseluruhan. 

48. Tabel 13 pada Paragraf 48 membicarakan mengenai produktifitas dan tenaga kerja, 

upah tenaga kerja dan ongkos produksi APP sudah murah, namun harga kertas lokal 

masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan kertas impor.  

Tabel 14 Paragraf 42 menunjukkan ongkos produksi dan harga impor yang tidak dapat 

dipercaya, karena terlihat harga impor diambil dari CIF. Tabel 15 Paragraf 43 

menunjukkan penurunan kapasitas terpakai, hal ini diakibatkan oleh APP yang terlalu 

banyak mengambil keuntungan. Tabel 16 yang menunjukkan price undercutting, harus 

lebih memperhatikan harga Pemohon dan harga impor yang digunakan apakah CIF atau 

harga yang beredar di pasaran. 

49. Faktor Ekspor 

Tabel 17 Paragraf 46.b menunjukkan perbandingan antara kapasitas terpasang dengan 

kapasitas terpakai IDN yang digunakan konsumsi nasional hanya secara relative. Hal ini 

adalah pelanggaran terhadap Art. 4.2(a) AoS, yang mengatakan bahwa otoritas 

kompeten harus mengevaluasi seluruh faktor yang relevan “secara absolut dan relatif”. 

KPPI mengabaikan fakta bahwa sebagian besar kapasitas terpasang digunakan untuk 

pasar ekspor yaitu sebesar 59% dari total penjualan pemohon. Investigasi KPPI harus 

memisahkan data penjualan ekspor yang dilakukan Pemohon. 

50. Faktor FDI (Foreign Direct Investment)  

Laba Pemohon disebabkan oleh FDI yang dilakukan Pemohon di RRT, dan hal ini dapat 

mengimbangi kerugian yang dialami oleh IDN. Investigasi KPPI harus memisahkan data 

penjualan FDI yang dilakukan Pemohon. 

51. Posisi Monopolistik  

Dengan kapasitas produksi nasional Pemohon sebesar 96,4%, bagaimana bisa 

Pemohon mengajukan permohonan atas Safeguard, dan bagaimana bisa KPPI sebagai 

otoritas yang kompeten menerima dan menyetujui permohonan mereka? Apakah WTO 

mentoleransi perilaku monopolistik yang dapat mengkibatkan rakyat Negara anggotanya 

menjadi semakin miskin dan industri turunannya kehilingan daya saingnya. Lonjakan 



TIDAK RAHASIA 

13 

 

impor bukan disebabkan oleh perkembangan tak terduga, tetapi disebabkan oleh harga 

domestik Pemohon yang sangat tinggi dan dilakukan secara monopoli apabila 

dibandingkan dengan rendahnya biaya produksi karena perusahaan pemohon yang 

terintegrasi. Lonjakan impor dapat dengan mudah diprediksi dengan fakta tidak adanya 

pesaing domestik yang berarti jika dibandingkan dengan Pemohon yang memiliki 96,4% 

kapasitas produksi nasional. 

52. FTA antara Korea dan ASEAN 

KPPI harus pertimbangan kesepakatan kerjasama dalam kerangka AKFTA dalam 

mengevaluasi Safeguards. 

53. Pembuktian “other factors” yang dilakukan KPPI pada Paragraf 46 adalah cacat atau 

tidak sempurna. Pemohon telah melakukan FDI dan aksi monopoli dimana hal tersebut 

dihilangkan oleh KPPI, dan dengan jelas menunjukkan adanya faktor lainnya yang 

menyebabkan kerugian yang dialami Pemohon. 

 

54. KPPI gagal membuktikan hubungan sebab-akibat antara melonjaknya impor dengan 

kerugian yang diklaim oleh Pemohon. Kesimpulannya adalah dalam melakukan 

penyelidikan KPPI harus mematuhi Art. 4.1 dan 4.2 WTO AoS, dan memberhentikan 

permohonan Safeguard oleh Pemohon. 

Jawaban KPPI 

55. KPPI telah menjelaskan terkait isu monopolistik pada recital 40. Terkait dengan produksi 

Pemohon mencapai 96.4% dibandingkan dengan produksi nasional, KPPI melihatnya 

hanya sebagai persyaratan major proportion yang telah dipenuhi oleh Pemohon sebagai 

Industri Dalam Negeri yang dapat mengajukan permohonan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan berdasarkan Pasal 1 angka 18 PP 34 Tahun 2011 dan Article 4.1(c) WTO 

Agreement on Safeguard. Terkait dengan Article 4.1(a) WTO Agreement on Safeguard 

menjelaskan mengenai ketentuan terkait kerugian serius, hal ini tidak ada kaitannya 

dengan isu terkait produsen pesaing didalam negeri. 

56. KPPI telah melakukan analisa secara mendalam terkait dengan data impor, namun KPPI 

tidak dapat menyelidiki terkait data impor dari RRT yang merupakan hasil transaksi 

internal APP, karena data impor yang bersumber dari BPS tidak mencantumkan jumlah 

ekspor atau impor dari masing-masing eksportir atau importir. Dalam penyelidikan 

safeguards tidak terdapat ketentuan yang terkait dengan afiliasi. 
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57. Dalam ketentuan pada PP 34 Tahun 2011 dan WTO Agreement on safeguards, indikator 

ekspor tidak dipersyaratkan sebagai faktor yang harus dievaluasi, hal ini dikarenakan 

indikator ekspor tidak mempengaruhi kondisi pasar di dalam negeri, sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada recital 39.  

58. Terkait dengan unforeseen development telah dijelaskan dalam jawaban KPPI terhadap 

tanggapan Korea Selatan pada recital 17. 

59. Berdasarkan ketentuan Article 4.2.(a) WTO Agreement on Safeguard, KPPI telah 

melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang relevan secara objektif dan terukur yang 

meliputi analisa kenaikan volume impor secara absolute dan relative terhadap barang 

yang diselidiki; pangsa pasar domestik yang dipengaruhi oleh kenaikan impor; dan 

perubahan pada level penjualan, produksi, produktifitas, kapasitas terpakai, laba/rugi dan 

tenaga kerja. Hal ini seperti dijelaskan pada recital 39. 

60. Pangsa pasar Pemohon dihitung dari besarnya volume penjualan domestik Pemohon 

dibandingkan dengan konsumsi nasional. Kedua data ini merupakan data rahasia, 

sehingga disampaikan dalam bentuk indeks sebagaimana telah dijelaskan dalam 

jawaban KPPI terhadap tanggapan dari Korea Selatan pada recital 20. 

61. Dalam melakukan penyelidikan, KPPI melakukan evaluasi terhadap seluruh faktor-faktor 

yang relevan, objektif dan terukur hanya terhadap Barang Yang Diselidiki yaitu kertas 

dan kertas karton (coated paper and paperboard), selain kertas uang. Penurunan 

keuntungan sebagaimana ditunjukan pada tabel 13 hanya terhadap produk coated paper 

saja dan bukan terhadap keseluruhan produk yang dihasilkan Pemohon.  

62. Meskipun harga jual Pemohon lebih mahal pada tahun 2013, sebagaimana dijelaskan 

pada recital 173, Pemohon telah berupaya untuk menurunkan harga jualnya, agar dapat 

bersaing dengan barang impor. Sebagaimana telah diinformasikan pada recital 18, 

bahwa terdapat perubahan data pada tabel 14 dalam Essential Fact menjadi tabel 15 

dalam laporan ini, dimana sebelumnya harga jual impor merupakan harga CIF, 

sedangkan dalam laporan ini harga jual impor merupakan harga jual di gudang importir. 

Penjelasan KPPI terkait Kapasitas Terpasang, Produksi, dan Kapasitas Terpakai (Tabel 

16) dan Price Effect/Price Undercutting (Tabel 17), dapat dilihat pada recital 176 dan 

bagian C.6 dalam laporan ini. 

63. Dalam menganalisa faktor lain, KPPI telah mengevaluasi faktor ekspor sebagaimana 

telah dijelaskan pada recital 177 huruf a.  
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64. KPPI melihat kinerja Pemohon dalam ruang lingkup pasar dalam negeri. Isu FDI yang 

dilakukan Pemohon, tidak dipersyaratkan sebagai faktor yang harus dievaluasi dalam 

penyelidikan safeguard sebagaimana telah diatur dalam Article 4.2.(a) WTO Agreement 

on Safeguards. 

65. Terkait dengan faktor monopolistik, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban KPPI 

pada recital 40.  

66. Dalam mengevaluasi safeguards KPPI telah mempertimbangkan kerangka AKFTA, 

dimana di dalam kerangka kerjasama tersebut diperkenankan untuk menggunakan 

safeguards yang berdasar kepada WTO Agreement on Safeguards.  

67. Pembuktian mengenai hubungan sebab akibat telah dijelaskan pada Bagian C.8 dalam 

laporan ini. 

UPM (China) Co., Ltd. 

68. UPM (China) adalah perusahaan kertas yang sepenuhnya dimiliki oleh UPM-Kymmene 

Corporation di Finlandia. Volume produksi untuk kertas wood free coated di 2013 adalah 

sekitar 250.000 ton. Setengahnya dijual di China, sisanya diekspor ke Jepang, 

Hongkong, Korea, Australia, dan Asia Tenggara. Volume yang diekspor ke Indonesia 

hanya 1,5% dari total volume ekspor di 2013, dan bahkan kurang dari jumlah tersebut di 

2011 dan 2012. 

69. Tidak ada analisa kerugian yang disajikan secara detail, dan tidak ada bukti yang solid 

untuk membuktikan adanya kerugian maupun ancaman kerugian dari IDN. 

70. Safeguards akan membuat pengguna di dalam negeri memiliki keterbatasan pilihan, 

sehingga pengguna lokal yang pada akhirnya akan mengalami kerugian 

71. Apabila safeguards dikenakan, akan berpengaruh terhadap bisnis dan perdagangan 

antara China dan Indonesia. 

Jawaban KPPI  

72. Dalam Essential Fact pada recital 44-51, KPPI telah menyajikan hasil analisa kerugian 

secara detil berdasarkan ketentuan Article 4.2(a) WTO Agreement on Safeguards, dan 

membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon berdasarkan 

ketentuan Article 4.1(b) WTO Agreement on Safeguards sebagaimana telah dijelaskan 

pada recital 18. Hasil penyelidikan terkait dengan analisa kerugian dijelaskan secara 

detail pada bagian C.5 dalam laporan ini. 
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73. Tindakan safeguards tidak bertujuan untuk menghalangi masuknya barang impor 

kewilayah kepabeanan suatu negara. Pada prinsipnya barang impor yang dikenakan 

tindakan safeguards masih dapat masuk ke wilayah pabean suatu negara sepanjang 

memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

74. Perjanjian Tindakan Pengamanan Perdagangan (safeguar measures) telah disepakati 

oleh para anggota WTO dimana China dan Indonesia merupakan bagian dari organisasi 

perdagangan dunia tersebut. Sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 30 dalam 

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011, otoritas dalam hal ini adalah KPPI, hanya 

bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan. 

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011, terdapat proses 

pertimbangan nasional yang bertujuan untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan 

pengamanan. 

Nippon Paper Industries Co., Ltd. 

75. Produk coated paper dan paperboard dari NPI digunakan sebagai bahan baku untuk 

sensitive label dan food packaging untuk perusahaan jepang di Indonesia dan produksi 

coated paper adalah high quality grade (cast coated paper, one side coated paper, etc.) 

76. Kertas yang diimpor ke Indonesia dilakukan re-ekspor ke pasar internasional, sehingga 

tidak akan berdampak kepada produsen di Indonesia. Coated paper dan paperboard 

yang diimpor NPI adalah ukuran 80-400 gsm dengan nomor HS. 4810.13.91.90. 

77. Terkait perhitungan price undercutting, apakah harga impor dan harga domestik 

disandingkan dengan kondisi yang sama (mis: CIF, termasuk PPN, dll.) 

Jawaban KPPI  

78. Dalam penyelidikan ini, produk yang diselidiki adalah sebagaimana dijelaskan dalam 

recital 146, merupakan kertas dan kertas karton yang digunakan untuk menulis, 

mencetak, atau keperluan grafik lainnya, atau digunakan untuk aparatus yang 

merekam sendiri, tidak termasuk kertas yang digunakan untuk sensitive label, food 

packaging, dan cast coated paper.  

79. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, kondisi harga pemohon dengan harga impor 

dalam analisa price undercutting adalah sama, yaitu harga jual di distributor Pemohon 

dengan harga jual di gudang importir. Perhitungan price undercutting tersebut dijelaskan 

pada bagian C.6  
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Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. 

80. Produk Kertas Jepang yang diimpor oleh Indonesia didistribusikan secara global, dan 

para konsumen Indonesia tidak menggunakan produk lokal karena permasalahan 

kualitas. Produk Kertas yang diekspor ke pasar Indonesia per bulan rata-rata berkisar 

300 mt, total ekspor tersebut merupakan porsi kecil dibandingkan total kapasitas 

petisioner; 

81. Konsumen akhir juga membeli kertas dengan gramasi yang tidak diproduksi oleh 

produsen lokal. Gramasi kami yaitu 80 gsm, 95 gsm, 113 gsm, dan 148 gsm sedangkan 

gramasi produsen lokal biasanya 85 gsm, 100 gsm, 120 gsm dan 150 gsm. 

Jawaban KPPI  

82. Tindakan safeguard dikenakan terhadap seluruh Negara pengekspor berdasarkan Article 

2.2 WTO Agreement on Safeguards dan pengecualian penerapan tindakan safeguard 

terhadap Negara berkembang berdasarkan Article 9 WTO Agreement on Safeguards. 

Terkait dengan gramasi produk kertas yang dihasilkan Pemohon, berdasarkan 

penyelidikan, Pemohon memproduksi produk kertas dan kertas karton dilapisi dengan 

gramasi 80-400 gsm. 

Hokuetsu Kishu Paper Co., Ltd 

83. Apabila safeguard diterapkan, akan menghambat semua impor yang mencakup ke 

dalam HS yang dikenakan, tanpa melihat karakteristik barang yang diimpor. Sebaiknya 

keputusan tidak berdasarkan impor absolut. 

84. Berdasarkan data ekspor Jepang ke Indonesia terhadap produk coated paper A2 (80 

gsm ke atas) dan A3 (di bawah 80 gsm), terlihat bahwa untuk produk coated paper A2 

pada tahun 2010 sebesar 100, tahun 2011 sebesar 139, tahun 2012 sebesar 64, tahun 

2013 sebesar 140, oleh karena itu tidak terlihat bahwa kenaikan impor menyebabkan 

kerugian bagi IDN, karena peningkatannya tidak signifikan. Sedangkan untuk A3 yaitu 

tahun 2010 sebesar 100, tahun 2011 sebesar 14, tahun 2012 sebesar 143, tahun 2013 

sebesar 287. Peningkatannya memang signifikan, namun Pemohon tidak memproduksi 

barang tersebut. 

85. HKP meminta agar safeguards digunakan dengan bijak, tidak semata-mata untuk 

membatasi perdagangan (trade restrictive). 
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Jawaban KPPI 

86. Barang yang diselidiki oleh KPPI adalah coated paper dan paperboard yang memiliki 

gramasi 80-400 gsm. Sehingga apabila KPPI merekomendasikan tindakan pengamanan 

perdagangan, tidak mencakup produk coated paper dan paperboard yang memiliki 

gramasi kurang dari 80 gsm atau lebih dari 400 gsm. 

 

B.3 Perusahaan Importir 

PT. Benua Usaha Lestari Kertas 

87. APP melalui CMI menguasai jalur distribusi kertas di Indonesia, memproduksi dan 

mendistribusikan produk-produk dari hulu-hilir. Hal ini menimbulkan praktek monopoli 

dan melanggar UU No.5 Thn 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Dampaknya terlihat dengan banyak keluhan dari pengusaha bidang 

printing dan converting dari harga kertas lokal yang jauh lebih tinggi dari harga di pasar 

internasional. 

88. Persentase impor dari China tahun 2013 adalah 29,79%, sedangkan APP adalah 

produsen kertas terbesar di China. Perlu adanya pembuktian produk APP China tidak 

diimpor masuk ke Indonesia melalui jalur distribusi APP yang sudah mendunia. 

89. Data-data yang dipakai dalam laporan Essential Fact menggunakan satuan indeks, yang 

sulit dipahami. Dan mengenai analisa laba/rugi, Perlu dibuktikan tidak adanya transfer 

keuntungan dari APP ke anak-anak perusahaan APP seperti CMI atau perusahaan 

printing & converting. 

90. KPPI diharapkan dapat mempertimbangkan untuk tidak mengenakan safeguards atas 

produk coated art & matt paper HS. 4810.13.99.90, 4810.14.99.90, dan 4810.19.99.90, 

dengan alasan KPPI harus mempertimbangkan perlu adanya produk kompetitor agar 

terjadi persaingan sehat sehingga harga lebih stabil dan efisien, disamping itu perlu 

diketahui bahwa terjadi over supply terhadap produk tersebut sehingga terjadi penurunan 

harga dunia, dan pada waktu yang sama terjadi kenaikan harga di Indonesia yang 

menyebabkan impor masuk. 

91. Diharapkan dapat diberikan informasi mengenai persentase jumlah penjualan coated 

paper Pemohon di pasar lokal Indonesia. 
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Jawaban KPPI  

92. Terkait dengan isu monopoli, telah dijelaskan dalam jawaban KPPI terhadap tanggapan 

dari eksportir pada recital 40.  

93. Terkait dengan kemungkinan adanya produk APP China yang diekspor ke Indonesia, 

telah dikonfirmasi oleh Pemohon bahwa tidak ada produk APP China yang diekspor ke 

Indonesia.  

94. Terkait dengan penyajian data dengan menggunakan satuan indeks telah dijelaskan 

pada recital 20. Dalam melakukan analisa kerugian, KPPI tidak memasukan elemen 

biaya dan pendapatan lainnya seperti transfer ke dalam perhitungan laba/rugi Pemohon. 

Analisa laba/rugi dalam Essential Fact merupakan laba rugi operasi khusus untuk barang 

yang diselidiki saja.  

95. KPPI telah mempertimbangkan seluruh elemen yang menjadi prosedur dari pengenaan 

safeguard Tindakan Pengamanan Perdagangan, sesuai dengan Ageement on 

Safeguards dan PP 34/2011. Terkait dengan faktor harga, KPPI telah menjelaskan hal 

tersebut pada recital 173 dan bagian C.6 dalam laporan ini. 

96. Persentase jumlah penjualan Pemohon terhadap produk coated paper di pasar lokal 

Indonesia telah dijelaskan pada recital 170 dalam laporan ini.  

PT. Temprint 

97. Dengan diberlakukannya Safeguards, maka banyak perusahaan packaging yang akan 

kehilangan order. Perusahaan besar seperti Unilever, Ricoh, Gucci, Fuji, Xerox, dll yang 

peduli dengan masalah kerusakan lingkungan, akan lebih memilih untuk mencetak 

kemasan mereka di luar negeri dibandingkan di Indonesia, karena terhadap produk 

impor bersertifikasi FSC yang mereka butuhkan, akan dikenakan tindakan safeguards. 

Sementara produk APP telah kehilangan sertifikasi FSC pada tahun 2007 yang 

disebabkan oleh masalah kerusakan hutan. 

98. Kertas yang diimpor PT. Temprint adalah coated paper dengan gramasi 57-79 gsm, 

dengan HS. 4810.13.99.90. jenis kertas ini tidak diproduksi Pemohon. Pengenaan 

Safeguards dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan harga media cetak karena biaya 

produksi yang lebih tinggi akibat naiknya harga kertas. Perlu untuk diketahui bahwa 

harga kertas impor lebih bersaing dibandingkan dengan harga kertas lokal. 
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99. Tanpa impor, coated paper yang dibutuhkan (85 gsm ke atas) hanya berasal dari 1 

sumber, yaitu APP. Dengan adanya tindakan pengamanan perdagangan, APP bisa 

memonopoli pasar di Indonesia, sebagai produsen tunggal kertas coating di Asia 

Tenggara. 

100. Industri media cetak saat ini sangat sensitif terhadap harga. Tingginya harga produk 

lokal menyebabkan kami beralih ke produk impor sehingga kami dapat lebih menekan 

biaya produksi. Kehadiran produk impor bagi kami menjadi alternatif kertas coated yang 

ada di pasaran. 

Jawaban KPPI  

101. Mengenai dampak safeguards terhadap industri hilir pengguna kertas dan kertas karton 

yang dilapisi adalah di luar lingkup dari penyelidikan KPPI, namun sesuai dengan 

Penjelasan Pasal 84 Ayat (1) PP 34 Tahun 2011 dampak terhadap industri hilir dapat 

dibahas pada level Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN). 

102. Barang impor coated paper and paperboard yang diselidiki adalah gramasi 80-400 gsm. 

Apabila diterapkan Tindakan Pengamanan Perdagangan maka akan dikenakan terhadap 

barang impor yang diselidiki sebagaimana telah dijelas pada recital 86.  

103. Terkait dengan isu monopoli, telah dijelaskan pada recital 40. 

PT. Solo Murni 

104. Pemohon tidak memproduksi secara regular dan/atau menjual coated paper dengan 

gramasi dibawah 85 gsm. Selain melalui order khusus dengan harga yang sangat tinggi 

jauh melebihi harga pasar wajar kertas internasional untuk produk sejenis. Kisaran harga 

kertas dilapisi adalah USD 720-800/ton tergantung gramasinya. Kenyataannya harga 

coated paper pemohon jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kertas tidak dilapisi 

yang harganya berkisat USD 750-850/ton. 

105. Untuk memperoleh suplai bahan baku dari dalam negeri, banyak terdapat kendala dari 

aspek kuantitas, kualitas maupun harga, Pemohon sering membatasi jumlah kertas yang 

dibutuhkan dan menetapkan harga tinggi yang tidak wajar. 

106. APP menguasai 60% pangsa pasar kertas dunia. Pemohon memiliki industry terintegrasi 

mulai dari forestry, pulp & paper, printing dan converting, sehingga dapat menetapkan 

harga setinggi-tingginya. Apabila safeguards diberlakukan, pemohon juga akan 
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memonopoli pasar produk converting di Indonesia, sehingga dapat mematikan industri 

converting kecil dan menengah di dalam negeri. 

Jawaban KPPI  

107. Penyelidikan KPPI adalah terhadap coated paper and paperboard dengan gramasi 80-

400 gsm, dimana Pemohon memproduksi dan menjual produk tersebut selama periode 

penyelidikan. Terkait dengan faktor harga, KPPI telah menjelaskan hal tersebut pada 

recital 173 dan bagian C.6 dalam laporan ini. 

108. Permasalahan lain diluar ruang lingkup penyelidikan akan dibahas lebih lanjut dalam 

rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional sebagaimana telah dijelaskan pada recital 

101 

PT. Lintec Indonesia 

109. Pemohon memiliki bidang usaha yang memproduksi produk yang sejenis dengan PT. 

Lintec Indonesia, yaitu kertas laminasi. Dari segi persaingan harga, PT. Lintec Indonesia 

sulit untuk bersaing dengan Pemohon karena harganya yang lebih murah. Agar harga 

produknya lebih kompetitif, PT. Lintec Indonesia harus mencari bahan baku yang lebih 

murah yang didapat dari produk impor. 

110. PT. Lintec Indonesia berkomitmen untuk menggunakan produk kertas dalam negeri 

selama produk tersebut memenuhi spesifikasi, mutu, dan kualitas yang diharapkan. Akan 

tetapi kualitas produk impor yang berupa Semi-Coated dan Cast Coated memiliki 

kualitas yang sama bahkan cenderung lebih baik dibandingkan dengan produk lokal 

Pemohon. 

111. Harga jual produk kertas impor lebih murah apabila dibandingkan dengan harga jual 

produk kertas lokal. 

Jawaban KPPI  

112. Berdasarkan Article 5.1 WTO Agreement on Safeguards Tindakan pengamanan 

perdagangan dilakukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius atau 

ancaman kerugian serius akibat melonjaknya volume impor barang sejenis atau yang 

secara langsung bersaing. 
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B.4 Asosiasi Importir 

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia. 

113. penyelidikan KPPI harus melalui suatu proses penelitian dan didukung bukti akurat agar 

menghasilkan keputusan yang adil dan transparan. 

114. Terkait kerugian materil perlu didukung hasil audit dari Akuntan Publik dan pengurangan 

tenaga kerja perlu didukung dengan rekomendasi Kementerian Tenaga Kerja RI. 

115. Perlunya dilakukan penelitian dan melihat kemungkinan importasi yang juga dilakukan 

oleh pemohon atau afisiliasinya atas jenis barang tersebut. 

Jawaban KPPI  

116. Dalam melakukan penyelidikan KPPI memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik ketentuan peraturan perundang-undangan nasional 

maupun internasional. Dalam hal penyelidikan, KPPI telah melakukan penelitian secara 

netral dan tidak berpihak dengan melibatkan Pihak Yang Berkepentingan (PYB). Untuk 

mendapatkan bukti pendukung akurat, KPPI telah melakukan verifikasi lapangan 

terhadap pemohon.  

117. Terkait dengan kemungkinan adanya produk dari afiliasi Pemohon yang diekspor ke 

Indonesia, telah dijelaskan pada recital 56. 

Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) 

118. Data yang disajikan adalah satuan indeks, sehingga sulit dipahami dan dimengerti. 

119. Pemohon hanya memproduksi ukuran 85-300 gsm, sedangkan sebagian besar impor 

adalah dibawah 85 gsm, yang tidak diproduksi pemohon. 

120. Pemohon sudah lama melakukan monopoli pasar dalam negeri untuk coated paper, 

merujuk pada UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

121. Mengapa saat volume penjualan meningkat, namun terjadi penurunan keuntungan. 

Berdasarkan data yang dimiliki PPGI, Pemohon tidak pernah melakukan penurunan 

harga yang signifikan. 

122. Produk hasil pemohon adalah produk industri hulu, sehingga kebijakan yang diambil 

terkait industri ini akan berdampak pada industri hilir. Pemohon memiliki kapabilitas 
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dalam industri hilir terkait penguasaan mesin cetak teknologi. Hal ini berpotensi 

menyebabkan persaingan tidak sehat dengan industri hilir lainnya. 

Jawaban KPPI  

123. Penjelasan mengenai penggunaan satuan indeks telah dijelaskan pada recital 20. 

124. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, pemohon memproduksi coated paper and 

paperboard dengan gramasi 80-400 gsm sebagaimana telah dijelaskan pada recital 107. 

125. Terkait dengan isu monopoli, telah dijelaskan dalam jawaban KPPI pada recital 40. 

126. Penjelasan terkait analisa kerugian dalam kaitannya terhadap penurunan keuntungan 

disaat terjadi peningkatan penjualan, telah dijelaskan dalam jawaban KPPI pada recital 

18.  

127. Terkait dampak pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap industri hilir, 

telah dijelaskan pada recital 102. 

B.5 Kementerian terkait Barang Yang Diselidiki 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI  

128. Untuk menentukan klasifikasi barang yang dimintakan perlindungan, barang-barang 

tersebut harus memenuhi : apakah dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah 

liat Cina) atau zat organik lainnya; apakah dari jenis yang digunakan untuk menulis, 

mencetak atau keperluan grafik lainnya; apakah mengandung serat yang diperoleh 

melalui proses mekanik atau kimia mekanik; apakah kandungan serat tersebut tidak 

lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya; harus memnuhi 

ketentuan lainnya antara lain material pelapisnya, berat totalnya, berat lapisan tiap 

sisinya, ukuran atas produk akhirnya. 

129. Berdasarkan PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan, seyogyanya proses penyelidikan Tindakan Pengamanan juga 

melibatkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). 

Jawaban KPPI  

130. Untuk dapat menentukan klasifikasi barang yang dikenakan tindakan pengamanan 

perdagangan, KPPI telah melakukan verifikasi kepada Pemohon, permintaan contoh 

barang kepada importir, meminta tanggapan dari para pihak yang berkepentingan, dan 
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berkoordinasi dengan DJBC terkait uraian barang yang diselidiki, serta berkonsultasi 

dengan ahli dibidang kertas dan produk agro. 

131. Dalam proses penyelidikan, KPPI telah berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF). 

Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI. 

132. Selama periode penyelidikan, terjadi peningkatan konsumsi nasional yang diiringi 

dengan pengingkatan pangsa impor terhadap barang yang diselidiki. Hal ini 

menunjukkan pengingkatan konsumsi nasional yang tidak dapat dimanfaatkan secara 

optimal oleh IDN. Perlu untuk diselidiki lebih lanjut apakah harga jual domestik pemohon 

lebih tinggi dari harga internasional, dan mengapa harga jual impor lebih murah. 

133. Perlu membandingkan total nilai ekspor barang sejenis dengan nilai penjualan domestik 

barang yang diproduksi oleh Pemohon. 

134. Mendukung tindakan penyelidikan Tindakan Pengamanan mengingat ancaman 

terjadinya kerugian serius yang akan diderita oleh industri dalam negeri akibat 

melonjaknya impor. 

Jawaban KPPI 

135. Berdasarkan hasil penyelidikan, peningkatan konsumsi nasional yang diiringi dengan 

peningkatan pangsa pasar impor menyebabkan menurunnya pangsa pasar Pemohon. 

Dalam penyelidikan tindakan pengamanan dalam rangka safeguard measures dilakukan 

analisa dampak volume impor terhadap kerugian yang dialami industri dalam negeri, 

sebagaimana telah diuraikan pada bagian C.8. 

136. Terkait data total nilai ekspor barang sejenis dibandingkan dengan penjualan domestik 

barang yang diproduksi oleh Pemohon telah dijelaskan pada recital 39. 

B.6 Pemohon 

137. Pemohon menginisiasi investigasi safeguards atas dasar melonjaknya volume impor 

atas barang tersebut yaitu sebesar 51% di tahun 2011, 54% di tahun 2012, dan 44% di 

tahun 2013. 

138. Meningkatnya impor ini tidak terduga sebelumnya dikarenakan oleh meningkatnya 

kapasitas produksi di negara pengekspor terbesar dan diperparah dengan adanya 

pengenaan anti dumping di U.S dan anti subsidi. di EU, sehingga terjadinya pengalihan 
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pasar dan mengakibatkan berkurangnya market share pemohon di pasar lokal. 

Peningkatan impor telah mengakibatkan kerugian serius.  

139. Dampak dari berkurangnya penjualan domestik berdampak terhadap menurunnya 

pendapatan penjualan, utilitas kapasitas produksi dan meningkatnya ketersediaan 

barang IDN. 

140. Volume penjualan kertas coated mewakili presentase penjualan kami secara umum dan 

data-data yang telah diverifikasi dan telah diberikan kepada KPPI menunjukkan bahwa 

lonjakan impor secara tiba-tiba untuk barang yang dimintakan perlindungan berdampak 

negatif terhadap tingkat keuntungan atas produk sejenis. Laporan keuangan kedua 

perusahaan yang menunjukan keuntungan pada periode investigasi tidak ada 

relevansinya dengan kerugian serius yang kami alami sebagai akibat dari lonjakan impor 

secara tiba-tiba untuk barang yang kami mintakan perlindungan. 

141. Kami tidak menentang adanya kompetisi normal dengan barang impor dan setuju bahwa 

hal tersebut adalah baik untuk pasar kertas coated. Namun, situasi yang dihadapi disini 

adalah adanya lonjakan jumlah impor secara tiba-tiba yang telah mengakibatkan 

kerugian serius bagi penjualan domestik kami. Oleh karenanya, dibutuhkan pengenaan 

safeguards. Fakta bahwa kami memiliki pangsa pasar dominan untuk jenis kertas coated 

tidak ada kaitannya dengan lonjakan impor secara tiba-tiba atas barang ini. Lonjakan ini 

telah mengakibatkan kerugian bagi kami. Selain itu, KPPI juga telah melakukan verifikasi 

atas bukti-bukti yang ada tentang lonjakan impor yang telah mengakibatkan kerugian 

yang serius bagi kami. Sekali lagi, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan besarnya 

pangsa pasar kami di pasar lokal. 

142. Di pasar global dimana produk domestik bersaing dengan produk impor, baik kertas 

maupun produk lain, produk domestik selalu dihargai lebih tinggi dari produk impor. Hal 

ini karena produsen domestik memiliki beberapa kelebihan atas produk impor seperti 

waktu dari pemesanan sampai pengiriman yang lebih cepat, jumlah pesanan yang bisa 

lebih sedikit, biaya inventory costumer yang lebih rendah, proses klaim yang lebih mudah 

dan lain-lain. Kelebihan-kelebihan ini berdampak pada harga produk domestik yang lebih 

tinggi hingga 10% dari produk impor. Dalam hal harga produk lokal lebih tinggi daripada 

harga impor karena alasan yang telah dijelaskan diatas, hal tersebut tetap tidak dapat 

dijadikan dasar untuk lonjakan impor atas barang yang dimintakan perlindungan yang 

telah mengakibatkan kerugian serius bagi kami. 

143. Tidak ada impor barang yang dimintakan perlindugan yang bersumber dari APP China. 
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144. Barang impor dengan gramatur kurang dari 80 gsm tidak termasuk dalam lingkup yang 

diselidiki dan tidak akan dikenakan kebijakan safeguards. 

 

C. PENYELIDIKAN 

C.1 Barang Yang Diselidiki 

145. Berdasarkan ketentuan dalam PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang 

Diselidiki adalah barang impor yang mengalami lonjakan jumlah yang menjadi 

obyek penyelidikan yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta 

nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia. 

146. Berdasarkan notifikasi dimulainya penyelidikan TPP (safeguard measures) terhadap 

produk impor kertas dan kertas karton yang dilapisi, tidak termasuk kertas uang, dengan 

nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/26, uraian dan nomor Harmonized System (HS.) dari 

Barang Yang Diselidiki adalah: 

Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) 

atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis 

lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau 

lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dari 

jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak 

mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau 

mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan 

seratnya, tidak termasuk kertas uang, dengan nomor Harmonized System (HS). 

4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.13.91.90, 4810.13.99.90, 4810.14.11.00, 

4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 

4810.19.91.90, dan 4810.19.99.90. 

147. Terdapat Catatan Penjelasan Tambahan (Supplementary Explanatory Notes/SEN1) 

dari ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature/AHTN, terhadap Barang Yang 

Diselidiki dengan nomor HS. 4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.14.11.00, 

4810.14.19.00, 4810.19.11.00, dan 4810.19.19.90, yaitu:  

                                                           
1
  SEN adalah catatan penjelasan tambahan dari Nomenklatur Tarif ASEAN yang diharmonisasi (ASEAN 

Harmonized Tariff Nomenclature/AHTN) yang berisikan informasi spesifik barang yang terdapat dalam ruang 

lingkup subpos ASEAN. 
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“kertas cetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri 

berbentuk lembaran gulungan, atau persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dan 

dicetak dengan bagan atau garis dengan skala khusus untuk ilmiah atau peralatan 

medis. Contoh adalah kertas elektrokardiogram (Electrocardiogram/ECG) untuk 

penggunaan medis, kertas rekam suhu cuaca harian, kertas rekam gempa skala 

Richter, dll. Kategori kertas ini tidak termasuk kertas termo-sensitif”. 

148. Barang Yang Diselidiki memiliki besaran tarif normal dan tarif dalam rangka kerja sama 

perdagangan internasional, yaitu: 

Tabel 2. Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki 

Tarif 2010 2011 2012 2013 

MFN 5 5 5 5 

ACFTA2 5 5 5 5 

IJEPA 0 0 0 0 

AKFTA 0 0 0 0 

 
 

    

C.2 Barang yang Diproduksi Pemohon 

149. Berdasarkan penyelidikan, Pemohon memproduksi produk kertas, pengemas, dan 

lainnya. Terkait dalam penyelidikan TPP (safeguard measures), produk kertas yang 

menjadi objek utama penyelidikan adalah kertas dan kertas karton yang dilapisi, tidak 

termasuk kertas uang, dengan spesifikasi sebagai berikut: 

C.2.1 Karakteristik Barang 

150. Berdasarkan karakteristik barangnya, barang yang diproduksi oleh Pemohon adalah 

kertas dan kertas karton yang dilapisi, tidak termasuk kertas uang, yang terbagi menjadi 

2 kelompok: 

a. Kertas dan kertas karton yang dilapisi, tidak termasuk kertas uang, dengan 

karakteristik barang sebagai berikut: 

 

                                                           
2
  Berdasarkan PMK No. 117/PMK.011/2012 Pasal 1 Ayat (2) b., dijelaskan bahwa atas impor barang dari 

negara Republik Rakyat China berlaku besaran tarif bea masuk sebagaimana tercantum pada kolom (7) dalam 

lampiran PMK, yaitu sebesar 5%  
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Tabel 3. Karakteristik Kertas dan Kertas Karton yang Dilapisi, Tidak 

Termasuk Kertas Uang 

KATEGORI BARANG YANG DIPRODUKSI PEMOHON 

Gramasi 80 gsm- 400 gsm. 

Permukaan kertas  Tidak diwarnai, tidak dihias atau tidak dicetak 
permukaannya; dan 

 Dilapisi satu atau kedua sisi permukaannya, dengan 
kandungan: 

o Zat pelapis: Kaolin (tanah liat Cina) atau zat 
anorganik lainnya; dan 

o Zat pengikat (binder); 

Bentuk kertas Dalam gulungan, dan dalam lembaran dari berbagai 
ukuran.  

Bahan baku Gabungan pulp jenis serat panjang dan serat pendek 
yang memiliki kandungan serat kurang dari 10%. 

 
b. Kertas dan kertas karton yang dilapisi, dicetak (tidak termasuk kertas termo-

sensitif), tidak termasuk kertas uang, dengan karakteristik barang sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Karakteristik Kertas dan Kertas Karton yang Dilapisi, Dicetak, 

Tidak Termasuk Kertas Uang 

KATEGORI BARANG YANG DIPRODUKSI PEMOHON 

Gramasi 80 gsm- 400 gsm. 

Permukaan kertas  Diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya; dan 

 Dilapisi satu atau kedua sisi permukaannya, dengan 
kandungan: 

o Zat pelapis: Kaolin (tanah liat Cina) atau zat 
anorganik lainnya; dan 

o Zat pengikat (binder); 

 Tidak termasuk kertas termo-sensitif 

Bentuk kertas Dalam gulungan, dan dalam lembaran dari berbagai 
ukuran.  

Bahan baku Gabungan pulp jenis serat panjang dan serat pendek 
yang memiliki kandungan serat kurang dari 10%. 
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C.2.2 Kegunaan 

151. Kegunaan dari barang yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut: 

a. Kertas dan kertas karton yang dilapisi, tidak termasuk kertas uang yang digunakan 

untuk diproses lebih lanjut, yaitu sebagai bahan baku untuk memproduksi 

antara lain brosur, flyer, company profile, annual report, buku, majalah, 

kalender, kemasan produk (obat, rokok, kosmetik, makanan, dan minuman), 

serta dapat digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi kertas cetak 

dengan spesifikasi sesuai yang dibutuhkan pada alat kesehatan. 

b. Kertas dan kertas karton yang dilapisi, dicetak, tidak termasuk kertas uang yang 

digunakan sebagai produk siap pakai antara lain brosur, flyer, company profile, 

annual report, buku, majalah, kalender, kemasan produk (obat, rokok, kosmetik, 

makanan, dan minuman), kertas cetak dengan spesifikasi sesuai yang 

dibutuhkan pada alat kesehatan, dan kertas cetak lainnya. 

 

C.2.3 Proses Produksi 

152. Proses untuk memproduksi kertas dan kertas karton yang dilapisi, tidak termasuk 

kertas uang, secara umum dimulai dari proses stock preparation, proses pembuatan 

kertas pada paper machine, proses coating atau pelapisan, dan proses finishing. 

Flow-chart Proses Produksi Kertas dan Kertas Karton yang Dilapisi, Tidak 
Termasuk Kertas Uang 

 
 

 

 

 

 

153. Stock preparation merupakan awal dari proses pembuatan kertas dimana bahan-bahan 

serat, yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung 

serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, 

diproses menjadi buburan pulp. 

Stock 
Preparation 

Pembuatan 
Base Paper 

Coating Finishing 

Printing Cutting Packing 
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154. Proses pembuatan kertas dasar (base paper) pada dasarnya adalah mengolah buburan 

pulp menjadi kertas, dimulai dengan proses dewatering, yaitu memisahkan air dari pulp 

untuk dibentuk menjadi lembaran kertas, selanjutnya melalui proses pressing untuk 

mengeluarkan air dari lembaran tersebut agar lembaran menjadi lebih halus dan lebih 

padat, kemudian dilakukan pengeringan dimana dalam proses ini juga ditambahkan 

bahan kimia pada permukaan kertas agar memiliki tingkat porosity (tembus air) yang 

baik. 

155. Proses coating atau pelapisan adalah proses melapisi permukaan dari base paper 

dengan campuran zat-zat pelapis dan pengikat, untuk memberikan hasil akhir lembaran 

kertas yang halus dan licin serta menambah ketebalan kertas. 

156. Proses terakhir adalah finishing, dimana dalam proses ini dilakukan rewindering untuk 

menggulung lembaran Kertas dan Kertas Karton yang Dilapisi ke dalam bentuk gulungan 

besar (jumbo roll), untuk kemudian dilakukan proses pemotongan jumbo roll tersebut 

sesuai dengan bentuk dan ukuran yang ditentukan, yaitu dalam bentuk gulungan atau 

lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan berbagai ukuran, 

seperti pada gambar 1 dan 2 berikut. 

 

Gambar 1. Dalam Bentuk Gulungan 
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Gambar 2. Dalam Bentuk Lembaran 

 

157. Untuk kertas dan kertas karton yang dilapisi, dicetak, tidak termasuk kertas uang, 

dibutuhkan proses lanjutan yaitu dilakukan pencetakan di mesin printing terhadap jumbo 

roll, kemudian dilakukan pemotongan pada mesin slitter. 

Bahan Baku 

158. Bahan baku untuk membuat kertas dasar (paper base) adalah pulp. Adapun jenis 

pulp yang digunakan adalah: 

a. Leaf Bleached Kraft Pulp (LBKP), yaitu pulp jenis serat pendek yang diperoleh 

melalui proses mekanik, dengan kandungan serat jenis tersebut tidak lebih dari 10% 

menurut berat keseluruhan kandungan seratnya. Pulp jenis ini diperoleh dari 

produsen di dalam negeri. 

b. Needle Bleached Kraft Pulp (NBKP), yaitu pulp jenis serat panjang yang 

diperoleh melalui proses mekanik, dengan kandungan serat jenis tersebut tidak 

lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya. Pulp jenis ini 

diimpor dari produsen di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Kanada, karena 

tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. 

c. Bleached Chemi-Thermomechanical Pulp (BCTMP), yaitu pulp yang diperoleh 

melalui proses kimia-mekanik, dengan kandungan serat jenis tersebut tidak lebih dari 

10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya. 
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C.2.4 Standarisasi  

159. Barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standarisasi nasional dan 

internasional, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu 

(SVLK), ISO 9001:2008, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 

schemes), Ecolabel Certificate, Certificate for the Use of Green Mark yang dikeluarkan 

oleh Environmental Protection Administration Taiwan, Green Seal Certificate, dan Green 

Label Singapore. 

C.2.5 Kesimpulan Barang Yang Diselidiki 

160. Berdasarkan hasil penyelidikan, barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan 

Barang Sejenis dengan Barang Impor. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa barang 

yang diproduksi Pemohon adalah identik atau sama dalam segala hal atau memiliki 

karakteristik yang menyerupai dengan barang yang diimpor, dilihat dari permukaan 

kertas, bentuk kertas, dan bahan baku. Cakupan barang yang diproduksi oleh 

Pemohon adalah kertas dan kertas karton yang dilapisi, tidak termasuk kertas uang, 

dengan gramasi 80 gsm sampai dengan 400 gsm. 

161. Berdasarkan hasil penyelidikan, cast coated paper merupakan jenis kertas dengan 

grade khusus, yang tidak diproduksi oleh Pemohon, sehingga impor cast coated 

paper tidak berpengaruh terhadap kerugian Industri Dalam Negeri. 

162. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, uraian Barang yang Diselidiki adalah: 

”Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) 

atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis 

lainnya, tidak diwarnai, tidak dihias atau tidak dicetak permukaannya dari jenis yang 

digunakan untuk menulis, mencetak, atau keperluan grafik lainnya, atau dicetak, dari 

jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, tidak termasuk kertas 

termo-sensitif (kertas khusus yang peka panas), dalam gulungan atau lembaran 

empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dalam keadaan 

tidak dilipat, dengan berat kertas (gramasi) 80 gsm sampai dengan 400 gsm, tidak 

mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau 

mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan 

kandungan seratnya, tidak termasuk kertas uang dan cast coated paper” yang mencakup 

nomor Harmonized System (HS.) ex.4810.13.11.00, ex.4810.13.19.00, 
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ex.4810.13.91.90, ex.4810.13.99.90, ex.4810.14.11.00, ex.4810.14.19.00, 

ex.4810.14.91.90, ex.4810.14.99.90, ex.4810.19.11.00, ex.4810.19.19.90, 

ex.4810.19.91.90 dan ex.4810.19.99.90. 

C.3 Impor 

C.3.1  Impor Absolut 

Tabel 5. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut 

Uraian Satuan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

Volume Ton  6.500   14.065   22.780   43.778  

Pertumbuhan %   116,4   62   92,2  

Tren % 86 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

163. Terdapat perubahan data volume impor dalam laporan Essential Fact dengan data 

volume impor dalam Laporan ini. Berdasarkan penyelidikan, uraian Barang Yang 

Diselidiki sebagaimana diuraikan pada recital 162, hanya mencakup kertas dan kertas 

karton dengan berat (gramasi) 80 gsm sampai dengan 400 gsm, tidak termasuk kertas 

uang dan cast coated paper, sehingga perlu dilakukan pemisahan volume data impor 

yang hanya mencerminkan kertas dan kertas karton sesuai dengan uraian Barang Yang 

Diselidiki sebagaimana disajikan pada Tabel 5 di atas. Selama periode penyelidikan, 

telah terjadi lonjakan volume impor Barang Yang Diselidiki sebagaimana terlihat pada 

Tabel 5.  Volume impor terus mengalami peningkatan setiap tahun yaitu sebesar 116,4% 

di tahun 2011, 62% di tahun 2012, dan 92,2% di tahun 2013, bila dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Selama periode tersebut, tren peningkatan volume impor sebesar 

86%. 

C.3.2 Impor Relatif 

Tabel 6. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif 

Uraian Satuan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

Volume impor Ton  6.500   14.065   22.780   43.778  

Total Produksi Nasional Indeks 100 94 90 92 

Impor Relatif Terhadap 
Produksi Nasional 

Indeks 100 229 390 731 

Tren % 91,5 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
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164. Sebagaimana terlihat dalam tabel 6 di atas, terjadi lonjakan volume impor Barang Yang 

Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan, yaitu 

dari 100 poin indeks di tahun 2010, menjadi 229, 390, dan 731 poin indeks, secara 

berturut-turut di tahun 2011, 2012, dan 2013. 

C.3.3 Pangsa Impor 

Tabel 7. Pangsa Impor Negara Lebih Dari 3% 

Nama Negara Pangsa Impor  
Tahun 2010 

Pangsa Impor  
Tahun 2013 

Republik Rakyat Tiongkok  42,65 36,72 

Korea, Republic of  7,84 28,02 

Sweden  - 12,05 

Japan  16,84 9,74 

Germany  3,75 5,30 

Finland  11,79 4,70 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

165. Sebagaimana telah dijelaskan pada recital 163 dimana terdapat perubahan data volume 

impor pada Laporan Essential Fact dengan data volume impor dalam Laporan ini, 

sehingga mempengaruhi persentase pangsa impor dari negara pengekspor terhadap 

Barang Yang Diselidiki. Berdasarkan Tabel 7 di atas, negara pengekspor terbesar dari 

Barang Yang Diselidiki pada tahun 2013 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan 

pangsa impor sebesar 36,72%, diikuti oleh Korea Selatan, Swedia, Jepang, Jerman, dan 

Finlandia.  

Tabel 8. Pangsa Impor Negara Tidak Melebihi 3% Pada Tahun 2013 

Nama Negara Pangsa Impor  
Tahun 2010 

Pangsa Impor  
Tahun 2013 

Taiwan   7,24   2,22  

United States   4,62   0,50  

Italy   0,64   0,33  

United Kingdom   2,01   0,30  

Australia   -   0,07  

Malaysia   -   0,03  

Hong Kong   -   0,02  

Singapore   0,18   0,005  

Austria   0,38   -  

Indonesia (Batam)   0,05   -  

Russian Federation   1,66   -  

Slovenia   0,35   -  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
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166. Berdasarkan Tabel 8 di atas, terdapat sejumlah negara pengekspor yang memiliki 

pangsa impor tidak melebihi 3% di tahun 2013. Taiwan yang pada tahun 2010 memiliki 

pangsa 7,24%, pada tahun 2013 pangsanya hanya 2,22%. 

C.4 Perkembangan Tidak Terduga 

167. Terjadinya lonjakan impor kertas dan kertas karton dilapisi, tidak termasuk kertas uang 

dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (unforeseenable/unexpected) 

berdasarkan hal-hal berikut: 

Tabel 9. Produksi dan Konsumsi Coated Paper and Paperboard  

Di Beberapa Negara Pengekspor 

Negara 
Produksi (Indeks) Konsumsi (Indeks) 

2010 2011 2012 
Tren 
(%) 

2010 2011 2012 
Tren 
(%) 

Republik Rakyat 
Tiongkok 

100 114 123 10,97  83 92 100 9,32  

Korea Selatan 100 110 155 24,54 58 57 52 (5,05) 

Swedia 100 98 122 10,23  47 43 25  (26,35) 

Sumber: Resource Information System Incorporation (RISI) Tahun 2013 

a. Berdasarkan Tabel 9 di atas, pada periode 2010-2012, jumlah produksi di negara 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan dan Swedia lebih besar 

dibandingkan jumlah konsumsinya, sehingga terjadi kelebihan pasokan di negara-

negara tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya tren peningkatan produksi dari 

ketiga negara tersebut sebesar 10,97%, 24,54% dan 10,23%, sementara itu terjadi 

tren penurunan konsumsi di negara Korea Selatan sebesar -5,05% dan negara 

Swedia sebesar -26,35%. Walaupun di RRT terjadi peningkatan konsumsi sebesar 

9,32%, namun selisih antara produksi dan konsumsi masih besar, sehingga kelebihan 

produksi tersebut perlu dipasarkan ke pasar dunia antara lain Indonesia. 

Tabel 10. Konsumsi Barang Yang Diselidiki di Beberapa Kawasan 

Kawasan 
Konsumsi (Indeks) 

2010 2011 2012 

Amerika Utara 100 97 92 

Eropa Barat 100 94 90 

Asia 100 104 107 

Sumber: Resource Information System Incorporation (RISI) Tahun 2013 
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Grafik 1. 

 

        Sumber: Resource Information System Incorporation (RISI) Tahun 2013 

b. Dari grafik 1 diatas, pada tahun 2010-2012 terjadi penurunan konsumsi di Amerika 

Utara dengan tren sebesar -4,12% dan Eropa Barat sebesar -4,87%. Sedangkan 

konsumsi coated paper and paperboard di kawasan Asia mengalami pertumbuhan 

yang cukup signifikan, termasuk Indonesia. 

c. Kondisi yang terjadi pada poin a dan b diatas, diperparah dengan dikenakannya 

Tindakan anti-dumping dan Countervailing Duties oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa 

terhadap importasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sehingga RRT perlu 

mencari pasar yang lain untuk mengimbangi kelebihan produksinya. Kondisi-kondisi 

tersebut membuat beberapa negara pengekspor mencari pasar tujuan ekspor lainnya, 

salah satunya Indonesia sebagaimana terlihat dalam penjelasan mengenai pangsa 

impor Negara lebih dari 3% pada Tabel 7. 

168. Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kelebihan 

pasokan coated paper and paperboard di beberapa negara pengekspor pada periode 

2010-2012. Selain itu, pada periode yang sama terjadi penurunan konsumsi nasional 

coated paper and paperboard di negara pasar ekspor potensial. Kedua hal tersebut 

diperparah dengan dikenakannya trade remedies kepada negara pengimpor terbesar. 

Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan negara pengekspor mengalihkan pasarnya ke 

negara-negara yang mengalami peningkatan konsumsi di periode yang sama termasuk 

Asia 

Eropa 

Barat 

Amerika 

Utara 
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ke Indonesia. Hal tersebut merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat 

diantisipasi sebelumnya (unforeseenable/unexpected).  

 

C.5 Kinerja Pemohon 

Tabel 11. Indikator Kinerja Pemohon 

No Uraian Satuan 
Tahun Tren 

(%) 2010 2011 2012 2013 

1. 
Pangsa Pasar 

Pemohon 
Indeks 100 97 93 83 (5,88) 

2. Penjualan domestik Indeks 100 111 116 102 1,14 

3. Produksi Indeks 100 94 90 92 (2,90) 

4. Produktivitas Indeks 100 98 98 103 0,79 

5. Kapasitas Terpakai Indeks 100 94 90 92 (2,90) 

6. Laba/Rugi Indeks 100 62 76 56 (14,07) 

7. Tenaga Kerja Indeks 100 96 92 90 (3,66) 

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI 

 

169. Berdasarkan data volume impor yang telah dirubah sebagaimana dijelaskan pada 

recital 163, terjadi perubahan perhitungan terhadap pangsa pasar Pemohon. Tabel 

11 di atas menunjukkan kinerja perusahaan yang diperoleh dari hasil pengiriman 

kuesioner, dan telah dilakukan verifikasi. 

 

Tabel 12. Konsumsi Nasional, Volume Impor, Penjualan Domestik, dan Pangsa Pasar 

No. Uraian Satuan 
Tahun Tren 

(%) 2010 2011 2012 2013 

1. Konsumsi Nasional Indeks 100 115 124 124 7,45  

2. Volume Impor Indeks  6.500   14.065   22.780   43.778  85,97  

3. Penjualan domestik Indeks 100 111 116 102 1,14 

4. Pangsa Pasar Impor Indeks 100 188 282 544 73,07  

5. Pangsa Pasar Pemohon Indeks 100 97 93 83 (5,88) 

Sumber: BPS dan Industri Dalam Negeri 

 

170. Berdasarkan data volume impor yang telah dirubah, terjadi perubahan perhitungan 

konsumsi nasional, pangsa pasar impor, dan pangsa pasar Pemohon. Berdasarkan tabel 

12 di atas, terlihat bahwa konsumsi nasional mengalami peningkatan dengan tren 

sebesar 7,45% selama periode penyelidikan. Peningkatan konsumsi nasional tersebut 
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tidak dinikmati oleh IDN, namun dipenuhi oleh impor, dimana volume impor terus 

mengalami peningkatan dengan tren sebesar 85,97%. Selama periode 2010-2013 

volume penjualan domestik relatif stabil, dengan tren yang positif sebesar 1,14%.Pangsa 

pasar impor selama periode penyelidikan terus mengalami peningkatan dengan tren 

sebesar 73,07%, sebaliknya pangsa pasar Pemohon terus mengalami penurunan 

dengan tren sebesar -5,88%. Peluang dari peningkatan konsumsi nasional tersebut tidak 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh IDN untuk meningkatkan penjualannya di pasar 

domestik. 

Tabel 13. Laba/Rugi 

No Uraian Satuan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

1. Laba/Rugi Indeks 100 62 76 56 

2. Perubahan %  (38,08) 23,15  (26,21) 

3. Tren  % (14,07) 

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI 

171. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat perubahan data pada Tabel 13 di atas dari 

Tabel 12 dalam Essential Fact, dimana performa laba/rugi pada Tabel 13 di atas hanya 

mencakup laba untuk penjualan domestik kertas dan kertas karton dilapisi, tidak 

termasuk penjualan ekspor dan pemakaian internal Pemohon. Pada Tabel 13 di atas, 

Pemohon mengalami penurunan laba selama periode penyelidikan dengan tren 

penurunan sebesar -14,07%. Walaupun terjadi peningkatan volume penjualan Pemohon 

seperti yang terlihat pada Tabel 12, namun peningkatan tersebut tidak signifikan dan 

Pemohon tidak dapat meningkatkan keuntungannya karena harus melakukan penurunan 

harga jual untuk mempertahankan pangsa pasarnya. 

Tabel 14. Produksi, Tenaga Kerja, dan Produktivitas 

No. Uraian Satuan 
Tahun Tren 

(%) 2010 2011 2012 2013 

1. Produksi Indeks 100 94 90 92 (2,90) 

2. Tenaga Kerja Indeks 100 96 92 90 (3,66) 

3. Produktivitas Indeks 100 98 98 103 0,79 

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI 

 
172. Berdasarkan Tabel 14 di atas, produksi IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 

-2,90% selama periode penyelidikan. Walaupun terjadi penurunan produksi, namun IDN 

berupaya untuk meningkatkan produktifitasnya dengan mengurangi tenaga kerja yang 

selama periode tersebut tenaga kerja IDN terus menurun dengan tren -3,66%. Dengan 
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adanya penurunan tenaga kerja maka produktivitas IDN mengalami peningkatan dengan 

tren sebesar 0,79%, sehingga produktivitasnya di tahun 2013 menjadi 103 poin indeks 

dari semula 98 poin indeks pada tahun 2012. 

 

Tabel 15. Harga Jual Domestik, Biaya Produksi, dan Harga Jual Impor 

                                                                                                                           Satuan: Indeks 

No. Uraian 
Tahun Tren 

(%) 2010 2011 2012 2013 

1. Harga Jual Domestik 100 105 98 99 (0,95) 

2. Biaya Produksi  85 95 86 90 0,97 

3. Harga Jual Impor  99 96 95 91 (2,84) 

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI 
 
 

173. Berdasarkan Tabel 15, selama periode penyelidikan harga jual Pemohon cenderung 

menurun dengan tren sebesar -0,95%, hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan 

barang impor. Di lain pihak, biaya produksi cenderung meningkat dengan tren 0,97%. 

Selama periode penyelidikan harga impor selalu berada di bawah harga jual domestik 

Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa menurunkan harga jualnya. 

 

Tabel 16. Kapasitas Terpasang, Produksi, dan Kapasitas Terpakai 

No Uraian Satuan 
Tahun Tren 

(%) 2010 2011 2012 2013 

1. Kapasitas Terpasang Indeks 100 100 100 100 - 

2. Produksi Indeks 100 94 90 92 (2,90) 

3. Kapasitas Terpakai Indeks 100 94 90 92 (2,90) 

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI 

174. Berdasarkan Tabel 16 di atas, terjadi penurunan produksi dengan tren sebesar -2,90%, 

sehingga kapasitas terpakai juga menurun walaupun pada tahun 2013 terjadi sedikit 

peningkatan dari 90 poin indeks ke 92 poin indeks.  

175. Dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami ancaman 

kerugian serius berdasarkan fakta sebagai berikut: 

a. Pangsa pasar pemohon menurun dengan tren sebesar -5,88%. Pada saat yang 

sama, pangsa pasar impor terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 

73,07%. 
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b. Pemohon mengalami penurunan laba dengan tren sebesar -14,07%, sebagai dampak 

dari penurunan harga jual yang harus dilakukan Pemohon untuk mempertahankankan 

pangsa pasarnya. 

c. Terdapat pengurangan tenaga kerja dengan tren sebesar -3,66%. Namun, Pemohon 

tetap berupaya meningkatkan produktivitasnya untuk mencapai efisiensi. 

d. Terjadi penurunan produksi dengan tren sebesar -2,90%, hal ini terlihat dari 

menurunnya kapasitas terpakai selama periode penyelidikan. 

e. Penjualan domestik Pemohon menurun di tahun 2013, walaupun terdapat tren positif 

pada penjualan sebesar 1,14% selama periode penyelidikan. Hal ini tidak sebanding 

dengan peningkatan konsumsi nasional pada periode yang sama sebesar 7,45%. 

C.6 Dampak Harga 

Tabel 17. Price Effect 
                                                                                                               Satuan: Indeks 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

1. Harga Jual Domestik 100 105 98 99 

2. Harga Jual Impor  99 96 95 91 

3. Price Undercutting (1) (9) (3) (9) 

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI 

 
176. Dari Tabel 17, dapat dilihat bahwa selama periode penyelidikan terjadi price undercutting 

dimana harga impor selama periode tersebut selalu berada dibawah harga Pemohon. 

C.7 Faktor Lain 

177. Selain faktor-faktor kerugian diatas. KPPI juga menganalisa apakah ada faktor lain yang 

menyebabkan kerugian Pemohon selain oleh lonjakan impor sebagai berikut:  

a. Ekspor 

Tabel 18. Penjualan Ekspor 
                                                                                                        Satuan: Indeks 

Indikator 2010 2011 2012 2013 

Porsi Penjualan Ekspor 100 90 87 91 

Rata-rata 92 

Trend (%) (3,01) 

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI 
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Berdasarkan tabel 18 terlihat porsi penjualan ekspor relatif stabil selama periode 

penyelidikan. Secara rata-rata, penjualan ekspor Pemohon sebesar 92 poin indeks. 

Hal ini mendukung bukti bahwa penjualan ekspor IDN tidak memberikan pengaruh 

terhadap kinerja IDN. 

b. Teknologi 

Pemohon telah memiliki teknologi yang sangat baik untuk memproduksi Barang 

yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Pemohon memiliki standarisasi 

dalam proses pembuatan dan hasil produksi sesuai dengan ISO 9001:2008. Untuk 

produk printed coated paper, Pemohon memiliki mesin-mesin printing yang sanggup 

mencetak dengan banyak warna, dengan berbagai macam teknik printing seperti 

flexography, rotogravure dan off set printing, dimana dalam setiap prosesnya 

mengacu kepada ISO 9001:2008. Dengan demikian teknologi bukan faktor yang 

menyebabkan tidak kompetitifnya produk IDN terhadap produk impor. 

c. Kapasitas Terpasang 

Tabel 19. Perbandingan kapasitas terpasang dan konsumsi nasional 

No. Uraian Satuan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

1. Kapasitas Terpasang Indeks 100 100 100 100 

2. Konsumsi Nasional Indeks 28 32 35 34 

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI 

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 19, kapasitas terpasang IDN sudah lebih dari 

cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri bukan disebabkan oleh 

ketidakmampuan Industri Dalam Negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, 

tetapi karena adanya barang impor yang mempengaruhi kinerja keuangan Industri 

Dalam Negeri. 

d. Kualitas 

Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi Standar Nasional 

Indonesia (SNI), Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), standar internasional 

seperti ISO 9001:2008, dan PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes). 
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Dengan demikian, Barang yang Diproduksi Pemohon mampu bersaing dengan 

produk impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui 

secara nasional dan internasional. 

e. Captive 

Dari hasil penyelidikan, diketahui terdapat pemakaian captive dari hasil produksi 

Pemohon yang digunakan untuk pemakaian internal dengan volume penjualan 

sebesar 4-5% dari total penjualan kertas dan kertas karton yang dilapisi IDN selama 

periode penyelidikan. Penggunaan untuk captive ini selama periode penyelidikan 

relatif stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan untuk pemakaian captive 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemohon. 

178. Dari hal-hal tersebut yang diuraikan pada recital 177, terbukti bahwa tidak terdapat faktor 

selain impor yang memberikan dampak terhadap kerugian yang dialami oleh Pemohon. 

 

C.8 Hubungan Sebab-Akibat 

179. Berdasarkan penjelasan pada bagian C.3 sampai dengan bagian C.7, terbukti bahwa: 

a. Telah terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara absolut maupun relatif 

selama periode penyelidikan, sebagaimana tertera pada Tabel 5 dan 6. 

b. Pada saat konsumsi nasional mengalami peningkatan selama periode penyelidikan 

dengan tren 7,45%, volume impor mengalami peningkatan secara signifikan dengan 

tren sebesar 85,97% pada periode yang sama. Penjualan domestik Pemohon 

menurun di tahun 2013, walaupun selama periode penyelidikan tren penjualan 

domestik IDN positif sebesar 1,14%. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan 

konsumsi nasional pada periode yang sama sebesar 7,45%. 

c. Pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar -5,88%, 

sebaliknya pangsa impor justru meningkat secara signifikan dengan tren 73,07% 

pada periode yang sama. 

d. Akibat dari menurunnya pangsa Pemohon selama periode penyelidikan, telah 

menyebabkan perkembangan negatif dari kinerja Pemohon, antara lain menurunnya 

volume produksi, menurunnya kapasitas terpakai, dan menyebabkan Pemohon 

mengalami penurunan laba selama periode penyelidikan dengan tren sebesar  

-14,07%. 

e. Sebagaimana diuraikan pada Tabel 15 dan Tabel 17 terbukti adanya harga impor 

yang lebih rendah dibanding dengan jual Pemohon. Hal tersebut semakin 
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menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Pemohon, dimana Pemohon terpaksa 

menurunkan harga jualnya di saat biaya produksi meningkat agar dapat bersaing 

dengan barang impor. 

f. Berdasarkan temuan pada bagian C.7, terbukti bahwa faktor lain tidak memberi 

dampak yang signifikan terhadap penurunan laba yang dialami Pemohon selain 

lonjakan volume impor. 

180. Sehubungan dengan kondisi di atas, setelah dilakukan analisa sesuai ketentuan dalam 

Article 4.1 dan 4.2 WTO Agreement on Safeguards, KPPI membuktikan bahwa 

terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki telah menyebabkan ancaman 

kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri, dan bukan diakibatkan oleh 

faktor lain. 

 

D. PENYESUAIAN STRUKTURAL 

181. Dalam upaya Pemohon memulihkan kondisinya dari ancaman kerugian serius, TPP 

dikenakan dengan tujuan agar Pemohon dapat melakukan langkah-langkah 

penyesuaian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon akan melakukan program 

penyesuaian sebagai berikut: 

a. Mempelajari berbagai kebutuhan pasar untuk mendapatkan solusi terbaik baik untuk 

IDN maupun pelanggan, dengan melakukan: 

1) Retail audit dan market survey, yaitu dengan cara melakukan mapping outlet, 

memeriksa kesediaan produk IDN dan pesaing, memeriksa jalur distribusi, 

memeriksa harga pasar secara berkala, dan analisa angka penjualan. 

2) strategi penjualan berdasarkan hasil retail audit dan market survey. 

b. Memberikan kualitas yang konsisten untuk memenuhi pengoperasian mesin cetak 

yang lebih baik, untuk mendapatkan kepuasan pelanggan secara penuh, dengan 

melakukan: 

1) Pengawasan proses produksi sesuai ISO, 

2) Tes cetak rutin di mesin cetak internal, dan 

3) Feedback atas keluhan-keluhan yang datang dari pasar (apabila ada). 

c. Melakukan kegiatan roadshow guna menghasilkan barang yang tepat untuk 

penggunaan yang tepat, diantaranya: 

1) Join exhibition (misal: Asia Paper, Paper Rex, FGD, dan lain-lain), dan 

2) Up-date “Swatch Book” 
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E. REKOMENDASI 

182. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik 

Indonesia untuk mengenakan TPP terhadap impor “Kertas dan kertas karton yang 

dilapisi, dengan gramasi 80-400 gsm, tidak termasuk cast coated paper dan kertas uang, 

yang mencakup nomor Harmonized System (HS.)  Ex. 4810.13.11.00,  

Ex. 4810.13.19.00, Ex. 4810.13.91.90, Ex. 4810.13.99.90, Ex. 4810.14.11.00,  

Ex. 4810.14.19.00, Ex. 4810.14.91.90, Ex. 4810.14.99.90, Ex. 4810.19.11.00,  

Ex. 4810.19.19.90, Ex. 4810.19.91.90 dan Ex. 4810.19.99.90". Rekomendasi pengenaan 

TPP adalah berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). 

183. Rekomendasi pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut: 

Tabel 20. Rekomendasi Pengenaan TPP berupa BMTP 

Periode BMTP (%) 

Tahun Pertama  9 

Tahun Kedua  8 

Tahun Ketiga 7 

 
 

184. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011(PP 

34/2011) dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, pengenaan TPP berupa BMTP 

dikenakan terhadap semua negara kecuali negara-negara berkembang dengan pangsa 

pasar impor kurang dari 3% dari total volume impor, atau secara kolektif pangsa pasar 

impor tidak melebihi 9%. Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas 

importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari negara manapun, kecuali importasi 

dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 21. 
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Tabel 21. Daftar Anggota WTO yang Dikecualikan Dari TPP 

 

No Negara No Negara 

1 Albania 26 Côte d'Ivoire  

2 Angola  27 Cuba  

3 Antigua and Barbuda  28 Democratic Republic of the Congo  

4 Argentina  29 Djibouti   

5 Armenia  30 Dominica   

6 Bahrain, Kingdom of  31 Dominican Republic   

7 Bangladesh  32 Ecuador   

8 Barbados  33 Egypt  

9 Belize   34 El Salvador   

10 Benin  35 Fiji   

11 Bolivia, Plurinational State of   36 Gabon   

12 Botswana   37 The Gambia    

13 Brazil   38 Georgia   

14 Brunei Darussalam  39 Ghana   

15 Burkina Faso  40 Grenada   

16 Burundi 41 Guatemala  

17 Cabo Verde  42 Guinea   

18 Cambodia  43 Guinea-Bissau  

19 Cameroon   44 Guyana   

20 Central African Republic  45 Haiti  

21 Chad   46 Honduras  

22 Chile  47 Hong Kong, China   

23 Colombia  48 Iceland  

24 Congo   49 India   

25 Costa Rica   50 Indonesia (Batam)   
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No Negara No Negara 

51 Israel   76 Nepal   

52 Jamaica  77 Nicaragua  

53 Jordan   78 Niger   

54 Kenya  79 Nigeria   

55 Kuwait, the State of   80 Oman  

56 Kyrgyz Republic   81 Pakistan  

57 Lao People’s Democratic Republic  82 Panama  

58 Lesotho   83 Papua New Guinea   

59 Liechtenstein   84 Paraguay   

60 Macao, China   85 Peru   

61 Madagascar   86 Philippines   

62 Malawi   87 Qatar  

63 Malaysia  88 Russian Federation   

64 Maldives  89 Rwanda   

65 Mali   90 Saint Kitts and Nevis   

66 Mauritania   91 Saint Lucia   

67 Mauritius  92 Saint Vincent & the Grenadines  

68 Mexico   93 Samoa   

69 Moldova, Republic of   94 Saudi Arabia, Kingdom of  

70 Mongolia  95 Senegal  

71 Montenegro   96 Sierra Leone   

72 Morocco   97 Singapore  

73 Mozambique   98 Solomon Islands   

74 Myanmar   99 South Africa   

75 Namibia  100 Sri Lanka  
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No Negara No Negara 

101 Suriname     

102 Swaziland     

103 Chinese Taipei    

104 Tajikistan   

105 Tanzania     

106 Thailand     

107 The former Yugoslav Republic of Macedonia 

(FYROM)  

  

108 Togo     

109 Tonga     

110 Trinidad and Tobago     

111 Tunisia     

112 Turkey     

113 Uganda    

114 Ukraine    

115 United Arab Emirates     

116 Uruguay     

117 Vanuatu   

118 Venezuela, Bolivarian Republic of    

119 Viet Nam     

120 Yemen     

121 Zambia    

122 Zimbabwe     
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