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SAFEGUARD

Safeguard (Tindakan Pengamanan)

“tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau
untuk mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat
dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan
saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang
mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat
melakukan penyesuaian struktural.”melakukan penyesuaian struktural.”

Ruang Lingkup Safeguard Agreement

� berlaku untuk keadaan peningkatan impor secara umum

� pada dasarnya berlaku untuk semua barang

� dikecualikan untuk tekstil dan produk pertanian serta perdagangan jasa

- tekstil diatur dalam Agreement on Textiles and Clothing (ATC)

- produk pertanian diatur dalam Agreement on Agriculture (AA)

- produk jasa diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS)



Peningkatan Impor 

PENINGKATAKAN
IMPOR

ABSOLUT
Terjadi peningkatan impor dalam satuan

ukur tertentu, misalnya ton atau satuan lain

IMPOR

RELATIF
Perbandingan secara relatif antara barang 
Impor terhadap produksi dalam negeri atas
barang serupa atau barang yang secara 

langsung tersaingi

Peningkatan impor secara relatif bisa terjadi dalam situasi dimana barang impor jumlahnya konstan
(tidak meningkat) tetapi dalam tahun tersebut terjadi penurun produksi dalam negeri sehingga dari 
Segi perbandingan impor dan produksi dalam negeri terjadi peningkatan secara relatif.  



Kuantitas dan Jangka Waktu Peningkatan Impor

Pendapat Appellate Body WTO

Peningkatan impor terjadi dalam keadaan :

� rentang waktu yang paling akhir

� cukup mendadak

� cukup tajam ;� cukup tajam ;

� cukup signifikan dalam kuantitas dan kualitas impornya

� menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap 
industri dalam negeri

Rentang waktu tidak terlalu panjang, karena kemungkinan kerugian bagi industri
dalam negeri secara langsung bukan diakibatkan oleh peningkatan barang impor
dan kerugian tersebut terjadi bukan dalam keadaan mendadak atau sifatnya yang
tidak terduga, tetapi karena masalah struktural industri di dalam negeri.



Barang Serupa atau Secara langsung tersaingi

BARANG SERUPA

KESAMAAN KARAKTERISTIK FISIK

Putusan Panel dalam Kasus Daging Domba (Lamb Meat) di USA
Industri Dalam Negeri produk daging domba berbeda dengan peternak yang Industri Dalam Negeri produk daging domba berbeda dengan peternak yang 

memelihara domba hidup 

KESAMAAN KEGUNAAN

Putusan Panel dalam Kasus Susu Segar (Raw Milk) di KOREA
Susu segar dipersamakan dengan susu bubuk karena terdapat kesamaan

dalam kegunaan akhir

BARANG SECARA LANGSUNG TERSAINGI



Pengertian Industri Dalam Negeri

1. Produsen yang menghasilkan barang 
tertentu yang serupa atau secara 

INDUSTRI DALAM NEGERI
Article 4.1 Safeguard Agreement

tertentu yang serupa atau secara 
langsung tersaingi dengan barang 
impor yang diselidiki

2. Dilakukan evaluasi terhadap seluruh 
atau sebagian besar (major 
proportion) dari industri dalam negeri



Beberapa Indikator Kerugian/ Ancaman Kerugian

1. Penjualan menurun

2. Laba menurun

3. Produksi menurun

4. Pangsa pasar menurun

5. Produktifitas menurun 

6. Utilisasi kapasitas menurun

7. ROI terganggu

8. Harga cenderung menurun
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Harus dapat dibuktikan :

1. Peningkatan impor sebagai 
Penyebab langsung kerugian

8. Harga cenderung menurun

9. Besaran margin dumping

10.Cash flow negatif

11.Pengurangan tenaga kerja

12.Pertumbuhan perusahaan 
terganggu

13.Investasi terganggu

14.Kemampuan meningkatkan 
modal terganggu
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2. Faktor lain penyebab kerugian
harus bisa dipisahkan dan 

dibuktikan



Sanksi/ Tindakan Remedi Perdagangan

SAFEGUARD

QUOTA IMPOR

SAFEGUARD BEA MASUK SAFEGUARD



PROSES PENYELIDIKAN SAFEGUARD

KEPPRES RI NO. 84 TAHUN 2002

Tentang

Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor

Permohonan lengkap

Dengan dokumen pendukung

Permohonan lengkap

Dengan dokumen pendukung

Mulai penyelidikan

Adanya lonjakan impori

Mulai penyelidikan

Adanya lonjakan impori

Penyelidikan ditolak, bukti

awal tidak mendukung adanya

Lonjakan impor dan kerugian

atau ancaman kerugian

Penyelidikan ditolak, bukti

awal tidak mendukung adanya

Lonjakan impor dan kerugian

atau ancaman kerugian

mulai pembuktian kerugianmulai pembuktian kerugian

30 hari30 hari

Putusan awal adanya lonjakan

impor (pengenaan bea

masuk safeguard sementara)

Putusan awal adanya lonjakan

impor (pengenaan bea

masuk safeguard sementara)

Penghentian jika tidak ada

Lonjakan impor/ kerugian

Penghentian jika tidak ada

Lonjakan impor/ kerugian
Putusan awal terjadi kerugianPutusan awal terjadi kerugian

Penyelidikan kerugian

dilanjutkan

Penyelidikan kerugian

dilanjutkan

60 hari60 hari

60 hari60 hari



PROSES PENYELIDIKAN SAFEGUARD

(Sambungan)

Kemungkinan menerims tawaran

penyesuaian harga dan

Penghentian penyelidikan

Kemungkinan menerims tawaran

penyesuaian harga dan

Penghentian penyelidikan

Putusan final terjadinya

Lonjakan impor

Putusan final terjadinya

Lonjakan impor

Penghentian tidak ada

Lonjakan impor

Penghentian tidak ada

Lonjakan impor

Dengar pengapat Dengar pengapat 

90 hari90 hari
90 hari90 hari

Pengembalian bea masuk

sementara yang telah dibayar

Penghentian penyelidikan

Pengembalian bea masuk

sementara yang telah dibayar

Penghentian penyelidikan

Putusan final kerugianPutusan final kerugian

Tidak rugiTidak rugi

Pengenaan tindakan safeguard

berupa quota, bea masuk

safeguard atau kombinasi

keduanya

Pengenaan tindakan safeguard

berupa quota, bea masuk

safeguard atau kombinasi

keduanya

30 hari30 hari

RugiRugi
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