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I. UMUM  

 

1. PENDAHULUAN 

a. Sehubungan dengan permohonan Compartment Long Product, Cluster 

Kawat dan Paku (ex Ikatan Pabrik Kawat dan Paku Indonesia/IPPAKI) 

dari The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), yang 

selanjutnya disebut IPPAKI atas nama industri kawat dan paku, Komite 

Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan 

atas terjadinya lonjakan impor produk kawat dan paku yang 

mengakibatkan kerugian serius terhadap industri domestik. Dasar 

pengajuan ini mengacu kepada ketentuan Article XIX GATT 1994, 

Agreement on Safeguards-WTO dan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia No.84 tahun 2002. 

 

b. Sesudah KPPI menyampaikan Laporan Awal (Draft Disclosure) pada 

tanggal 11 Mei 2009 dan sesudah menerima tanggapan dari pihak-pihak 

yang berkepentingan atas Laporan tersebut, KPPI melakukan kajian 

ulang dengan hasil penyelidikan sebagaimana dalam Laporan Akhir ini. 

 

2. PEMOHON 

Nama Asosiasi :    The Indonesian Iron and Steel Industry Association 

(IISIA), Compartment Long Product, Cluster Kawat 

dan Paku (ex IPPAKI) 

Alamat Kantor : Gedung Krakatau Steel Lantai X, Jln Gatot Subroto 

Kav 54, Jakarta Selatan 

Telp/ Fax : (021)-5235651 

E-Mail : arions711u@yahoo.co.id 

Contact Person : Ario Nugroho Setiantoro  

 
IPPAKI mewakili industri domestik yang memproduksi kawat dan paku.  

 
 



  TIDAK RAHASIA 

3 

 

3. BUKTI-BUKTI YANG DIPEROLEH 

Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis kepada KPPI, antara lain 

laporan keuangan, biaya produksi, produksi, penjualan, produktivitas, 

kapasitas terpakai, persediaan, laba/rugi dan tenaga kerja. Pemohon 

meminta kepada KPPI agar semua data yang disampaikan diperlakukan 

secara rahasia. 

 
4. BARANG IMPOR YANG DISELIDIKI 

a. Nama Produk 

Kawat dan paku yang diselidiki adalah sebagaimana dalam tabel berikut:  

TABEL 1 

NOMOR HS DAN URAIAN BARANG 

No. 

 

HS 

 

URAIAN BARANG 

 

 
1 

 
7217.10.10.00 

Kawat besi atau baja bukan paduan 

mengandung karbon kurang dari 0,25% 

menurut beratnya. 

2 

 

7317.00.10.00 Paku 

 

Produk paku dan kawat impor dan lokal telah distandarkan dengan SNI 

(Standar Nasional Indonesia) yang telah disetarakan dengan standar JIS 

(Japan Industrial Standard). Paku dan kawat produksi industri domestik 

yang diselidiki memiliki karakteristik fisik dan teknis yang sama dan secara 

langsung bersaing dengan paku dan kawat impor yang diselidiki.  

 
b. Proses Produksi 

Secara umum, produk kawat dan paku berasal dari batang kawat atau 

Wire Rod (HS 7213.91.00.99; 7213.99.00.99) yang diproses menjadi 

berbagai macam kawat atau Wire (HS. 7217.10.10.00; 7217.10.22.90; 

7217.10.29.00) dan akhirnya diproduksi sebagai paku atau Wire Nails (HS 

7317.00.10.00). Proses produksi kawat dan paku secara rinci adalah 

sebagai berikut: 
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(1) Kawat 

Proses drawing dari kawat baja (wire rod) dengan diameter 5,5 

sampai 6 mm ditarik menjadi diameter-diameter yang dibutuhkan 

mesin paku berkisar mulai dari diameter 3 sampai 1 mm, selanjutnya 

disebut kawat atau nail wire.  

Kawat merupakan bahan baku setengah jadi yang bisa dipasok untuk 

pabrik-pabrik dengan produk hilir seperti paku, rak piring, jeruji velg 

sepeda atau gantungan baju (hanger). Bahan baku paku adalah 

kawat dengan spesifikasi kuat tarik dan diameter dan toleransi sesuai 

Tabel 2 dan 3 di bawah ini. 

 
TABEL 2 

KUAT TARIK KAWAT 

Diameter (mm) Kuat tarik  kg/mm2 (N/mm2) 

Lebih besar dari 4.50 55 – 59 (539- 931) 

3.20 sampai 4.50 60-105 (588-1029) 

2.30 sampai 3.20 70-115 (686-1127) 

1.60 sampai 2.30 75-130 (735-1247) 

0.80 sampai 1.60 80-150 (784-1470) 

       Sumber IPPAKI                         

TABEL 3 

DIAMETER DAN TOLERANSI KAWAT 

No Diameter (mm) Toleransi 

1 sampai dengan 1.20 ± 0,03 

2 Di atas 1,20 s/d 1,60 ±  0,05 

3 Di atas 1,60 s/d 2,00 ±  0,06 

4 Di atas 2,00 s/d 3,20 ±  0,08 

5 Di atas 3,20 s/d 5,00 ±  0,10 

6 Di atas 5,00 s/d 6,00 ±  0,13 

7 Di atas 6,00 ±  0,15 

   Sumber IPPAKI    
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(2) Paku  

a. Kawat paku diproses sebagai feeder input material ke mesin paku 

(nail making machine) dan dihasilkan produk paku (wire nails) 

berbagai ukuran dengan panjang antara 0.5 sampai 6 inci. 

b. Tahap selanjutnya produk paku dikemas ke dalam kardus dan 

palet kayu.  

Jenis-jenis paku yang diproduksi oleh pemohon terdapat pada Tabel 

4 berikut di bawah ini: 

  
     TABEL 4 

     UKURAN PAKU 

SIZE 
LENGTH 

(INCH) 

GAUGE 

(BWG) 

HEAD 

(INCH) 

2d 1/2 20 0,086 

3d 3/4 18 0,121 

4d 1 17 0,144 

5d 1 16 0,156 

6d 1 1/4 15 0,171 

7d 1 1/2 14 0,216 

8d 1 3/4 13 0,224 

9d 2 12 0,256 

10d 2 1/2 11 0,266 

12d 3 10 0,281 

16d 3 1/2 9 0,312 

20d 4 8 0,344 

30d 5 7 0,374 

40d 6 6 0,405 

Sumber IPPAKI                       
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5. PERIODE PENYELIDIKAN 

Periode penyelidikan (Investigation Period/IP) adalah dari tahun 2005 

sampai dengan Semester I tahun 2008. 

 

6. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN  

a. Industri domestik dan Kapasitas Produksi  

Industri domestik dan kapasitas produksi adalah sebagaimana tercantum 

dalam Tabel 5 di bawah. 

 

  TABEL 5 

       KAPASITAS PRODUKSI PAKU (TON) 

N0 INDUSTRI PAKU 

1 PT. BATRAJA WIRENINDO UTAMA 11,68 

2 PT. BATRAJA MAKMUR WIRETAMA 5,84 

3 PT. SURABAYA WIRE 12,97 

4 PT. SINGA IRON AND STEEL INDUSTRY 3,50 

5 PT. SIDOARJO UNIVERSAL METAL WORKS 10,51 

6 PT. RODA MAS BAJA INTAN 11,68 

7 PT. RIA PUTRA METALINDO 1,40 

8 PT. HARAPAN SUKSES JAYA 8,76 

9 PT. DUNIA METAL WORKS 12,62 

10 PT. ISPAT WIRE PRODUCTS 21,03 

  TOTAL 100,00 
          Sumber IPPAKI    

 

b. Kondisi Industri domestik 

1) Pemohon meminta agar penyelidikan meliputi produk kawat dan paku, 

akan tetapi setelah dilakukan verifikasi oleh KPPI atas data dan 

informasi yang disampaikan oleh Pemohon dan berdasarkan jawaban 

atas kuesioner, maka hanya produk paku yang memenuhi ketentuan 

Article 4.1.(c) Agreement on Safeguards. Sedangkan untuk produk 

Kawat pemohon tidak menyampaikan informasi dan data yang 

dibutuhkan, sehingga tidak memenuhi yang disyaratkan dalam  Article 
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4.1.(c) Agreement on Safeguards. Oleh karena itu KPPI dalam 

penyelidikan selanjutnya hanya memfokuskan kepada produk paku 

dan untuk penyelidikan produk kawat dihentikan. 

 

2) Pada tahun 2005 jumlah industri domestik yang memproduksi paku 

adalah 36 perusahaan/produsen. Pada Semester I tahun 2008 jumlah 

perusahaan/produsen paku di Indonesia yang masih berproduksi 

adalah 19 (sembilan belas) perusahaan/produsen. Sebelum Semester 

I tahun 2008 tercatat 17 (tujuh belas) perusahaan/produsen yang telah 

bangkrut. Dari 19 perusahaan/produsen yang masih berproduksi, di 

mana 9 (sembilan) perusahaan/produsen di antaranya berproduksi 

tidak secara kontinu (on-off) dan selebihnya 10 perusahaan lainnya 

bertindak sebagai Pemohon yang memproduksi sebesar 79,5% dari 

total produksi nasional, hal ini berarti telah memenuhi syarat sebagai 

standing petitioner (Article 4.1.(c) Agreement on Safeguards). 

 
c. Eksportir/Produsen Luar Negeri yang Diketahui  

 

TABEL 6 

EKSPORTIR/PRODUSEN LUAR NEGERI 

NO. NEGARA EKSPORTIR ALAMAT 

1 China Qingdao Ant 

Hardware 

Manufacturing 

Co. Ltd  

 

Suite A-2001, Top 

Yihe International 

Building,10 Xianggang 

Zhong Rd, Qingdao, 

Shandong China 

 266071 

1st Factory Address 

Qingdao Ant Hardware 

Manufacturing Co. Ltd 

7 Wen Hua Rd., 
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NO. NEGARA EKSPORTIR ALAMAT 

Eastern Industrial 

Zone, Lancun, Ji Mo 

Qingdao, Shandong, 

China 266232 

2 

 

China CNBM 

International 

Corporation 

Metal Products  

17/18F, Bldg. 4, 

Zhuyu Intl 

Commercial Center, 

Shouti South Rd., 

Haidian, Beijing, 

China  100044 

3 China Ningbo Magnetic 

Industrial Co Ltd  

5/F, Kaiyue Business 

Building, 9 Lantian 

Road, Ningbo, 

Zhejiang, China 

 315010 

           Sumber: IPPAKI       

   

d. Importir yang Diketahui 

TABEL 7 

IMPORTIR 

No. 

 

Perusahaan Alamat 

1 

 

PT. HANJAYA Jl.Raden Patah No.70 

Semarang 2 

 

PT. IMMANUEL Semarang 

3 

 

SAMUDERA 

BIRU 

Jl.Kembang Jepun 102- 

Surabaya 

031-3521337 Fax :031-3532683 

4 UD. KAWI Jl.Pergudangan Jemundo No. 

6D Surabaya, Tlp : 031-7860786 5 ALAM ABADI Jl.Bongkaran 60, Surabaya  

 Sumber: IPPAKI          
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7. PARA PIHAK YANG MENANGGAPI INISIASI 

 

1) Representatives Taipei Economic and Trade Office  

2) Kementerian Perekonomian Mexico 

3) PT. Harapan Sukses Jaya 

4) PT. Roda Mas Baja Intan 

5) PT. Batraja Wirenindo Utama 

6) PT. Batraja Makmur Wiretama 

7) PT. Ria Putra Metalindo 

8) PT. Dunia Metal Works 

9) PT. Singa Iron and Steel Industry 

10) PT. Surabaya Wire 

11) PT. Ispat Wire Products 

12) PT. Sidoardjo Universal Metal Works 

13) PT. Ria Sarana Putrajaya 

14) PT. Golgon 

 
8. PARA PIHAK YANG MENANGGAPI KUESIONER 

 

1) PT. Harapan Sukses Jaya 

2) PT. Roda Mas Baja Intan 

3) PT. Batraja Wirenindo Utama 

4) PT. Batraja Makmur Wiretama 

5) PT. Ria Putra Metalindo 

6) PT. Dunia Metal Works 

7) PT. Singa Iron and Steel Industry 

8) PT. Surabaya Wire 

9) PT. Ispat Wire Products 

10) PT. Sidoardjo Universal Metal Works 

11) PT. Ria Sarana Putrajaya 

12) PT. Golgon 
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9. VERIFIKASI DALAM NEGERI 

KPPI telah melakukan verifikasi atas jawaban kuesioner yang diterima dari 

beberapa industri paku di Surabaya, Medan, Palembang, Semarang dan 

Jakarta, yaitu:   

1) PT. Roda Mas Baja Intan 

2) PT. Batraja Wirenindo Utama 

3) PT. Batraja Makmur Wiretama 

4) PT. Ria Sarana Putrajaya 

5) PT. Ria Putra Metalindo 

6) PT. Dunia Metal Works 

7) PT. Singa Iron and Steel Industry 

8) PT. Singa Iron Steel 

9) PT. Surabaya Wire 

10) PT. Ispat Wire 

11) PT. Sidoarjo Universal Metal Works 

 
 

II. PENYELIDIKAN LONJAKAN IMPOR 

 

TABEL 8 

PERKEMBANGAN IMPOR 
 

                          
 
 
 
 
 
 

 
    Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah 
 

 

1. VOLUME 
 

Impor paku tahun 2005 sebesar 3.911,35 Ton melonjak menjadi 12.243,24 

Ton pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 213%. Pada Semester I tahun 

2008 impor paku telah mencapai angka 17.009,95 Ton atau meningkat 

sebesar 334% dari tahun 2005. 

HS 
 

               VOLUME (TON)  

2005 2006 2007 
 

Semester I 
2008 

7317.00.10.00 3.911,35 4.203,33 12.243,24 17.009,95 
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2. PANGSA IMPOR PEMASOK PAKU DARI NEGARA TERTENTU 
 

TABEL 9 

PANGSA IMPOR 

HS NEGARA 
VOLUME/ 

PANGSA 
2005 2006 2007 

Semester 

I 2008 

7317001000 

CHINA 

VOLUME 

(TON) 
2.261,47 2.812,80 10.529,33 15.557,9   

PANGSA  57,82% 66,92% 86,00% 91,46% 

MALAYSIA 

VOLUME 

(TON) 
1.149,25 1.072,41 1.607,51 1.437,08  

PANGSA  29,38% 25,51% 13,13% 8,45% 

OTHERS 

VOLUME 

(TON) 
500,62 318,13 106,40 14.973 

PANGSA  12,80% 7,57% 0,87% 0,0841% 

TOTAL  

VOLUME 

(TON) 
3.911,35 4.203,33 12.243,24 17.009,95  

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

   Sumber: BPS (diolah) 

 

a. Republik Rakyat China (RRC) 

Produk paku impor dari China mengalami kenaikan secara absolut,  yaitu 

2.261,47 Ton pada tahun 2005 meningkat menjadi 2.812,80 Ton pada 

tahun 2006 dan meningkat kembali menjadi10.529,33 Ton pada tahun 

2007 atau meningkat sekitar 274% dibandingkan dengan tahun 2006. 

Pangsa impor produk paku dari China sebesar 86% dari total impor paku 

Indonesia pada tahun 2007. Pada Semester I tahun 2008, impor produk 

paku dari China telah mencapai 15.557,9 Ton yang mengalami kenaikan 

sekitar 47% dibandingkan dengan tahun 2007 dan kenaikan sekitar 

553,2% dibandingkan tahun 2006. Adapun pangsa pasar impor produk 

paku dari China sebesar 91,46% (15.557,9 Ton) dari total impor paku 

Indonesia pada Semester I tahun 2008 yang berjumlah 17.009,95 Ton. 
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b. Malaysia 

Impor produk paku Indonesia dari Malaysia juga mengalami kenaikan 

secara absolut, yaitu sebesar 1.149,25 Ton pada tahun 2005 meningkat 

menjadi 1.607,51 Ton pada tahun 2007. Pangsa impor produk paku dari 

Malaysia sebesar 13,13% dari total impor Indonesia pada tahun 2007. 

Pada Semester I tahun 2008 impor produk paku dari Malaysia sebesar 

1.437,08 Ton dengan pangsa pasar sebesar 8,45% dari total impor pada 

Semester I tahun 2008. 

 

c. Total Impor Dari Semua Negara 

Telah terjadi peningkatan impor secara absolut pada periode 2005-2007. 

Lonjakan impor secara signifikan terjadi pada tahun 2007 sekitar 213% 

dibandingkan dengan tahun 2005. Lonjakan impor terus berlanjut hingga 

Semester I tahun 2008 sekitar 334% dibandingkan dengan keseluruhan  

tahun 2005.  

 

III. PENYELIDIKAN KERUGIAN SERIUS 

Berdasarkan Article 4.2.(a) Agreement on Safeguards, indikator kerugian serius 

industri domestik, antara lain diperoleh dari hasil evaluasi terhadap jumlah dan 

tingkat kenaikan impor secara absolut, perubahan dalam : pangsa pasar, 

penjualan, produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, keuntungan /kerugian dan 

lapangan tenaga kerja(employment). 

 
Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI ditemukan indikator kinerja 

industri domestik telah menderita kerugian serius. Hal ini dibuktikan dengan 

indikator sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut : 
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TABEL 10 
  INDIKATOR KERUGIAN INDUSTRI  DALAM NEGERI (INDEKS) 

INDIKATOR 2005 2006 2007 
Semester I 

2008 

Produksi 100 104 97 53 

Kapasitas Terpakai  100 104 97,8 53 

Penjualan domestik  100 105 100 48 

Persediaan 100 131 123 266 

Laba/rugi (100) (48) (51) (44) 

Tenaga Kerja 100 69 61 46 

Produktivitas 100 107,53 115,05 82,80 

Impor (Ton) 3.911 4.203 12.243 17010 

Konsumsi Nasional 100 105,6 111,82 69,13 

Pangsa Impor 100 100 300 680 

Pangsa Domestik 100 100 89,47 69,47 
                     Sumber: Pemohon & BPS (diolah) 

 

Sebagaimana terlihat dalam Tabel di atas, Industri domestik telah mengalami 

kerugian serius, di mana telah terjadi penurunan pangsa pasar industri domestik, 

peningkatan persediaan (inventory), pengurangan tenaga kerja, penurunan 

kapasitas terpakai, serta kerugian finansial (financial losses) yang diakibatkan 

oleh jumlah dan tingkat kenaikan impor secara absolut. 

 

Meskipun selama masa penyelidikan konsumsi nasional mengalami peningkatan 

dari 100 (indeks) pada tahun 2005 menjadi 111,82 (indeks) pada tahun 2007, 

akan tetapi industri domestik tidak dapat meningkatkan pangsa pasarnya karena 

tidak mampu bersaing dengan barang impor, sehingga mengakibatkan 

meningkatnya persediaan. Selain itu telah terjadi pengurangan tenaga kerja dari 

tahun 2005 sebanyak 100 (indeks) orang menjadi 61 (indeks) orang pada tahun 

2007. 

 

IV. PERKEMBANGAN TAK TERDUGA (UNFORESEEN DEVELOPMENT)  

Industri domestik memang menyampaikan argumen bahwa tarif 0% CEPT adalah 

unforeseen development yang merupakan ancaman bagi industri kawat dan paku, 

akan tetapi KPPI tidak sepakat untuk memasukan faktor ini sebagai penyebab 
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kerugian serius yang diderita industri domestik. Tetapi faktor kapasitas produksi 

yang berlebih dari industri domestik yang disebabkan oleh kemajuan teknologi 

yang sangat cepat dan inovatif di sektor konstruksi dan perumahan 

mengakibatkan pemasaran produk paku menghadapi persaingan dari jenis 

perekat (fastener) lainnya. Perkembangan ini tidak dapat diduga sebelumnya 

pada saat dilakukannya investasi yang besar di sektor industri paku di Indonesia. 

Selain hal tersebut juga disebabkan oleh terjadinya over capacity secara global 

yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekspor ke Indonesia.  

 

V. EFEK VOLUME DAN EFEK HARGA 

 
1. Efek Volume (Volume Effect) 

Meskipun konsumsi nasional terus meningkat, akan tetapi karena terjadi 

lonjakan impor paku, sebagaimana telah diuraikan di dalam butir II.1, maka 

industri domestik tidak mampu memanfaatkan peningkatan konsumsi nasional 

tersebut karena tidak mampu bersaing dengan produk paku impor. Lonjakan 

impor tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan produksi dan penurunan 

penjualan hingga Semester I tahun 2008. 

 
2. Efek Harga (Price Effect)  

Harga impor (landed cost) rata-rata untuk produk paku pada periode 

penyelidikan (IP) sebesar 100 (indeks), sedangkan harga aktual paku produksi 

domestik sebesar 242 (indeks), maka telah terjadi price undercutting sebesar 

142 (indeks) dari landed cost pada tahun 2007. 

 

VI. ANALISA FAKTOR-FAKTOR LAINNYA 

Kebutuhan pasar domestik paku erat kaitannya dengan kegiatan di sektor 

konstruksi dan perumahan, di mana penggunaan paku dapat digantikan antara 

lain oleh mur-baut dan bahan perekat lainnya. Produk-produk substitusi tersebut 

dapat berperan sebagai penyebab kerugian serius pada industri paku karena 

dapat mengambil pangsa pasar paku.  
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VII. DENGAR PENDAPAT  
Sesuai dengan ketentuan Article 3.1 Agreement on Safeguards, KPPI telah 

memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk 

menyampaikan tanggapan yang disertai bukti-bukti selama masa penyelidikan 

melalui dengar pendapat (hearing) yang diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 

2009. Tanggapan yang disampaikan oleh para pihak hanya diperhatikan oleh 

KPPI apabila disampaikan secara tertulis.  

 
Dengar pendapat dihadiri oleh perwakilan dari: 

- Pemohon (IPPAKI) 

- Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)  

- Embassy of Malaysia 

- Representative Taipei Economic and Trade Office 

- Embassy of Mexico 

- PT Rodamas Baja Intan 

- PT Sidoarjo Universal Metal Works 

- PT Dunia Metal Works 

- PT ISPAT Wire 

 
VIII. JAWABAN KPPI TERHADAP TANGGAPAN PARA PIHAK YANG 

BERKEPENTINGAN 

Jawaban KPPI terhadap tanggapan yang disampaikan oleh para pihak pada 

hearing tanggal 2 Maret 2009 telah dimuat pada laporan awal halaman 13-20. 

 
IX. TANGGAPAN ATAS LAPORAN AWAL PENYELIDIKAN 

1. Taipei Economic and Trade Office 

According to your Government’s statistics, the importation of Taiwanese wire 

nails, during the period of investigation (2005-2007), never reached the 3% 

threshold of the total importation. Therefore, we welcome this preliminary 

decision which exempts Taiwanese wire nails from the proposed safeguard 

measure. More ever, we look forward to your final decision confirming this 

exemption. 
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Tanggapan KPPI : 
Pengecualian  terhadap Taiwan didasarkan atas ketentuan Article 9.1 

Agreement on Safeguards. 

 

2. Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA)  

Kami IISIA sangat mendukung temuan KPPI dalam laporan awal penyelidikan 

tindakan pengamanan atas produk paku. 

 

3. Kedutaan Besar Mexico  

The Report of PR provided is only in Indonesian language and due to its 

technically it will take longer to be translated into English and Spanish and to 

be carefully analyzed by the Ministry for Economy in Mexico City. Therefore, I 

kindly request the assistant of the KPPI the grant an extension to submit 

Mexico’s views and comments on the document above mentioned 

 
Tanggapan KPPI : 

Sesuai dengan permintaan Mexico KPPI telah memberikan perpanjangan 

waktu dari tanggal 8 Mei 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009.  

 

4. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) 

a)    KPPI harus menyelidiki faktor-faktor lain yang menimbulkan “injury” 

terhadap industri paku dalam negeri dan tidak semata-mata karena adanya 

lonjakan impor. Kemajuan teknologi termasuk penggunaan rangka baja di 

sektor konstruksi dan perumahan beberapa tahun terakhir ini harus 

diperhitungkan karena akan mengurangi konsumsi paku dan meningkatkan 

persediaan (inventory), sementara itu kemajuan teknologi negara 

pengekspor juga mengakibatkan biaya produksi yang lebih efisien dan 

harga produk lebih kompetitif dipasar internasional. 

Permasalahan nya apakah produk paku Indonesia mampu bersaing atau 

tidak dengan produk impor. 
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Tanggapan KPPI: 

KPPI melakukan penyelidikan atas dasar pengaduan dari industri domestik 

dimana sesuai dengan Agreement on Safeguards WTO. suatu negara 

Anggota WTO diizinkan untuk melakukan tindakan perlindungan berupa 

pembatasan impor apabila industri domestik menderita kerugian serius 

sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis.  

 

Inti permasalahan adalah produk paku Indonesia menderita kerugian sebagai 

akibat dari lonjakan produk paku impor.  

 

Sesuai dengan Article 4 Agreement on Safeguards, KPPI melakukan 

penyelidikan untuk mencari pembuktian ada tidaknya kerugian serius (serious 

injury) yang diderita industri domestik dan ada tidaknya lonjakan impor barang 

paku sebagai penyebabnya. Dalam melakukan penyelidikan KPPI 

berpedoman kepada kriteria yang ditentukan dalam Article 4.2.(a) Agreement 

on Safeguards, antara lain bukti lonjakan impor, pangsa pasar domestik yang 

diambil oleh produk paku impor, perubahan volume penjualan, produksi, 

produktivitas, kapasitas utilisasi, rugi/laba dan tenaga kerja. 

 
b) Adanya segmen pasar (konsumen) bagi paku impor dengan harga yang 

kompetitif merupakan faktor yang harus dipertimbangkan sebelum KPPI 

mengenakan safeguard tariff. 

 

Tanggapan KPPI: 

Sesuai dengan Article 2 Agreement on Safeguards, penyelidikan KPPI hanya 

terbatas kepada volume (jumlah) impor yang meningkat, baik secara absolut 

maupun relatif yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri paku 

domestik. 

 
c) Apabila KPPI akan merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk 

mengenakan BMTP selama 3 (tiga) tahun, kami mengusulkan agar BMTP 
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dalam bentuk tariff spesifik dengan besaran sebagai berikut :  

 

Tahun I (2009)   : Rp. 6043,-/kg 

Tahun II (2010)  : Rp. 4029,-/kg 

Tahun III (2011) : Rp. 2014,-/kg 

 

Tanggapan KPPI: 

Meskpun usul GINSI mengenai BMTP sedikit berbeda dengan perhitungan 

KPPI yang didasarkan atas rumus yang ada, namun usul GINSI dapat 

dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan importir.  

 

5. Ministry of International Trade and Industry Malaysia 

The Ministry of International Trade and Industry (MITI), Malaysia has studied 

the PR and the Non-Confidential version of the Petition (Petition) and would 

like to highlight the following issues: 

 
a. INJURY 

1) MITI notes that discrepancies of data in Tabel 10 – Indikator Kerugian 

Industri domestik (Indeks)” of the PR for produksi, Penjualan Domestik, 

Persediaan, Laba/Rugi dan Produktivitas” and in PARAGRAF E3 (paku) 

of the Petition. For instance, the data for inventory (persediaan) in 2006 

in PR was indexed 131 were by the Petition was indexed for 75. 

Furthermore, the inventory level in 2007 in PR was at 123 as compared 

to 0 in the Petition. Thus MITI would like to seek further clarification on 

the discrepancies as the new data seem to favor the Applicants. 

 

Tanggapan KPPI : 

Data yang tercantum pada permohonan IPPAKI dengan data yang tercantum 

pada Laporan Awal KPPI tanggal 8 Mei 2009 sebagian besar memang 

berbeda, karena data Laporan Awal KPPI didasarkan kepada hasil verifikasi 

atas jawaban kuesioner oleh masing-masing produsen domestik barang 
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yang diselidiki. Data yang disampaikan oleh IPPAKI belum mencakup data 

dari semua produsen paku dalam negeri, terutama produsen yang tidak 

menjadi anggota IPPAKI. 

 

2) Paragraph 5 of the PR stated that the period of injury analysis was from 

2005 to semester I of 2008, KPPI had analysed injury factors based on 

annual data except for semester I of 2008. MITI is of the view that the 

selection period may result in a misleading picture of domestic industry 

as data for Semester I of 2008 is not comparable to the whole year data 

of 2005, 2006 and 2007. Furthermore, the selection did not cover the 

most recent period as the condition of the domestic injury may have 

differed. The Appellate Body in the United States – Lamb Meat case 

provides guidelines on sufficiency of the domestic industry. Thus, the 

selection of period used by KPPI is not representative and subsequently 

may have led to inaccurate injury analysis. 

 

Tanggapan KPPI: 

Periode Investigasi adalah dari tahun 2005 sampai dengan Semester I tahun 

2008. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 10, total impor tahun 2007 adalah 

sebesar 12.243 Ton dan pada Semester I tahun 2008 telah meningkat 

menjadi 17.010 Ton. Pada saat Laporan Awal dikeluarkan KPPI tanggal 8 

Mei 2009, KPPI belum menerima data impor BPS untuk seluruh tahun 2008. 

Saat ini KPPI telah memiliki data impor BPS sampai dengan akhir 2008, di 

mana terlihat adanya kenaikan impor menjadi sebesar 33.290 Ton. Dari data 

ini terlihat terjadi lonjakan impor sebesar 172% dari tahun sebelumnya.  

 

3) The indexed data provided in Table 10 of the PR showed that the 

domestic industry did not suffer serious injury as its production, capacity 

utilization and domestic sales remained stable during the injury period. 

This is evident from the calculated monthly data based on the indexed 

points provided in Table 10. For example, the domestic industry’s 
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monthly production was 8.33 points (100/12) in 2005, 8.67 points 

(104/12) in 2006, 8,08 points (97/12) in 2007 and 8.83 points (53/6) in 

2008. MITI is of the opinion that the analysis made by KPPI is not 

properly proven. 

 

Tanggapan KPPI: 

Meskipun produksi dan utilisasi kapasitas relatif stabil selama periode 2005-

2007, namun pada Semester I tahun 2008 (masih dalam masa IP) telah 

terjadi peningkatan secara signifikan dalam persediaan (inventory) sebesar 

266 (indeks). Hal itu adalah sebagai akibat dari pangsa pasar produk paku 

industri domestik terus diambil oleh pangsa pasar produk paku impor yang 

terus meningkat dan kerugian finansial terus berlanjut, walaupun selama 

tahun 2006 dan 2007 telah terjadi peningkatan konsumsi nasional dari 105,6 

(indeks) menjadi 111,8 (indeks) dan pada Semester I tahun 2008 sudah 

menjadi 69,13 (indeks). Lihat Tabel 10. 

 

4) MITI observes that there were no correlations of data as provided in 

Table 10 of the PR. It shows that the investigation period, where as 

inventory increased drastically in Semester I of 2008. Moreover, it also 

showed that even when the number of employees and productivity 

decreased, production remained stable. Therefore MITI is of the view 

that injury suffered by the domestic industry is not caused by increased 

in import but may be due to other factors. 

 

Tanggapan KPPI: 

Hasil penyelidikan KPPI membuktikan bahwa data peningkatan persediaan 

(inventory) mempunyai korelasi dengan kerugian serius yang dialami oleh 

industri domestik sebagaimana  telah dinyatakan pada butir 5. a. 3). 

 
Dari hasil penyelidikan KPPI, ditemukan bahwa meskipun terjadi 

pengurangan jumlah tenaga kerja, namun terjadi peningkatan dalam jam 
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kerja di mana terjadi penambahan shift dari 2 shift menjadi 3 shift per hari. 

Hal ini menjelaskan adanya korelasi antara produktivitas selama periode 

2005-2007 dengan adanya pengurangan tenaga kerja. 

 

5) Table 10 of the PR also showed that the domestic industry has been 

suffering losses since the beginning of the injury period in 2005. The 

inability to be profitable has further deteriorated the overall position of 

the Applicants. Thus, the injury suffered is not caused by increased in 

imports from Malaysia but merely from the accumulation of losses since 

2005. 

 

Tanggapan KPPI : 

Memang benar bahwa kerugian yang diderita oleh Industri paku domestik 

sudah dimulai sejak awal tahun 2005 (masa IP adalah 1 Januari 2005 

sampai dengan 30 Juni 2008). Di dalam penyelidikannya, sesuai dengan 

Article 4.2.(a) Agreement on Safeguards, KPPI menyelidiki semua faktor 

yang menjadi penyebab kerugian termasuk kenaikan impor dari semua 

negara dan pangsa pasar domestik yang diambil oleh kenaikan impor.  

  

b. Causal link 

Article 4.2.(b) of the WTO Safeguards Agreement requires the investigating 

authority to establish a causal link between the increased imports and injury 

for the application of a safeguard measure. The authority must also identify 

injury caused by other factors other than increased imports and demonstrate 

that such injury shall not be attributed to increased imports.  Although KPPI 

has identified factors other that increased imports which have caused injury 

to the domestic industry, such as competition with substitute products and 

the inability of the domestic industry to be equipped with the latest 

technology, KPPI failed to demonstrate that the injury is not attributed to 

demonstrate that the injury is not attributed to the increased imports.  
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Tanggapan KPPI : 

Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 5. a. 3) di atas, KPPI telah 

menyelidiki semua faktor yang diperkirakan menjadi penyebab kerugian 

industri paku domestik termasuk faktor kenaikan impor dan pangsa pasar 

produk paku dalam negeri yang diambil oleh kenaikan impor tersebut.  

 

c. Recommended measure 

1) In paragraph K of the PR , KPPI has recommended that measure be 

imposed for three (3) years at: 

Year Value(Rp/Kg) Duty 

(BMTP) 

2009 6229 143% 

2010 4931 113% 

2011 3622   83% 

 

MITI views that Malaysian imports share during the period of investigation 

has been consistently declining and less than 10% in Semester I of 2008. 

Thus MITI would like to seek further clarification on the methodology 

adopted by KPPI in determining the amount of recommended duties. 

 

Tanggapan KPPI: 

Dalam penetapan perhitungan besarnya Bea Masuk Tindakan Pengamanan, 

KPPI memakai injury margin sebagai dasar, yaitu dengan menghitung selisih 

antara landed cost produk paku impor dengan harga jual produk paku dalam 

negeri, terbukti telah terjadi price undercutting. Besarnya BMTP yang 

ditetapkan oleh KPPI adalah untuk memulihkan kerugian serius dan untuk 

memfasilitasi proses penyesuaian sesuai dengan Article 5.1. Agreement on 

Safeguards.  

 

2) Article 5.1 of the WTO Safeguards Agreement provides that the measure 

must be proportionate and shall apply only to the extent necessary to 
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prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment. It is obvious 

that the import restrictions will inevitably interfere with a normal stream of 

trade. In addition to this legal requirement, it is also in the long term 

economic interest of countries to take a minimalist approach of applying 

the measure whilst reducing the distortion of trade. 

 

Tanggapan KPPI : 

BMTP yang ditetapkan oleh KPPI sudah memasukkan faktor-faktor 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Article 5.1. Agreement on Safeguards 

dan memperhitungkan kepentingan ekonomi nasional jangka panjang, yaitu 

memulihkan kerugian serius yang diderita industri domestik. 

 
 

X. KESIMPULAN 

 
1. Penyelidikan hanya difokuskan kepada produk paku (HS 7317.00.10.00), 

karena untuk produk kawat (HS 7217.10.10.00) Pemohon tidak 

menyampaikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk memenuhi 

sebagaimana disyaratkan pada Article 4.1.(c) Agreement on Safeguards. 

Oleh karena itu penyelidikan untuk produk kawat (HS 7217.10.10.00) 

dihentikan. 

 
2. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI membuktikan adanya lonjakan impor 

yang signifikan yang mengakibatkan kerugian serius terhadap industri paku 

domestik, oleh karena itu permohonan untuk pengenaan tindakan 

pengamanan (safeguards measures) bagi industri paku dapat diterima.  

 
3. Sesuai dengan ketentuan Article 3.1 Agreement on Safeguards, KPPI telah 

melakukan dengar pendapat (hearing) dengan mengundang para pihak yang 

berkepentingan dalam kaitannya dengan penyelidikan produk paku impor. 

Hal-hal yang dianggap relevan dengan penyelidikan dan disampaikan secara 

tertulis masuk di dalam pertimbangan penyelidikan KPPI. 
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4. Dalam penyelidikan KPPI telah menemukan kerugian serius yang diderita 

oleh industri paku domestik yang semula berjumlah 36 perusahaan/produsen 

menjadi tinggal 19 perusahaan/produsen, karena 17 perusahaan/produsen 

telah bangkrut. 

 
 

XI. HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA LONJAKAN IMPOR DENGAN KERUGIAN 

SERIUS YANG DIDERITA INDUSTRI DOMESTIK 

 

Dari hasil penyelidikan KPPI, ditemukan bahwa telah terjadi lonjakan impor 

selama masa IP (1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2008) dan telah terjadi 

kerugian serius sebagai akibatnya, karena pangsa pasar domestik telah diambil 

oleh produk paku impor (lihat butir II, III, IV, V dan VI). 

 

XII. REKOMENDASI 

 

1. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang diperoleh KPPI mengenai 

adanya lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius yang diderita oleh 

industri domestik, maka KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah 

Indonesia untuk mengenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea 

Masuk Tindakan Pengamanan spesifik selama 3 tahun terhadap produk paku 

impor dengan nomor HS: 7317.00.10.00. 

 

2. Selanjutnya sesuai dengan Article 7.4 Agreement on Safeguards, KPPI 

merekomendasikan tindakan pengamanan dengan liberalisasi secara 

progresif sebagai berikut: 

 
Tahun I   (2009) :     Rp. 6.229/kg  

Tahun II  (2010)   :     Rp. 4.931/kg  

Tahun III (2011)  :     Rp. 3.622/kg  

Tahun IV (2012)   :     berlaku tarif MFN (apabila pada akhir 

tahun ke III tidak ada peninjauan 

kembali/review). 
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3. Sesuai dengan semangat yang ada dalam Agreement on Safeguards bahwa 

tindakan pengamanan dimaksudkan sebagai tindakan untuk memberikan 

waktu pemulihan dari kerugian serius yang diderita oleh industri domestik, 

maka industri domestik harus membuat rencana untuk melakukan 

penyesuaian struktural (structural adjustment) yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing produksi dalam negeri terhadap produk impor.  

 

4. Sesuai dengan Article 9.1 Agreement on Safeguards, KPPI 

merekomendasikan agar tindakan pengamanan tidak diberlakukan terhadap 

barang yang diselidiki yang berasal dari negara-negara berkembang dengan 

pangsa pasar kurang dari 3% atau secara kolektif tidak melebihi 9% dari total 

impor paku. Lihat Lampiran dari Laporan Akhir (Final Disclosure) ini. 


