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A. Umum 

Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan 

Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 

34/2011) bersama ini PT NS BlueScope Indonesia dan PT Sunrise Steel sebagai 

produsen dalam negeri produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, 

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan 

Pengamanan (BMTP) atas impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan 

paduan yang saat ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

137.1/PMK.011//2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 

Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan (PMK 

137/2014). 

 

Pertama – tama kami ingin menyampaikan kepada KPPI bahwa Safeguard 

Agreement tidak menentukan batas waktu minimum mengenai kapan permohonan 

untuk perpanjangan BMTP ini harus diajukan oleh Pemohon, namun hal ini diatur 

dalam Pasal 88 PP 34/2011. 

 

Pasal 88 PP 34/2011 menyatakan bahwa: 

“Dalam hal pemohon mengajukan perpanjangan Tindakan Pengamanan, 

permohonan harus disampaikan dalam jangka waktu yang cukup sebelum 

berakhirnya Tindakan Pengamanan tersebut kepada KPPI.” 

 

Selanjutnya penjelasan Pasal 88 ayat (1) PP 34/2011 menyatakan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu yang cukup” adalah 

permohonan diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Tindakan 

Pengamanan.” 

 

Hal ini juga tercermin dalam penyelidikan perpanjangan BMTP yang dilakukan oleh 

KPPI dalam permohonan perpanjangan di kasus – kasus yang lain seperti dalam 

kasus Keramik Tableware1 dimana permohonan diajukan 11 bulan sebelum PMK 

berakhir dan untuk kasus Benang Kapas2, permohonan diajukan 6 bulan sebelum 

PMK berakhir. Berdasarkan kasus – kasus tersebut maka permohonan ini telah 

diajukan dalam batas waktu yang sesuai dengan ketentuan Pasal 88 PP 34/2011 

                                                 
1
 Lampiran 1  

2
 Lampiran 2 
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diatas karena diajukan dalam 7 bulan sebelum PMK 137/2014 berakhir yaitu pada 

tanggal 21 Juli 2017. 

 

Sesuai dengan PMK 137/2014, BMTP yang dikenakan untuk produk canai lantaian 

dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600mm atau lebih, disepuh atau 

dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0.6% 

menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0.7mm yang termasuk dalam 

pos tarif ex. 7210.61.11.00 adalah sebagai berikut: 

 

Periode BMTP 

22 Juli 2014 – 21 Juli 2015 Rp 4,998,784/ton 

22 Juli 2015 – 21 Juli 2016 Rp 4,314,161/ton 

22 Juli 2016 – 21 Juli 2017 Rp 3,629,538/ton 

 

 

Berdasarkan Pasal 88 PP 34/2011 terutama di ayat (2) dan ayat (3), pengenaan 

BMTP terhadap canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan tersebut masih 

sangat penting dan diperlukan untuk diperpanjang untuk mencegah kembali 

terjadinya Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri yang 

masih melakukan upaya penyesuaian.  

 

Sesuai dengan tabel diatas, BMTP berdasarkan PMK 137/2014 akan berakhir pada 

21 Juli 2017. Setelah diterapkannya BMTP atas impor canai lantaian dari besi atau 

baja bukan paduan ini, jumlah impor tahunan produk dengan pos tarif 7210.61.11.00 

tersebut memang sudah mengalami penurunan. Namun berdasarkan data per 

semester jumlah impor di tahun 2015 dan tahun 2016 pada semester pertama telah 

terjadi peningkatan. Selain itu, dalam data per semester di tahun 2015 dan 2016 

terdapat beberapa indikator kinerja Pemohon yang masih menunjukan trend 

penurunan seperti harga dalam negeri dan pangsa pasar serta masih terjadinya 

peningkatan persediaan setelah pengenaan BMTP yang diakibatkan oleh barang 

impor sehingga apabila BMTP tidak diperpanjang maka sudah pasti impor akan 

melonjak lagi serta Pemohon akan kembali mengalami ancaman kerugian serius. 

Terlebih lagi harga impor tanpa BMTP masih berada dibawah harga Pemohon. Oleh 
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karena itu, perpanjangan pengenaan BMTP masih sangat diperlukan untuk 

mencegah kembali terjadinya Ancaman Kerugian Serius yang terhadap Pemohon 

dan Industri Dalam Negeri (IDN) lainnya.  

 

Selain itu, Pemohon juga telah membuktikan bahwa upaya-upaya penyesuaian telah 

dilakukan oleh Pemohon selama diterapkannya BMTP seperti yang kami sampaikan 

secara detail dalam Lampiran 5. 

 

Namun demikian, Pemohon dan IDN lainnya masih memerlukan waktu tambahan 

untuk dapat melaksanakan penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan agar dapat 

bersaing dengan barang impor bilamana sudah tidak diterapkannya BMTP.  

 

Sesuai Pasal 88 PP 34/2011 tidak ada prasyarat yang mengharuskan masih adanya 

lonjakan impor dalam permohonan atau penyelidikan perpanjangan BMTP. Berbeda 

dengan persyaratan pemberlakuan kembali BMTP yang tertuang dalam Pasal 89 PP 

34/2011, dalam hal perpanjangan BMTP ketentuan mengenai permohonan, 

penyelidikan, bukti dan informasi, pengenaan tindakan sementara, pengenaan 

tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, 

Bagian Keempat, dan Bagian Kelima tidak berlaku secara mutatis mutandis. 

 

Pengertian ini juga sudah sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh negara – 

negara anggota WTO lainnya menunjukkan bahwa pengenaan BMTP dapat tetap 

diperpanjang walaupun impor telah mengalami penurunan apabila masih terdapat 

ancaman kerugian yang akan berulang kembali terhadap IDN jika pengenaan BTMP 

berakhir. Contoh praktek yang dilakukan di negara anggota WTO lainnya kami 

sampaikan dalam Lampiran 3.  

 

KPPI juga dalam prakteknya melakukan perpanjangan atas BMTP untuk produk 

benang dan keramik dimana salah satu alasannya adalah hasil penyelidikan KPPI 

menemukan bahwa IDN masih memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian 

struktural yang diperlukan 3 , yang mana juga serupa dengan kasus ini karena 

Pemohon juga masih memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penyesuaian 

struktural yang diperlukan. 

                                                 
3
 Lampiran 1 dan Lampiran 2. 
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Pemahaman ini juga didukung oleh pakar Safeguard dari ACWL menyatakan 

bahwa:  

“In contrast to the investigation for the imposition of safeguard, there is no 

requirement to show the existence of the circumstances and conditions 

envisaged in Article XIX and Article 2.1 of the AS.”4 

 

Hal serupa juga dinyatakan dalam buku A Commentary on WTO Agreement on 

Safeguards bahwa: 

 

“The substantive inquiry in such an investigation is, of course, somewhat 

different from that of the original investigation. Rather than asking whether 

increased import quantities have caused or threatened to cause serious 

injury, the focus will be on whether the safeguard measure continues to be 

necessary to prevent or remedy injury, secondly, there must be “evidence 

that the industry is adjusting.”5 

 

Selanjutnya, dikatakan bahwa alasan untuk melakukan perpanjangan BMTP adalah 

adanya kebutuhan untuk tetap mempertahankan BMTP yang ada karena IDN 

menerima manfaat dari kebijakan tersebut dan sedang melakukan penyesuaian yang 

diperlukan: 

 

“The rationale for the renewal is the need to maintain the measure in place 

because the industry is responding to the incentive and adjustment is 

happening. Thus the grounds for renewal are that: (i) the safeguard 

continues to be necessary to prevent or remedy serious injury; (ii) there is 

evidence that the domestic industry is adjusting and (iii) the pertinent 

provisions of Articles 8 and 12 are observed. This condition means that: 

a. a notification is made pursuant to Article 12; 

b. consultations are held pursuant to Article 12.3; and 

c. an opportunity to provide adequate means of commercial 

compensation is given pursuant to Article 8.1.”6 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, syarat yang diperlukan untuk mengajukan 

perpanjangan BMTP adalah: 

a. bahwa BMTP masih diperlukan untuk mencegah  atau memulihkan kerugian 

serius atau ancaman kerugian serius; dan 

                                                 
4
 Pierola, Fernando, The Challenge of Safeguards in the WTO, Cambridge University Press: 2014. p. 

318. 
5
 Sykes, Alan, The WTO Agreement on Safeguards, A Commentary, Oxford University Press: 2006, p. 

237. 
6
 Pierola, Fernando, The Challenge of Safeguards in the WTO, Cambridge University Press: 2014. p. 

318. 
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b. terdapat bukti bahwa IDN melakukan penyesuaian. 

 

Dalam kasus ini, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam permohonan ini, 

khususnya dalam Bagian E dan F, BMTP masih sangat diperlukan untuk mencegah 

kembali terjadinya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon karena menurut data 

yang dimiliki oleh Pemohon, negara – negara eskportir terbesar produk canai 

lantaian dari besi atau baja bukan paduan ini juga sedang melakukan ekspansi untuk 

meningkatkan kinerja ekspornya.7 Terlebih lagi saat ini juga terdapat peningkatan 

impor dari RRT yang cukup signifikan dengan harga yang sangat rendah.8 

 

Pemohon juga telah menyampaikan dalam kuisioner tahunan ke KPPI terkait 

penyesuaian struktural yang telah dilakukan oleh Pemohon. Dalam permohonan ini 

Pemohon juga akan menyampaikan kembali penyesuaian struktural yang sudah 

dilakukan tersebut dan rencana penyesuaian selanjutnya apabila BMTP ini 

diperpanjang.9 

 

Pasal 86(3) menyatakan bahwa: 

“Jangka waktu pengenaan Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat diperpanjang sampai paling lama 4 (empat) tahun” 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dan sesuai dengan Pasal 86(3) PP 34/2011dengan ini 

PT NS BlueScope Indonesia dan PT Sunrise Steel selaku Pemohon atas penyelidikan 

awal kasus ini, mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP atas 

produk produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang termasuk dalam 

pos tarif ex. 7210.61.11.00. Permohonan ini juga didukung oleh PT Saranacentral 

Bajatama, yang merupakan satu – satunya industri dalam negeri lainnya yang 

diketahui selain Pemohon, yang memproduksi Barang Yang Dimintakan 

Perlindungan. 

  

B. Pemohon 

1. a. Nama Perusahaan : PT NS BlueScope Indonesia 

                                                 
7
 Lihat Lampiran 4 untuk bukti pendukung. 

8
 Lihat bagian D untuk analisa impor. 

9
 Lihat Lampiran 5 untuk rencana penyesuaian Pemohon. 
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b. Alamat Kantor : Gedung BRI2 Lt.9, Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46, 

Jakarta 10210 

c. Telp   : (62-21) 57854150 

d. Fax   : (62-21) 57854151 

e. Email  : [   ] 

f. Contact Person : Simon Linge 

g. Jenis Usaha             : Produsen Baja 

 

2. a. Nama Perusahaan : PT Sunrise Steel  

b. Alamat Kantor : Jl. By Pass Km.54 Jampirogo-Sooko Mojokerto 61361 

c. Telp   : (0321) 333833 

d. Fax   : (0321) 332550 

e. Email  : [   ] 

f. Contact Person : Henry Setiawan 

g. Jenis Usaha              : Produsen Baja 

 

 

Pasal 1(18) PP 34/2011 menyatakan bahwa: 

 

“Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Pengamanan adalah 

produsen secara keseluruhan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara 

Langsung Bersaing yang beroperasi dalam wilayah Indonesia atau yang 

secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari 

keseluruhan produksi barang yang dimaksud.” 

 

Dalam kasus ini, produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari 

keseluruhan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing seperti 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 
 

Perusahaan Satuan 2013 2014 2015 2015 Jan - 

Jun 
2015 Jul - 

Des 
2016 Jan - 

Jun 

Pemohon MT 100 100 110 100 92 108 

Pendukung MT 100 93 114 100 109 65 

Produksi 

Nasional MT 100 99 111 100 95 101 

Pemohon % 82% 83% 82% 83% 80% 89% 

Pendukung % 18% 17% 18% 17% 20% 11% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama periode investigasi, produksi 

Pemohon adalah 80% - 89% dibandingkan dengan total produksi nasional. 
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Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi kriteria dalam Pasal 1(18) PP 

34/2011 karena telah produksinya merupakan proporsi yang besar dari 

keseluruhan produksi nasional. 

 

C. Barang Yang Dimintakan Perlindungan Tindakan Pengamanan Perdagangan 

1. Uraian Barang Yang Dimintakan Perlindungan 

Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang saat ini telah 

dikenakan BMTP berdasarkan PMK 137/2014 adalah produk canai lantaian dari 

besi atau baja bukan paduan dengan lingkup sebagai berikut:  

 

“dengan lebar 600mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan 

aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0.6% menurut beratnya, 

dengan ketebalan sampai dengan 0.7mm yang termasuk dalam pos tarif ex. 

7210.61.11.00” 

 

2. Kegunaan Barang Yang Dimintakan Perlindungan 

Sebagai material bahan bangunan, seperti penutup atap, rangka atap, dinding, 

plafon, rangka rumah, rangka panel, penutup shelter. 

3. Bahan Baku Barang Yang Dimintakan Perlindungan  

Bahan baku utama dari Barang Yang Dimintakan Perlindungan adalah Acrocryl 

63-948 Resin, Okemcoat F2, Flexobrite Blue AD, Novacoat Clear yang dibeli 

lokal maupun diimpor oleh Pemohon. 

Produk impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan adalah Barang Sejenis10 

atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing11 dengan barang produksi dalam 

negeri yang dihasilkan baik oleh Pemohon maupun Pendukung Permohonan ini 

karena adanya kesamaan dari karakteristik fisik, klasifikasi tarif, kegunaan akhir, 

bahan baku utama, serta adanya persaingan langsung antara barang impor dengan 

barang hasil produksi industri dalam negeri. 

                                                 
10 Pasal 1 butir 10 PP 34/2011: 

“Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala 

hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang 

diimpor.” 
11 Pasal 1 butir 11 PP 34/2011: 

“Barang Yang Secara Langsung Bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang dalam 

penggunaannya dapat menggantikan Barang Yang Dimintakan Perlindungan.” 
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D. Impor  

1. Jumlah Impor 

Tabel 1: Kuantiti Impor BJLAS 

  2013 2014 2015 2015 (S1) 2015 (S2) 2016 (S1) 

Negara MT MT MT MT MT MT 

RRT 16,130 12,632 54,422 25,777 28,645 46,525 

Vietnam 203,638 175,462 1,658 1,550 108 242 

Korea 22,210 589 19 - 19 125 

Taiwan 56,365 12,109 18 - 18 - 

Lain - Lain 5,157 1,142 872 850 22 518 

Total 303,501 201,934 56,988 28,177 28,811 47,410 

Index 100 67 28 100 102 165 

Sumber: BPS dan sumber lain yang diolah 

 

 

2. Pangsa Impor 

Tabel 2: Pangsa Impor 

  2013 2014 2015 2015 (S1) 2015 (S2) 2016 (S1) 

Negara MT MT MT MT MT MT 

RRT 5 6 95 91 99 98 

Vietnam 67 87 3 6 0.4 1 

Korea 7 0.3 0.03 - 0.1 0.3 

Taiwan 19 6 0.03 - 0.1 - 

Lain - Lain 2 1 2 3 0.1 1 

Total 100 100 100 100 100 100 

Sumber: BPS dan sumber lain yang diolah 

 

Pada penyelidikan awal pangsa impor RRT tidak melebihi 3% dan/atau secara kumulatif 

tidak melebihi 9% dari total impor. Sehingga sesuai dengan Pasal 90 PP 34/2011 dan 

Article 9.1 Agreement on Safeguards dalam pengenaan BMTP melalui PMK 137/2014, 

RRT masuk dalam salah satu daftar negara berkembang yang dikecualikan dari 

pengenaan BMTP tersebut.  
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Namun demikian seperti dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, impor dari RRT 

terus meningkat sangat drastis setiap tahunnya dari 16,130MT di tahun 2013 menjadi 

54,422MT di tahun 2015 dan mencapai 46,525MT di semester pertama 2016. Pangsa 

impornya pun meningkat sangat tinggi dari hanya 5% di tahun 2013 menjadi 95% di 

tahun 2015 dan 98% di semester pertama 2016. Sehingga dalam penyelidikan ini, kami 

mohon agar KPPI tidak mengecualikan RRT dalam pengenaan BMTP. Berdasarkan data 

diatas dapat juga dilihat bahwa jika pengenaan BMTP tidak diperpanjang maka sudah 

pasti impor dari negara-negara yang dikenakan BMTP akan melonjak kembali. 

 

3. Harga Barang Impor  

 

Tabel 3: Harga Impor Dan Harga Jual Pemohon  

  2013 2014 2015 2015 (S1) 2015 (S2) 2016 (S1) 

Negara USD/MT USD/MT USD/MT USD/MT USD/MT USD/MT 

Harga 

Impor  77   84   75   80   70   68  

Pemohon  100   100   100   100   100   100  

Sumber: Data Perusahaan, BPS dan sumber lain yang diolah 

Dapat dilihat dari Tabel 3 dan Tabel 4 diatas bahwa pengenaan BMTP masih sangat 

diperlukan karena tanpa BMTP, harga impor masih berada jauh dibawah harga jual 

Pemohon 

 

4. Dampak Lonjakan Impor Terhadap Kerugian 

 

Tabel 4: Kuantiti Impor 

Relatif Terhadap Produksi Nasional 

 2013 2014 2015 
2015 

(S1) 
 

2015 (S2) 
2016 

(S1) 

Impor/Produksi 

Nasional 113% 76% 19% 18% 20% 31% 

Index 100 67 17 100 108 167 

 Sumber: Data Perusahaan, BPS dan sumber lain yang diolah 

 

Tabel 5: Kuantiti Impor  

Relatif Terhadap Konsumsi Nasional 
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 2013 2014 2015 
2015 

(S1) 
 

2015 (S2) 
2016 

(S1) 

Impor/Konsumsi 

Nasional 58% 47% 19% 18% 19% 29% 

Index 100 81 32 100 103 155 

Sumber: Data Perusahaan, BPS dan sumber lain yang diolah 

Berdasarkan Tabel 1 – Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa dalam periode 2013-2015 

selain impor yang berasal dari RRT yang tidak terkena BMTP, volume impor dari negara 

– negara lain mengalami penurunan baik secara absolut maupun relatif sejak 

diterapkannya BMTP. Apabila pemberlakuan BMTP tidak diperpanjang, impor sudah 

pasti akan kembali meningkat seperti yang dapat dapat dilihat dari tabel diatas dimana 

terdapat peningkatan impor di semester pertama 2016 mendekati akhir periode pengenaan 

BMTP serta kenaikan yang drastis impor dari RRT yang tidak terkena BMTP. Harga jual 

barang impor tersebut juga semakin rendah setiap tahunnya sehingga Pemohon masih 

mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang impor tanpa adanya BMTP walaupun 

sudah melakukan penyesuaian struktural seperti yang sudah direncanakan pada saat awal 

pengenaan BMTP. Oleh sebab itu Pemohon memerlukan waktu tambahan untuk dapat 

meneruskan lebih lanjut dan menerapkan rencana-rencana baru seperti yang tertuang 

dalam Lampiran 5 agar dapat lebih lagi meningkatkan efisiensi sehingga dapat bersaing 

dengan barang impor.  

 

E. Daftar Importir/Eksportir Yang Diketahui 

a. Daftar importir yang diketahui 

Lihat Lampiran 7 untuk daftar importir yang diketahui  

b. Daftar eksportir yang diketahui 

a. Hoa Sen Grup 

b. Ton Nam Kim 

 

F. Informasi Kerugian Pemohon 

 

Tabel 6: Indikator Kinerja Pemohon  

 Satuan 2013 2014 2015 

Penjualan 

Dalam Negeri IDR 100 112 124 
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Penjualan 

Dalam Negeri MT 
100 102 111 

Profit IDR 100 491 1,210 

Produksi  MT 100 100 110 

Pangsa Pasar % 100 124 191 

Produktivitas MT/Org 100 80 103 

Kapasitas 

Terpasang  MT 
100 100 100 

Utilisasi 

Kapasitas % 
100 100 110 

Harga Dalam 

Negeri IDR/MT 
100 110 111 

Persediaan MT 100 118 214 

Tenaga Kerja Org 100 126 107 

 

 

 Satuan 2015 Jan - Jun 2015 Jul - Des 2016 Jan - Jun 

Penjualan 

Dalam Negeri IDR 100 88 90 

Penjualan 

Dalam Negeri MT 
100 94 103 

Profit IDR 100 120 109 

Produksi  MT 100 92 108 

Pangsa Pasar % 100 94 95 

Produktivitas MT/Org 100 91 105 

Kapasitas 

Terpasang  MT 
100 100 100 

Utilisasi 

Kapasitas % 
100 92 108 

Harga Dalam 

Negeri IDR/MT 
100 94 87 

Persediaan MT 100 92 98 

Tenaga Kerja Org 100 100 103 

 

 

 Tabel kinerja Pemohon diatas menunjukkan bahwa telah terdapat sedikit 

perbaikan terkait dengan penjualan dan produksi Pemohon. Tetapi kenaikan ini 

belum merupakan kinerja maksimal Pemohon karena Pemohon masih hanya 

dapat menggunakan (xx% – xx%) kapasitasnya selama tahun 2013 – 2015, dan 
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(xx% - xx%) selama periode semester pertama 2015 – semester pertama 2016 

karena adanya impor yang masuk dengan harga yang murah yang masih bersaing 

dengan harga Pemohon. 

 Produktivitas Pemohon yang meningkat di tahun 2014 – semester pertama 2016 

semata – mata dikarenakan pengurangan tenaga kerja dari 126 index poin di tahun 

2014 menjadi 103 index poin di tahun 2016 (S1).  

 Pangsa pasar Pemohon mengalami peningkatan selama tahun 2013 – 2015 karena 

adanya pengenaan BMTP, namun pangsa pasar Pemohon kembali mengalami 

penurunan pada semester pertama 2016 apabila dibandingkan dengan semester 

pertama di tahun 2015. Pangsa pasar Pemohon juga akan terus mengalami 

penurunan apabila BMTP ini tidak diperpanjang seperti yang dapat dilihat dari 

tabel 3 diatas bahwa impor telah menunjukkan tren peningkatan kembali. 

 Peningkatan profit selama di tahun 2014 sampai dengan semester pertama 2016 

disebabkan karena adanya pengenaan BMTP berdasarkan PMK 137/2014 di 

bulan Juli 2014. Analisa profit dalam Tabel 6 diatas tidak bisa dilakukan dengan 

membandingkan profit di tahun 2013 dan 2015 karena BMTP baru dikenakan di 

pertengahan 2014. Profit di tahun 2015 bukanlah indikasi bahwa kerugian 

Pemohon sudah pulih melainkan hanya indikasi adanya proses pemulihan 

sebelum terjadinya lonjakan impor. Selain itu, untuk bersaing dengan barang 

impor Pemohon juga terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi semaksimal 

mungkin dengan menjalankan Rencana Penyesuaian Struktural sebagaimana kami 

jelaskan dalam tabel penyesuaian struktural yang kami sampaikan dalam 

Lampiran 5 permohonan ini yang berdampak pada penurunan biaya produksi 

sehingga terjadi peningkatan profit.  

 Saat ini Penyesuaian Struktural yang dilakukan oleh Pemohon telah berhasil 

menurunkan biaya produksi. Namun demikian, seperti yang dapat dilihat dalam 

tabel 3 diatas, harga impor masih berada di bawah harga Pemohon sehingga 

pengenaan BMTP masih sangat diperlukan agar Pemohon dapat melakukan 

restrukturisasi lebih lanjut sehingga Pemohon dapat bersaing dengan barang 

impor. 

 Pemohon dapat sedikit meningkatkan harga jual dari 100 index poin di tahun 

2013 menjadi 111 index poin di tahun 2015. Tetapi pada semester pertama tahun 
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2016 Pemohon kembali harus menurunkan harga jualnya secara drastis menjadi 

87 index poin karena harus bersaing dengan harga impor. 

 Persediaan Pemohon juga meningkat sangat drastis di tahun 2015 menjadi 214 

index poin dari hanya 100 index poin di tahun 2013. 

 

G. Faktor Lain 

Beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh KPPI untuk melakukan analisa 

atas impor dan akibatnya terhadap kinerja Pemohon adalah (i) peningkatan impor dari 

RRT dengan harga yang semakin murah; (ii) peningkatan kapasitas di negara – negara 

eksportir utama BJLAS; (iii) pengenaan trade remedies dari negara – negara lain atas 

produk BJLAS dari negara – negara eksportir utama BJLAS ke Indonesia dan (iv) 

masuknya produk BJLAS melalui pos tarif yang lain sejak diberlakukannya PMK 

137/2014 yang akan kami jelaskan secara detail di bawah ini. 

Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa pengenaan BMTP atas produk BJLAS masih 

sangat diperlukan karena meskipun perusahaan telah berusaha untuk menjalankan 

efisiensi biaya produksi, namun harga jual barang impor masih sangat rendah sehingga 

sulit bagi Industri Dalam Negeri untuk bersaing dengan barang impor tersebut. Terlebih 

lagi saat ini terdapat peningkatan impor dari RRT yang sangat signifikan dengan harga 

yang semakin rendah setiap tahunnya seperti dapat dilihat dalam Bagian D diatas. Oleh 

sebab itu pengenaan BMTP masih sangat diperlukan agar Pemohon dapat melakukan 

restrukturisasi lebih lanjut sehingga Pemohon dapat bersaing dengan barang impor. 

Selain itu, menurut informasi yang diperoleh Pemohon, terdapat perusahaan – perusahaan 

di Vietnam yang melakukan ekspansi untuk menambah kinerja ekspornya.12 Ditambah 

lagi saat ini negara – negara eksportir utama produk BJLAS juga dikenakan trade 

remedies dari negara – negara lain. Ketika pangsa pasar di negara – negara tersebut 

terhambat, negara – negara eksportir utama tersebut akan kembali melakukan impor ke 

Indonesia apabila pengenaan BMTP dihentikan. 

Tabel di bawah ini menjunjukkan tindakan trade remedies yang dikenakan atas produk 

BJLAS dari negara – negara ekportir BJLAS utama:  

                                                 
12

 Lampiran 4. 
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No 

 

Negara Yang 

Dikenakan 

 

Negara Yang 

Mengenakan 

Trade Remedy 

Yang Dikenakan 

 

Margin 

1 RRT, Korea Australia Antidumping 5.5% - 29.6% 

2 RRT, India, Italia, 

Korea, Taiwan 

Amerika Serikat Antidumping 3.05% - 

209.97% 

3 RRT, India, Italia, 

Korea 

Amerika Serikat Tindakan Imbalan 8% - 241.07% 

4 RRT, EU India Antidumping Tahap 

penyelidikan 

*Sumber: Lihat Lampiran 6 

 

Seperti yang kami sampaikan dalam bagian A dan D diatas, setelah pengenaan Tindakan 

Pengamanan melalui PMK 137/2014 memang telah terjadi penurunan impor produk 

BJLAS dengan kode HS 7210.61.11.00. Namun demikian Industri Dalam Negeri belum 

sepenuhnya bebas dari ancaman Kerugian Serius karena setelah pengenaan Tindakan 

Pengamanan melalui PMK 137/2014, ada indikasi bahwa impor masuk melalui kode HS 

lain dengan harga yang menunjukkan tren penurunan seperti yang dapat dilihat dari data 

impor 2013 – 2016 (semester pertama) dalam Lampiran 8. 

Lonjakan impor sebagaimana terlihat dalam Lampiran 8 terindikasi disebabkan karena 

PMK 137/2014 yang tidak mencakup barang dengan lebar dibawah 600mm dan tebal 

diatas 0.7mm sehingga effektifitas pengenaan BMTP tidak maksimal. Namum di sisi lain 

BMTP tersebut masih sangat diperlukan keberadaannya karena bila tidak maka lonjakan 

barang impor akan masuk melalui HS 7210.61.11.00 sesuai cakupan dalam PMK 

137/2014.  

H. Penyesuaian Struktural 

Pemohon akan terus melakukan penyesuaian struktural seperti yang direncanakan pada 

saat penyelidikan awal. Disamping itu, Pemohon juga akan melakukan penyesuaian 

struktual baru sebagaimana kami sampaikan dalam Lampiran 5. 
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I. Perkembangan Tidak Terduga 

Di hasil penyelidikan awal yang tertuang dalam Laporan Akhir Penyelidikan, KPPI telah 

menjelaskan bahwa perkembangan tidak terduga dalam penyelidikan tersebut adalah 

adanya krisis finansial global pada tahun 2008 menyebabkan terjadinya perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga daya beli masyarakat dunia pada umumnya 

menurun. Penurunan daya beli tersebut menyebabkan penurunan permintaan impor, 

termasuk impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang pada 

akhirnya mempengaruhi kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan dari negara-negara 

pengekspor barang tersebut. Akan tetapi penurunan signifikan terhadap permintaan impor 

barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan tidak terjadi di Indonesia, 

karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi 

dunia. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi eksportir, 

termasuk eksportir barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, yang 

menyebabkan dialihkannya  tujuan ekspor barang tersebut. 

  

Selain itu juga terjadi peningkatan permintaan produk canai lantaian dari besi atau baja 

bukan paduan yang berasal dari impor, sejalan dengan maraknya industri roll forming 

yang produk akhirnya adalah baja ringan, antara lain atap bangunan (roofing), dinding 

(walling/cladding), roof truss, house framing, decking, komponen-komponen home 

appliances dan telecommunication shelter akibat dari perubahan preferensi dari 

penggunaan bahan dari kayu ke baja ringan. 

  

Seperti yang telah kami sampaikan dalam bagian A diatas, dalam hal perpanjangan 

BMTP ketentuan mengenai permohonan, penyelidikan, bukti dan informasi, pengenaan 

tindakan sementara, pengenaan tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam 

Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat dan Bagian Kelima tidak berlaku secara 

mutatis mutandis. Oleh karena itu, kami mengacu pada hasil penyelidikan KPPI dalam 

penyelidikan awal untuk perkembangan tidak terduga dalam kasus ini.  

 

J. Konsesi Tarif Indonesia Untuk Barang Yang Dimintakan Perlindungan 

Kode HS Barang Yang Dimintakan Perlindungan dalam tariff schedule Indonesia 

dinyatakan sebagai “unbound”. Namun demikian, bea masuk yang berlaku untuk Barang 

Yang Dimintakan Perlindungan adalah sebagai berikut: 
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Kode HS  2013 2014 2015 2016 

7210.61.11.00 MFN 12.5 12.5 12.5 12.5 

AC-FTA 12.5 12.5 12.5 12.5 

AK-FTA 10 10 10 8 

ATIGA 0 0 0 0 

IJEPA 12.5 12.5 12.5 12.5 

Unit: dalam % 

K. Permohonan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan 

Berdasarkan alasan – alasan diatas, bersama ini kami mohon kepada KPPI agar dapat 

segera melakukan penyelidikan atas perpanjangan BMTP dan melanjutkan pengenaan 

BMTP atas impor BJLAS untuk empat tahun setelah berakhirnya masa berlaku PMK 

137/2014 pada 21 Juli 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 86(3) PP 34/2011 dan Article 

7.2 dan 7.3 Safeguard Agreement karena Pemohon dan IDN lainnya masih memerlukan 

waktu tambahan untuk dapat melaksanakan penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan agar 

dapat bersaing dengan barang impor bilamana sudah tidak diterapkannya BMTP serta 

BMTP masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius atau ancaman 

kerugian serius yang diderita oleh Pemohon dan IDN lainnya.  

L. Kesediaan Untuk Bekerjasama 

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang akan 

dilakukan oleh KPPI dan Pemohon juga siap untuk memberikan data – data lainnya yang 

diperlukan terkait dengan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP ini. 

 

Jakarta, Desember 2016 

Joseph Wira Koesnaidi S.H. LL.M 

JWK Law Office 

Kuasa Hukum Pemohon 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

No Lampiran Keterangan Status 

LAMPIRAN 1 Data Terkait Kasus Keramik Tableware Rahasia 

LAMPIRAN 2 Data Terkait Kasus Benang Kapas Rahasia 

LAMPIRAN 3 Contoh pengenaan perpanjangaan BMTP di 

Moroko 
Rahasia 

LAMPIRAN 4 Berita tentang ekpansi kapasitas negara – 

negara lain 
Rahasia 

LAMPIRAN 5 Rencana penyesuaian Pemohon Rahasia 

LAMPIRAN 6 Penetapan kasus – kasus trade remedies 

atas produk BJLAS 
Rahasia 

LAMPIRAN 7 Daftar importir yang diketahui Rahasia 

LAMPIRAN 8 Data impor untuk kode HS lainnya Rahasia 

 


