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KPPI Mulai Selidiki Lonjakan Impor “I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya”  

Jakarta, 12 Februari 2014 - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada 15 Januari 2014 
menerima permohonan dari produsen dalam negeri, yaitu PT. Gunung Garuda (yang selanjutnya disebut 
“Pemohon”) agar KPPI melakukan penyelidikan atas lonjakan jumlah impor barang “I dan H Section dari Baja 
Paduan Lainnya" dengan Nomor Harmonized System (HS) 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00 (yang 
selanjutnya disebut “Barang yang Dimintakan Perlindungan”) dalam rangka tindakan pengamanan 
perdagangan.  

"Permohonan tersebut didasarkan pada klaim bahwa pemohon telah mengalami kerugian serius atau 
ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah impor barang yang dimintakan 
perlindungan", jelas Ketua KPPI Ernawati 

Ernawati menjelaskan bahwa setelah melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut, KPPI 
memperoleh bukti awal tentang lonjakan jumlah impor barang yang dimintakan perlindungan dari tahun 
2010-2013 (Januari-Juni) dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon 
akibat lonjakan jumlah impor barang yang dimaksud. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2009 impor barang yang dimintakan perlindungan 
sebanyak 14.450,137 ton. Kemudian pada periode 2010-2012 terus mengalami lonjakan, dimana pada tahun 
2010 mencapai 20.330,989 ton; tahun 2011 mencapai 104.083,006 ton; dan tahun 2012 mencapai 
348.477,237 ton. Bahkan di tahun 2013 (Januari-Juni), jumlah ini cenderung terus melonjak, dimana 
impornya mencapai 243.928,487 ton. 

“Lonjakan jumlah impor barang yang dimintakan perlindungan berdampak negatif pada Pemohon. Hal itu 
terlihat dalam indikator kinerja Pemohon yang mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu produksi, 
penjualan domestik, jumlah karyawan, persediaan, kapasitas terpakai, laba/rugi, serta pangsa pasar 
pemohon yang tergerus oleh pangsa pasar impor”, ujar Ernawati. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, lanjut Ernawati, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan 
atas lonjakan jumlah impor barang yang dimintakan perlindungan tersebut sejak 12 Februari 2014. Pihak 
yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas penyelidikan yang 
dilakukan oleh KPPI tersebut, dan menyampaikannya kepada:  

KPPI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110  
Telp/Fax: (021) 3857758,  
E-mail: kppi@kemendag.go.id 

--selesai-- 

Informasi lebih lanjut hubungi: 

Ani Mulyati 
Kepala Pusat Humas  
Kementerian Perdagangan 
Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711 
Email: pusathumas@kemendag.go.id 

 
 
Kasan Mukhri 
Sekretaris Eksekutif  
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia 
Kementerian Perdagangan 
Telp/Fax: 3857758 
Email: kppi@kemendag.go.id   
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