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KPPI Mulai Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) 
Terhadap Impor Produk Kawat Besi atau Baja  

  
Jakarta, 22 Agustus 2011 – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah 
menerima permohonan dari PT. Bevananda Mustika yang meminta Pemerintah RI 
mengenakan tindakan pengamanan (safeguards measures) atas impor barang yang 
berbentuk kotak, silinder atau lembaran yang terbuat dari kawat besi atau baja dengan 
nomor HS 7326.20.90.00, memiliki diameter 2-5 mm dan lingkaran berbentuk hexagonal 
sebesar 50-120 mm. Permohonan tersebut berdasar pada alasan apabila tidak diambil 
tindakan pengamanan, maka yang bersangkutan akan mengalami kerugian serius akibat 
lonjakan impor barang sejenis dengan produksi yang bersangkutan. 
  
Setelah meneliti permohonan tersebut, KPPI memperoleh informasi bahwa benar terjadi 
lonjakan volume impor barang dimaksud dan perusahaan yang bersangkutan berpotensi 
mengalami kerugian. 
  
Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan 
Pengamanan Perdagangan, mulai hari ini, Senin (22/8) KPPI menetapkan akan memulai 
penyelidikan atas dugaan ancaman kerugian serius yang dialami oleh PT. Bevananda 
Mustika, sebagai akibat dari lonjakan volume impor barang yang bersangkutan. 
  
Untuk itu, KPPI memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
memberikan tanggapan atas permohonan pengenaan tindakan pengamanan secara tertulis 
kepada KPPI yang beralamatkan di Kantor Kementerian Perdagangan, Gedung I Lt. 5, Jl. 
M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110. “Pemerintah akan terus melindungi produsen dalam 
negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil. Jika terbukti bahwa impor barang yang 
terbuat dari kawat besi atau baja dengan karakteristik tersebut di atas benar merugikan 
produsen dalam negeri, maka pemerintah akan segera menerapkan tindakan pengamanan 
(safeguard) untuk melindungi industri nasional,” tegas Ketua KPPI Halida Miljani. 
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Informasi lebih lanjut hubungi: 

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

Halida Miljani 
Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia 
Kementerian Perdagangan 
Telp/Fax: 021-3857758 
Email: kppi_depdag@yahoo.com 
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