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ABSTRAK 

Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping 
Di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri 
yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping di Indonesia, dan bagaimana 
peranan Komite Antidumping Indonesia dalam mengatasi praktik dumping yang 
merugikan produsen dalam negeri. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap industri 
dalam negeri dari praktik dumping dapat dilakukan dengan upaya perlindungan 
preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi, pendidikan, dan training kepada para 
pelaku ekonomi, melakukan pembinaan kepada aparatur penyelesaian masalah 
dumping, serta pengkajian mekanisme perizinan impor barang yang berindikasi 
menimbulkan kerugian, upaya selanjutnya adalah represif yaitu dengan mengenakan 
BMAD kepada pelaku praktik dumping yang menimbulkan kerugian bagi industri 
domestik, dan peranan Komite Antidumping Indonesia adalah melakukan 
penyelidikan terhadap barang yang berindikasi dumping dan subsidi yang dapat 
merugikan industri dalam negeri. 
Kata Kunci : Industri dalam negeri, dumping, hukum positif Indonesia  
 
ABSTRACT 
Legal Protection of Domestic Industry From Dumping Practices In Indonesia By 
Indonesia Positive Law. Purpose of this study was to determine how the legal 
protection of domestic industry producing similar goods of the practice of dumping in 
Indonesia, and how the role of Indonesia in addressing the committee antidumping 
dumping practices that harm domestic producers. The research method used is 
normative. The result showed that the legal protection of domestic industry from 
dumping can be done with the preventive measures of socialization, education, and 
training to the economic actors, to provide guidance to officers as well as the 
assessment of problem solving dumping goods import licensing mechanism which 
indicate cause harm, and the next attempt was repressive ie with the actors wearing 
BMAD dumping that causes damage to the domestic industry, and the role of 
Indonesia antidumping committeeis to investigate indications of dumping goods and 
subsidies that could harm the domestic industry. 

 
Keywords : domestic industry, dumping, Indonesia positive law 
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I. PENDAHULUAN 
 

Dalam era globalisasi dewasa ini, perdagangan internasional merupakan 

salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat.1 Menurut Huala Adolft, perdagangan 

Intenasional sekarang ini merupakan tulang punggung bagi negara untuk menjadi 

makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah 

perkembangan dunia.2 Negara-negara sudah menjadi satu kekuatan pasar tanpa 

adanya permasalahan batas teritorial negara dan telah mengarah pada pola 

perdagangan bebas yang akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri 

ke pasar Internasional secara kompetitif dan membuka peluang masuknya produk-

produk global ke dalam pasar domestik. 

Namun berangkat dari kondisi dan perkembangan ekonomi yang berbeda-

beda, sebenarnya tidak semua negara siap untuk menghadapi era perdagangan 

bebas, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Bagi negara berkembang 

seperti Indonesia, pola perdagangan bebas ini telah menimbulkan ketergantungan 

dan integrasi ekonomi Nasional ke dalam ekonomi global.3 Hal ini dapat 

menyebabkan adanya persaingan antara pelaku ekonomi dalam perdagangan 

Internasional yang semakin ketat, persaingan ini tampaknya semakin mendorong 

                                                             
1 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2011, hlm.1. 
2 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, 

hlm. 1. 
3 Yulianto Syahyu, Hukum Antidumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 16. 
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untuk terjadinya persaingan curang.4 Seperti dumping, yaitu persaingan dalam 

bentuk diskriminasi harga. 

Dumping dikatakan curang karena bagi negara pengimpor, praktik dumping 

akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam 

negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya 

jauh lebih murah dari pada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang 

sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang 

sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan 

hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis 

dalam negeri.5 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah, sebagai berikut : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap industri 

dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping di 

Indonesia?, 2) Bagaimana peranan Komite Antidumping Indonesia (KADI) dalam 

mengatasi praktik dumping yang merugikan produsen dalam negeri? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum 

terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik 

dumping di Indonesia dan peranan Komite Antidumping Indonesia dalam 

mengatasi praktik dumping yang merugikan produsen dalam negeri. dan manfaat 

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

                                                             
4 Ibid. 
5 Daniel Suryana, Harmonisasi Ketentuan Anti Dumping ke dalam Hukum Nasional 

Indonesia, http://www.blogster.com/dansur, diakses  pada tanggal 29 Maret 2010. 
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pengetahuan dan memberikan masukan dan pemikiran kepada pejabat pembuat 

kebijakan yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap industri 

dalam negeri. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach). 

II. PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri yang Memproduksi 
Barang Sejenis Dari Praktik Dumping Di Indonesia 

 
Dumping merupakan praktik dagang yang dilakukan oleh pengekspor 

dengan menjual komoditi di pasar Internasional dengan harga yang kurang dari 

nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau 

dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil 

karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara 

pengimpor.6 Dumping yang dipermasalahkan dalam perdagangan Internasional 

adalah dumping yang menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor. 

Untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping, pemerintah 

melalui Kementerian Perdagangan, serta Komisi Antidumping Indonesia (KADI) 

telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum guna melindungi industri 

dalam negeri, yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                             
6 Muhammad Sood, Op.cit, hlm. 115. 
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1. Perlindungan Hukum Secara Preventif 

Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan 

hukum yang mengarah pada upaya pencegahan, yang dilakukan melalui : a) 

sosialisasi, pendidikan dan traning kepada para pelaku ekonomi (eksporter 

dan importer) tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor.7 Adapun bentuk 

sosialisasi yang dilakukan oleh Komite Antidumping Indonesia antara lain 

dalam bentuk ceramah, diskusi dan penyuluhan yang sudah dilakukan di 10 

(sepuluh) daerah pada tahun 2002.8 Pada tanggal 13 Juni 2012 KADI 

melakukan sosialisasi di Provinsi Jawa Tengah.9 Jakarta tanggal 18 Juli 

2012.10 Di Jambi pada tanggal 21 November 2012. Di Solo pada tanggal 29 

Agustus 2013.11 b) Melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada 

lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan 

dan dumping;12 Dalam hal ini, aparatur yang dimaksud sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa khususnya masalah dumping adalah Komite 

Antidumping Indonesia (KADI). KADI dalam menjalankan tugasnya 

menangani hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dumping 

                                                             
7 Ibid. 
8 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Sosialisasi Komite Antidumping Indonesia 

(KADI), http:/www.kemenperin.go.id, diakses pada tanggal 22 Mei 2002. 
9 Nasrul Kurniawan, Sosialisasi Tindakan Antidumping, http://indagkop.besaba.com, diakses 

pada tanggal 1 Oktober 2012. 
10 Albi Wahyudi, KADI sosialisasi Aturan Antidumping, http://touch.jaringnews.com, diakses 

pada tanggal 18 Juli 2012. 
11 Paramita Sari Indah, Lindungi Pengusaha, KADI Gencar Sosialisasi Indonesia Berpeluang 

Jadi Target Dumping, http://edisicetak.joglosemar.co, diakses pada tanggal 30 Agustus 2013.  
12 Muhammad Sood, Regulasi Antidumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri 

Dalam Negeri, http://unram.ac.id, diakses pada tanggal 16 April 2011. 
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dan subsidi bertanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan. Sehingga 

dalam menjalankan tugasnya menangani permasalahan-permasalahan dalam 

pedagangan luar negeri khususnya masalah dumping dan subsidi KADI tetap 

mendapatkan bimbingan serta saran-saran dari Kementerian Perdagangan 

sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia. c) 

Melakukan pengakajian terhadap mekanisme perizinan impor barang yang 

berindikasi menimbulkan kerugian terhadap industri sejenis di dalam 

negeri.13 Pengkajian terhadap mekanisme perinzinan barang impor 

berkenaan dengan pemeriksaan barang impor yang masuk ke Indonesia, 

antara lain :14 1) Prosedur untuk masuk sebelum izin; 2) Pemberitahuan; 3) 

Impor Deklarasi; 4) Dokumentasi; 5) Pemeriksaan Barang Impor; 6) 

Penilaian Barang yang Dikenakan Bea Cukai; 7) Pembayaran Bea Masuk; 

dan 8) Rilis Barang. 

2. Perlindungan Hukum Secara Represif 

Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan 

memberikan sanksi balasan terhadap pengekspor yang melakukan praktik 

dumping yaitu dengan mengenakan bea masuk tambahan yang disebut 

dengan “Bea Masuk Antidumping (BMAD)” sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal IV ayat (2) GATT bahwa ”Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan 

                                                             
13 Ibid. 
14Johan Efendie, Prosedur Impor Barang (custom clearance), http://bpom19.blogspot.com, 

dikases pada tanggal 11 Januari 2013. 
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apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk di bawah 

harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor”.15 

BMAD merupakan salah satu bentuk hambatan tarif yang ditetapkan 

oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri. Pengenaan BMAD 

dapat dikenakan untuk jangka waktu lima tahun, apabila dalam jangka waktu 

tersebut tetap terjadi dumping dan Injury.16 

Dalam hal ini jika praktik dumping terjadi di Indonesia maka pihak 

yang berwenang untuk memberikan keputusan pengenaan Bea Masuk 

Antidumping adalah Komite Antidumping Indonesia (KADI) dengan 

mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan 

pengenaan BMAD terhadap barang yang terbukti merupakan barang 

dumping. Namun sebelum mengenakan BMAD maka dilakukan 

penyelidikan terlebih dahulu dengan memperhatikan indikator-indikator 

untuk menganalisis apakah barang tersebut merupakan barang dumping atau 

tidak. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan, bahwa Bea Masuk Antidumping dapat dikenakan terhadap 

barang impor, dalam hal : 

a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; 
dan 

b. impor barang tersebut : 
1) menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang 

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; 
                                                             

15 Muhammad Sood, Regulasi Antidumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri 
Dalam Negeri, http://unram.ac.id, diakses pada tanggal 16 April 2011. 

16 Muhammad Sood, Op.cit, hlm. 142. 
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2) mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri 
yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau 

3) menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam 
negeri. 

 
Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa bea masuk 

antidumping hanya dapat dikenakan apabila kriteria untuk itu dapat 

dibuktikan. Kriteria yang dimaksud adalah :17 a) adanya barang sejenis yang 

diekspor ke suatu negara; b) adanya penjualan dengan harga ekspor di bawah 

harga normal atau dengan kata lain adanya dumping; c) adanya kerugian 

terhadap industri dalam negeri; dan d) adanya hubungan sebab akibat antara 

penjualan dengan harga ekspor yang di bawah nialai normal dengan 

terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri. 

Peranan Komite Antidumping Indonesia (KADI) Dalam Mengatasi Praktik 

Dumping yang Merugikan Produsen Dalam Negeri 

1. Tugas Komite Antidumping Indonesia 

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia 

(KADI) memiliki tugas pokok sebagai berikut : 

a. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping 
atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi 
industri dalam negeri barang sejenis. 

b. Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti secara informasi 
mengenai dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung 
subsidi. 

c. Mengusulkan pengenaan bea masuk imbalan kepada Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan. 

                                                             
17 Muhammad Sood, Op.cit, hlm. 146. 
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d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan. 

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 
 

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Komite Antidumping Indonesia 

(KADI) dibentuk untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan 

upaya penanggulangan dumping dan barang yang mengandung subsidi. 

Dengan demikian Komite Antidumping Indonesia (KADI) selain sebagai 

lembaga teknis administrasi, juga sebagai lembaga penegak hukum terutama 

yang berkaitan dengan bidang antidumping. 

a. Komite Antidumping Indonesia (KADI) Sebagai Lembaga Teknis 

Administrasi 

Komite Antidumping Indonesia selaku lembaga penyelenggara 

teknis administrasi yang melakukan penyelidikan atas dugaan praktik 

dumping, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

1996 bahwa “Komite Antidumping Indonesia dibentuk untuk menangani 

hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan importasi barang dumping 

dan barang mengandung subsidi”. Komite Antidumping Indonesia dapat 

melakukan penyelidikan dengan atau tanpa permohonan dari produsen 

dalam negeri. Langkah awal yang dilakukan oleh Komite dalam melakukan 

penyelidikan, yaitu: 1) Penelitian Bukti Awal; 2) Pemberitahuan Awal 

kepada pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan; 3) Pengumuman 

tentang dilmulainya penyelidikan; 4) Penyelidikan Pendahuluan; 5) 
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Pengenaan Tindakan Sementara apabila terbukti adanya dumping dan 

merugikan industri dalam negeri selama diadakannya penyelidikan; 6) 

Penyelidikan Lanjutan; 7) Pengenaan Bea Masuk Antidumping; 8) 

Peninjauan Kembali; 9) Bea Masuk Antidumping dikenakan paling lama 5 

tahun sejak keputusan pengenaannya. Setelah tahun pertama pengenaan 

BMAD, KADI dapat melakukan tindakan menerima, meneliti, dan 

memutuskan permohonan peninjauan kembali pengenaan BMAD yang 

diajukan oleh pihak yang berkepentingan. 

Dalam menangani tugas administrasi dan teknis penanganan 

antidumping dan subsidi Komite Antidumping Indonesia dibantu oleh unit 

kerja sekretariat, yang terdiri dari:18 a) Bidang Pengaduan; b) Bidang 

Penyelidikan Dumping dan Subsidi; c) Bidang Pengkajian Kerugian; d) 

Bidang Hukum; e) Bidang Umum. 

b. Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai penegak hukum 

Komite Antidumping Indonesia dikatakan sebagai penegak hukum, 

sudah terlihat jelas dengan tujuan dibentuknya Komite antidumping 

tersebut, yaitu untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya 

penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung 

subsidi, dengan melakukan tahap penyelidikan sampai dengan 

                                                             
18 Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan tentang Komite Antidumping Indonesia, Kepmen Perindustian dan Perdagangan No. 
427/MPP/Kep/10/2000. 
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diputuskannya pengenaan BMAD terhadap barang impor tersebut apabila 

terbukti adanya barang dumping. 

2. Fungsi Komite Antidumping Indonesia (KADI) 

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 fungsi KADI sebagai berikut :19 

a. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi barang 
dumping atau barang yang mengandung subsidi: 

b. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai 
permasalahan yang berkaitan dengan importasi barang dumping atau 
barang mengandung subsidi: 

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
penanggulangan importasi barang dumping atau barang mengandung 
subsidi. 

 
3. Kewenangan Komite Antidumping Indonesia (KADI) 

Menurut Pasal 4 Keputusan Menperindag Nomor 

427/MPP/Kep/10/2000  kewenangan KADI sebagai berikut:20 

a. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif 
atas ketentuan yang berkaitan dengan dumping dan subsidi; 

b. Melakukan pemeriksaan, investigasi atau penyelidikan terhadap pihak 
yang berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan dumping 
atau subsidi; 

c. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk 
memberlakukan tindakan sementara; 

d. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai 
hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian; 

e. Mengadakan pengkajian kembali pengenaan bea masuk antidumping 
dan bea masuk imbalan; 

f. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk 
mencabut atau melanjutkan pengenaan bea masuk antidumping atau bea 
masuk imbalan; 

                                                             
19Ibid. 
20 Ibid. 



 
 
 

xii 
 

g. Menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanganan 
dumping atau subsidi. 
 

III. PENUTUP 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum kepada industri domestik dapat diberikan melalui 

perlindungan dalam bentuk pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum 

represif (pengenaan sanksi balasan, yaitu pengenaan BMAD kepada pelaku 

dumping yang merugikan industri domestik; 2. Peranan KADI yaitu melakukan 

penyelidikan terhadap barang yang diduga sebagai barang dumping dan 

mengandung subsidi. 

Saran 

1. Dalam memberikan perlindungan yang perlu lebih dimaksimalkan 

adalah upaya pencegahan dalam hal pemeriksaan impor barang yang masuk ke 

Indonesia oleh Bea Cukai; 2. Untuk mengatasi praktik dumping yang terjadi 

maka yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan anggota KADI yang bertugas 

melakukan penyelidikan serta dalam hal mengkounter tuduhan dumping dari 

negara lain.  
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