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Abstract

This study aimed to answer the question on why trade issues are still common among ASEAN 
member countries, eventhough safeguard mechanism has been agreed in ATIGA. The question 
then becomes problematic considering ATIGA and safeguard mechanism is a rule-based 
mechanism that include trade terms  in its articles, especially including related forms of trade 
protection when there is a trade issue. Then, based on our preliminary review, it is possible that 
the emergence of new problems in the field of trade that exists among ASEAN member 
countries,is due to their cultural non confrontational bargaining and informal cooperation 
adopted by member states in resolving trade issues. Furthermore, through the framework 
established by the community concept, the concept of rule-based and historical materialist 
theory, the research results obtained to answer this question is the problem of trafficking 
emerged as a result of the implementation of a culture of non confrontational bargaining and 
informal cooperation among ASEAN countries. 

Keywords : ATIGA, Safeguard mechanism, non confrontative bargaining culture, infromal 
cooperation, rule based community. 

Pendahuluan 

Upaya integrasi perdagangan yang ada 
di ASEAN pada dasarnya masih 
memunculkan kekhawatiran-
kekhawatiran di antara beberapa negara 
anggotanya. Hal ini dikarenakan masih 
adanya permasalahan-permasalahan 
perdagangan yang timbul sebagai 
dampak dari disepakatinya mekanisme 
ASEAN Trade in Goods Agreement  
(ATIGA) di ASEAN. ATIGA merupakan 
sebuah perjanjian perdagangan yang 
dibentuk untuk menyediakan kerangka 
hukum pelaksanaan free flow of goods 
oleh negara-negara anggota ASEAN 
(Kemlu t,t). ATIGA diratifikasi pada 
tanggal 29 Februari 2009 di Cha-am, 
Thailand, oleh perwakilan negara 

anggota ASEAN dan secara resmi 
berlaku pada 17 Mei 2010 (MITI t,t). 
Untuk mewujudkan integrasi 
perdagangan ini maka di dalam ATIGA 
terdapat beberapa aspek aturan 
perdagangan yang harus diperhatikan 
oleh negara-negara yang 
meratifikasinya. Beberapa aspek 
tersebut di antaranya adalah terkait 
liberalisasi tarif, penghapusan non-tariff 
barriers, rules of origin, fasilitasi 
perdagangan, bea cukai, standar dan 
kesesuaian, serta sanitasi dan 
phytosanitary measure. Selain terkait 
peraturan dagang, untuk meminimalisir 
dampak yang terjadi sebagai akibat dari 
adanya integrasi perdagangan, maka 
ATIGA juga memuat aturan terkait 
upaya perlindungan seperti mekanisme 
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safeguard untuk fair trade practices dan 
perlindungan anti dumping dan 
countervailing untuk unfair trade 
practices. 

Untuk penggunaan mekanisme 
safeguard di dalam ATIGA, negara-
negara yang menyepakati ATIGA dapat 
berpedoman pada pasal 86 yang 
menyebutkan bahwa penerapan 
mekanisme safeguard didasarkan pada 
pasal XIX GATT 1994, atau Agreement 
on Safeguard yang ada di dalam WTO, 
dan pasal 5 dari Agreement on 
Agriculture (Centre for International 
Law 2009). Menurut Muhammad Yani 
dalam artikelnya yang berjudul 

Safeguard, mengemukakan bahwa 
mekanisme safeguard memungkinkan 
negara anggota suatu perjanjian 
perdagangan untuk melakukan 
perlindungan terhadap produk domestik 
dari ancaman membanjirnya produk 
impor yang dapat menyebabkan 
ancaman kerugian serius (threaten 
serious injury) hingga kerugian serius 
(serious injury) (Yani 2009, 14). 
Terdapat beberapa perbedaan yang 
mendasar pada penggunaan mekanisme 
safeguard jika dibandingkan dengan 
penggunaan mekanisme penyelesaian 
permasalahan perdagangan yang 
lainnya. Hal ini terlihat pada tabel 1 

Tabel 1 Perbedaan Dumping, Subsidi dan Safeguard 

 Anti 
Dumping 

Anti Subsidi Safeguard 

Kondisi - Dumping 
- Injury 
- Causal link  

- Subsidi 
- Injury 
- Causal link 

- Peningkatan impor 
- Serious injury 
- Causal link 

Investigasi Prosedur detail Prosedur detail Prosedur tidak detail 

Tindakan  - Bea masuk 
anti 
dumping 

- Eksportir 
- 5 tahun 
- Tidak ada 

kompensasi 

- Bea masuk 
imbalan 

- Negara/eksportir 
- 5 tahun 
- Tidak ada 

kompensasi 

- Tarif/kuota 
- MFN (Most 

Favourable Nations) 
- 4-8 tahun dan untuk 

negara berkembang 
dapat 
memperpanjang 2 
tahun lagi 

- Kompensasi  

Sumber: 
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buletin%202009/Full%2055.pd

f (diakses pada 23 April 2016) 

Pada tabel tersebut terlihat bahwa 
dalam mekanisme safeguard, kenaikan 
prosentase impor tidak hanya berakibat 
injury namun serious injury. Selain itu, 
dalam mekanisme safeguard, objek yang 
dikenakan mekanisme safeguard 
merupakan negara secara keseluruhan. 
Hal ini berbeda dengan penggunaan 
mekanisme lain yang pengenaan 
tindakannya hanya diberlakukan pada 
eksportir yang bersangkutan pada 
negara tertuduh. Pada mekanisme 
safeguard negara harus memberikan 
kompensasi kepada negara yang tekena 

dampak pembatasan impor, sedangkan 
hal ini tidak terdapat dalam mekanisme 
anti dumping maupun subsidi.  

Namun, sekalipun mekanisme safeguard 
telah menjadi bagian dari kesepakatan 
integrasi perdagangan di ASEAN 
melalui ATIGA, kenyataannya, masih 
muncul permasalahan baru di beberapa 
negara anggota sebagai akibat dari efek 
pemotongan tarif dari barang yang 
diperdagangkan. Permasalahan tersebut 
tergolong sebagai kasus fair trade 
practices yang disebabkan oleh 
meningkatnya impor sehingga dapat 

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buletin%202009/Full%2055.pdf
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buletin%202009/Full%2055.pdf
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mengancam produksi produk domestik 
serupa di suatu negara. Beberapa 
permasalahan yang muncul misalnya 
terkait permasalahan perdagangan gula 
yang ada di Indonesia dan 
permasalahan perdagangan buah di 
Vietnam.  

Permasalahan Perdagangan Gula 
di Indonesia dan Perdagangan 
Buah di Vietnam 

Di ASEAN, gula merupakan salah satu 
komoditas prioritas dalam perdagangan 
barang antar negara anggota (ASEAN 
Secretariat t,t). Sebagai akibat dari 
pemotongan tarif impor yang ada di 

ATIGA, negara Indonesia, sebagai 
negara dengan tingkat konsumsi gula 
tertinggi di ASEAN, namun tidak 
memiliki jumlah produksi gula yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi, harus menerima banyak 
impor gula yang berasal dari Thailand. 
Posisi Thailand yang merupakan negara 
produsen gula terbesar di ASEAN, 
memudahkan Thailand untuk 
membanjiri Indonesia dengan produk 
gulanya. Hal ini tentunya memunculkan 
kekhawatiran bagi produsen gula lokal 
yang ada di Indonesia. 

Grafik 1 Harga Gula di Indonesia Periode 2009-2014 

 

Sumber: data diolah dari USDA Foreign Agricultural Service dalam 
http://gain.fas.usda.gov/Lists/Advanced%20Search/AllItems.aspx (diakses pada tanggal 15 

Maret 2016) 

Berdasarkan grafik 1 terlihat bahwa di 
Indonesia terdapat lonjakan harga gula 
dari tahun 2009 hingga tahun 2014. 
Selain itu, terlihat adanya persaingan 
harga gula lokal dengan gula impor 
secara signifikan. Pada tahun 2009 
hingga tahun 2011, gula impor 
cenderung lebih murah dibandingkan 
dengan gula lokal di pasaran. Keadaan 
ini mendorong minat masyarakat untuk 
lebih memilih mengkonsumsi gula 
impor. Pada tahun 2012 hingga tahun 
2014, peningkatan harga gula lokal 
mulai bergerak lebih lamban 
dibandingkan dengan gula impor. 
Kecenderungan perubahan selisih harga 

gula domestik yang lebih murah 
dibandingkan dengan gula impor 
terlihat lebih besar di tahun 2014. Pada 
tahun tersebut, harga gula lokal sebesar 
Rp 12.000 sedangkan gula impor 
mencapai Rp 13.000. Sekalipun gula 
domestik lebih murah dibandingkan 
dengan harga gula impor, namun hal 
tersebut tidak dibarengi dengan 
peningkatan kualitas gula, sehingga 
penumpukan gula lokal di beberapa 
wilayah di Indonesia masih terjadi. 

Kasus penumpukan gula yang ada di 
Indonesia pada dasarnya memiliki 
korelasi langsung dengan kebijakan 
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impor yang diterapkan oleh pemerintah. 
M. Khoiri, selaku Corporet Sekretaris 
Perusahaan, mengatakan bahwa 
kebijakan impor yang berlebihan 
menjadi pemicu penumpukan gula lokal. 
Penumpukan gula ini berpengaruh pada 
cash flow dan likuiditas keuangan yang 
ada di Indonesia (Ardliyanto 2014). 
Pada tahun 2014, Jawa Timur 
merupakan salah satu wilayah di 
Indonesia yang mengalami tren 
penumpukan stok gula di awal tahun. 
Badan Pusat Statistik serta Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
menyebutkan bahwa Jawa Timur 
merupakan daerah terbesar yang 
memiliki kelebihan pasokan gula 
sebesar 350.000 ton per bulan 
(Ardliyanto 2014). Kelebihan gula ini 
dikarenakan tidak dapat terserapnya 
gula lokal di luar Jawa sebagai akibat 
dari harga impor yang cenderung lebih 
murah atau kualitas gula impor yang 
cenderung lebih baik dibandingkan gula 
lokal. Beberapa kasus penumpukan gula 
juga dilaporkan oleh pabrik-pabrik gula 
yang ada di Indonesia, misalnya PG. 
Lestari yang merupakan anak 
perusahaan PTPN X, menyampaikan 
bahwa penumpukan gula sejak tahun 
2012 hingga tahun 2014 mencapai 
40.000 ton (Jati 2015). Selain itu, kasus 
penumpukan gula juga dilaporkan oleh 

Pabrik Gula Wonolangan Probolinggo. 
Teguh Ananto Wibowo, Manager 
Pengelolaan Pabrik Gula Wonolangan  
menyampaikan himbauannya agar 
pemerintah membuat regulasi yang bisa 
menolong gula yang diproduksi di 
pabrik gula di Jatim dan di wilayah yang 
lainnya. Hal ini juga dimaksudkan agar 
swasembada gula dapat terlaksana 
(Asosiasi Gula Indonesia 2014).  

Kasus yang kedua merupakan kasus 
terkait semakin membanjirnya produk-
produk buah-buahan dari Thailand di 
pasar Vietnam. Pada tahun 2016 nilai 
impor buah-buahan dari Thailand 
mencapai angka $60 juta, meningkat 
125% dibandingkan dengan tahun lalu. 
Peningkatan impor buah Thailand yang 
secara signifikan ini, menjadikan 
Thailand sebagai eksportir utama buah-
buahan di pasar Vietnam dan 
mengalahkan Cina yang nilai impornya 
justru berkurang sebanyak 27,7 - 25% 
(Chau dan Thu 2016). Jenis-jenis buah-
buahan yang diimporpun semakin 
beragam. Jika sebelumnya buah-buahan 
yang masuk ke pasar Vietnam hanya 
jenis sweet tamarind dan langsat, 
namun tahun 2016, Thailand juga 
mengekspor durian, mangga dan apel 
hijau.  
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Beberapa testimoni lebih unggulnya 
buah Thailand jika dibandingkan 
dengan  buah Vietnam terlihat dari 
beberapa pendapat pedagang buah yang 
ada di kawasan-kawasan penjualan buah 
di Vietnam. Bui Hoang Anh, pemilik 
toko buah di Hai Ba Trug Street, 
Vietnam,  mengungkapkan bahwa 
tingginya permintaan 
buah Thailand oleh 
konsumen mendorong 
para pedagang buah 
Vietnam untuk semakin 
meningkatkan volume 
impor. Anh 
menambahkan, buah 
yang berasal dari 
Thailand cenderung 
memiliki beberapa 
keunggulan, misalnya 
buah langsat Vietnam 
bentuknya jauh lebih 
kecil, berbiji besar dan 
rasanya cukup asam, 
sedangkan langsat 
Thailand bentuknya lebih 
besar, berbiji kecil dan buahnya manis 
(Chau dan Thu 2016). Di toko buah yang 
berbeda yakni di kawasan Nguyen Thai 
Hoc Street juga mengatakan bahwa 
buah yang banyak dijual adalah buah 
yang berasal dari Thailand. Misalnya 
untuk manggis, banyak konsumen 
Vietnam yang lebih memilih manggis 
Thailand sebagai hantaran. Hal ini 
dikarenakan manggis Thailand lebih 
tahan terhadap kerusakan fisik buah, 
sedangkan manggis Vietnam memiliki 
kualitas yang lebih rendah. Tingginya 
kualitas buah Thailand, tidak 
menyurutkan permintaan konsumen 
Vietnam, sekalipun mereka harus 
membayar tiga kali lebih mahal 
dibandingkan dengan produk lokal. 
Untuk menyelesaikan permasalahan ini 
maka pemerintahan Vietnam masih 
terus mencari jalan keluar agar produk 
buah-buahan domestik dapat bersaing 
dengan produk asing, termasuk produk 
buah-buahan yang berasal dari 
Thailand. 

ATIGA (ASEAN Trade in Goods 
Ageement) dan Mekanisme 
Safeguard 

Dalam pengimplementasian ATIGA, 
ATIGA memiliki mekanisme yang 
terperinci dan lebih detail jika 
dibandingkan dengan perjanjian-
perjanjian perdagangan sebelumnya, 
sehingga dapat dikatakan bahwa ATIGA 
merupakan salah satu peningkatan 
AFTA-rule-based system bagi komunitas 

bisnis di ASEAN (Kemlu 2010). 
ATIGA memiliki 11 bab yang 
berisi 98 pasal yang mengatur 
mekanisme perdagangan 
dengan terperinci dan 
sistematis. Kesebelas bab 
tersebut di antara adalah 1) 
ketentuan umum, berisi 18 
pasal; 2) liberalisasi tarif, berisi 
6 pasal; 3) rules of origin, berisi 
15 pasal; 4) tindakan non-tarif, 
berisi 5 pasal; 5) fasilitasi 
perdagangan, berisi 6 pasal; 6) 
custom, berisi 20 pasal; 7) 
standar, peraturan teknis dan 
tata kesesuaian penilaian, 
berisi 8 pasal; 8) sanitary dan 
phytosanitary, berisi 7 pasal; 9) 

trade remedy, berisi 2 pasal; 10) 
ketentuan kelembagaan, berisi 3 pasal; 
11) Ketentuan penutup, berisi 3 pasal.  

Pengimplementasian kebijakan 
pengurangan hambatan yang ada dalam 
ATIGA pada dasarnya dibagi menjadi 
dua dan dilakukan secara bertahap. 
Untuk hambatan tariff, negara yang 
tergolong dalam ASEAN-6, pada tahun 
2010 harus melakukan pemotongan tarif 
impor semua produk yang 
diperdagangkan pada negara anggota 
ASEAN. Negara-negara yang tergolong 
ke dalam ASEAN-6 adalah Brunei 
Darussalam, Indonesia, Malaysia, 
Filipina, Singapura dan Thailand. 
Berbeda dengan negara ASEAN-6, 
negara-negara CLMV yang terdiri dari 
Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam 
diwajibkan mengurangi tarif impor 
barang pada tahun 2015 dengan masa 
fleksibilitas hingga tahun 2018 (Kemlu 
2010). Untuk hambatan non tariff, 
diberlakukan tiga tahapan yang disetujui 
oleh AFTA Council, dan telah disetujui 
jauh sebelum dibentuknya ATIGA. Tiga 
tahapan tersebut di antaranya 1) Brunei 
Darussalam, Indonesia, Malaysia, 

 
Dalam 

pengimplementasian 

ATIGA, ATIGA 

memiliki mekanisme 

yang terperinci dan 

lebih detail jika 

dibandingkan dengan 

perjanjian-perjanjian 

perdagangan 

sebelumnya 
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Singapura, dan Thailand, harus 
mengeliminasi hambatan non tariff  
pada tahun 2008, 2009, dan 2010; 2) 
Filipina harus mengeliminasi hambatan 
non tariff pada tahun 2010, 2011, dan 
2012; 3) Kamboja, Laos, Myanmar dan 
Vietnam harus mengeliminasi pada 
tahun 2013, 2014, dan 2015, dengan 
fleksibilitas hingga tahun 2018 (Kemlu 
2010). Tahapan-tahapan ini 
dimaksudkan untuk mempermudah 
negara-negara anggota ASEAN dalam 
mencapai zero-tariff dalam skema 
perdagangan bebas di ASEAN. 

Pada pasal-pasal di dalam ATIGA, 
ATIGA juga mengklasifikasikan 
beberapa mekanisme penyelesaian 
permasalahan secara khusus. Hal ini 
terlihat dari adanya pasal yang 
mengatur terkait permasalahan tertentu 
seperti untuk produk-produk sensitif 
dan trade remedy. Mekanisme 
penyelesaian untuk produk-produk 
sensitif diatur pada pasal 24 yang 
membahas mengenai perdagangan 
produk beras dan gula (Centre for 
International Law 2009). Pada pasal 
tersebut, untuk produk khusus seperti 
gula dan beras, maka ATIGA 
mengadopsi Protocol to Provide Special 
Consideration for Rice and Sugar. Pada 
protokol ini dijelaskan bahwa untuk 
mengajukan pengabaian terkait 
liberalisasi pada produk tersebut, maka 
negara terdampak harus mengajukan 
submission kepada Dewan AFTA 90 hari 
sebelum tanggal pengabaian dibuat. 
Submission tersebut terdiri dari 1) 
produk atau daftar produk yang sesuai 
dengan ASEAN Harmonized Tariff 
(AHTN); 2) pembenaran untuk 
permintaan; 3) menyertakan statistik 
impor selama tiga tahun terakhir dari 
negara asal yang melakukan pelaggaran; 
dan 4) modalitas indikatif untuk 
penurunan tarif. Berkas-berkas ini 
nantinya akan diberikan kepada CEPT 
Scheme for AFTA (CCCA) untuk 
diperiksa kembali dan dilakukan 
investigasi 30 hari sejak tanggal 
diterimanya dari Dewan AFTA. 
Selanjutnya, berkas dan hasil temuan 
CCCA akan diserahkan pada ASEAN 
Secretariat to the Senior Economic 

Officials Meeting (SEOM) dan akan 
dianalisis kembali selama 30 hari, sejak 
tanggal diterimanya dari CCCA. Hasil 
dari SEOM akan diserahkan kembali 
pada Dewan AFTA dan jika hasil analisis 
terbukti terdapat temuan sesuai dengan 
apa yang dilaporkan negara terdampak, 
maka tindakan pengabaian dapat 
diberlakukan (ASEAN Secretariat t,t) 

Pada mekanisme ini, tidak terdapat 
ketentuan kompensasi apa yang harus 
diberikan oleh negara yang 
memberlakukan pengabaian kepada 
negara tertuduh,  hal ini terlihat pada 
pasal 4 Protocol to Provide Special 
Consideration on Rice and Sugar, 

4.1) An ASEAN Member State, which 
has been granted a waiver pursuant to 
Article 3, shall provide adequate 
opportunity for bilateral consultations 
with ASEAN Member States having 
export interests on the product in 
question so that these interests are taken 
into account in the implementation of 
this Protocol. 4.2) Whilst compensatory 
adjustment measures are not available 
under this Protocol, such bilateral 
consultations may include, inter alia, 
measures aimed at providing continued 
market access for the product in 
question and joint economic cooperation 
activities that would facilitate the 
eventual restoration of the obligations 
under the CEPT Agreement and its 
related Protocols. 4.3) Any ASEAN 
Member State affected by the outcomes 
of such bilateral consultations may 
request for bilateral consultations with 
the ASEAN Member State which has 
been granted with the waiver (ASEAN 
Secretariat t,t). 

Selanjutnya, terkait mekanisme 
safeguard sebagai salah satu trade 
remedy yang digunakan di dalam 
ATIGA, pada dasarnya penerapan 
mekanisme safeguard pertama 
didasarkan pada Agreement on 
Safeguard yang ada di dalam WTO dan 
mengacu pada pasal XIX GATT 1994.  
Dalam Agreement on Safeguard, 
terdapat sedikitnya 14 pasal yang 
digunakan sebagai acuan 
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pengimplementasian mekanisme 
safeguard yang ada. Keempat pasal 
tersebut di antaranya mengenai 1) 
ketentuan umum; 2) kondisi; 3) 
investigasi; 4) penentuan kerugian 
serius; 5) penerapan safeguard; 6) 
tindakan pengamanan sementara; 7) 
durasi dan ulasan tindakan; 8) tingkat 
konsesi dan kewajiban lain; 9) anggota 
negara berkembang; 10) tindakan pra 
pasal XIX; 11) larangan dan 
penghapusan tindakan tertentu; 12) 
pemberitahuan dan konsultasi; 13) 
surveillance; 14) penyelesaian sengketa. 
Melalui pasal-pasal inilah maka dapat 
diketahui bagaimana syarat kenaikan 
impor barang dan pengimplementasian 
safeguard dalam suatu negara.  

Pada pasal ke-2 Agreement on 
Safeguard ini dijelaskan bahwa negara-
negara dapat menggunakan langkah-
langkah safeguard jika dimaksudkan 
untuk mencegah atau memperbaiki 
kerugian serius sebagai akibat dari 
adanya lonjakan impor suatu produk 
yang disertai oleh persaingan produk 
yang kompetitif (WTO t,t). Sesuai 
dengan pasal ke 4 Agreement on 
Safeguard, pengertian dari kerugian 
serius (serious injury) dimaknai sebagai 
gangguan keseluruhan secara signifikan 
terkait posisi industri dalam negeri. 
Anggapan terkait adanya ancaman 
kerugian serius atau kerugian serius 
harus didasarkan pada fakta dan bukan 
dugaan atau kemungkinan kecil. 
Selanjutnya pada pasal 4 ayat ke 2(a), 
2(b), dijelaskan bahwa banyak aspek 
yang harus diperhatikan dalam upaya 
menganalisis permasalahan peningkatan 
impor agar dapat dikategorikan sebagai 
kerugian serius terkait produk yang 
diajukan oleh negara terdampak.  

Beberapa aspek tersebut seperti tingkat 
kenaikan impor, perubahan level 
penjualan, produksi, produktivitas, 
keuntungan, kerugian dan masih banyak 
yang lainnya (WTO t,t). Selain itu harus 
terdapat hubungan yang objektif di 
antara aspek-aspek yang diinvestigasi 
sehingga nantinya dapat terbukti bahwa 
kenaikan impor berakibat munculnya 
ancaman dan kerugian serius pada 
sektor industri terkait dan harus segera 
dilakukan pengamanan. 

Agar pengajuan mekanisme safeguard 
dapat segera ditindak lanjuti maka 
pemohon (pemohon dapat merupakan 
sebuah instansi, asosiasi, atau industri) 
dapat memberikan pengajuan 
penyelidikan kepada pihak yang 
berkompeten dan memiliki otoritas 
penuh untuk melakukan investigasi 
sesuai dengan pasal 10 GATT 1994 yang 
ada di setiap negara anggota. Pihak yang 
berkompeten dan memiliki otoritas 
penuh untuk melakukan investigasi, 
tidak hanya bekerja mengumpulkan 
data terkait produk yang dilaporkan 
untuk menentukan awal dimulainya 
investigasi dan hasil akhir investigasi, 
namun pihak yang memiliki otoritas 
untuk melakukan investigasi, juga 
berkewajiban untuk memberikan 
pemberitahuan publik atas dimulainya 
investigasi permasalahan safeguard 
yang diajukan oleh pihak pemohon. Hal 
ini dilakukan agar pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat menyampaikan 
pandangannya terkait permasalahan 
tersebut. Pihak yang berwenang 
melakukan investigasi, wajib membuat 
laporan dimulainya investigasi tentang 
permasalahan tersebut yang nantinya 
akan diserahkan kepada Committe on 
Safeguard sesegera mungkin. 

Tabel 2. Badan Penyelidik Mekanisme Safeguard  di ASEAN 

Country 
National Authority of 

Safeguard 
Responsible Ministries 

Indonesia KPPI 
Ministry of Trade of The Republic 

of Indonesia 

Malaysia Trade Practices Section 
Ministry of International Trade and 

Industry 



Anggresti Firlianita 

168      

Phippines 
Bureau of Import Services 
(BIS) & Tariff Commission 

Department of Trade and Industry 

Thailand 
Bureau of Trade Interest 

and Remedies Department 
of Foreign Trade 

Ministry of Commerce 

Singapore N/A 
Ministry of Trade and Industry 

Singapore 

Vietnam 
Vietnam Competition 

Authority 
Ministry of Industry and Trade 

(MOIT) 

Brunei 
Darussalam 

N/A N/A 

Cambodia In Progress N/A 

Laos N/A N/A 

Myanmar N/A N/A 

Sumber: http://blogs.adelaide.edu.au/global-food/files/2015/07/ICAS9-PPT-Girsang-Trade-
Remedy-AG-FINAL.pdf (diakses pada 12 Juni 2016) 

Selanjutnya ketika siaran pers sebagai 
tanda dimulainya investigasi telah 
diumumkan, dan Committe on 
Safeguard juga telah menerima 
notifikasi dimulainya investigasi, maka 
badan yang memiliki otoritas untuk 
melakukan investigasi di negara 
pemohon dapat melakukan investigasi 
sesuai dengan ketentuan yang telah 
disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 
Agreement on Safeguard. Di dalam 
proses investigasi ini, badan yang 
memiliki otoritas untuk melakukan 
investigasi harus menjadi wadah 
konsultasi bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan sebagaimana yang 
ditetapkan pada pasal 12 ayat 3 
Agreement on Safeguard (WTO t,t).  

Hasil dari investigasi oleh pihak yang 
berwenang di negara pemohon harus 
memuat beberapa aspek sebagaimana 
yang tertera dalam pasal 12 ayat 2. 
Beberapa aspek tersebut di antaranya 
adalah 1) bukti kerugian serius atau 
ancaman yang disebabkan peningkatan 
impor; 2) deskripsi produk dan ukuran 
yang diusulkan; 3) tanggal diusulkan 
pengenalan; serta 4) durasi dan jadwal 
liberalisasi progresif (WTO t,t). Selain 
aspek-aspek tersebut, pengajuan 

laporan juga harus disertai bentuk 
kompensasi dari negara pengimpor ke 
negara pengekspor, suspensi konsesi 
dan kewajiban lainnya. Jika kasus yang 
diajukan merupakan kasus 
perpanjangan safeguard maka dalam 
hasil investigasi tersebut harus tersedia 
bukti bahwa industri yang sebelumnya 
mengamankan produknya dengan 
mekanisme safeguard, telah memiliki 
upaya penyesuaian. Segala bentuk 
investigasi yang dilakukan oleh pihak 
berwenang harus pula diserahkan 
kepada Committe on Safeguard.  

Penggunaan mekanisme safeguard 
sesuai dengan Agreement on Safeguard 
yang mengacu pada pasal XIX dari 
GATT 1994, pada dasarnya memberikan 
keringanan pada negara-negara 
berkembang yang turut meratifikasi 
perjanjian ini sesuai dengan pasal 9 ayat 
1 pada Agreement on Safeguard. Dari 
pasal 9 ayat 1, terlihat bahwa 
mekanisme safeguard tidak dapat 
tuduhkan kepada produk yang berasal 
dari negara berkembang, jika negara 
tersebut hanya memiliki kurang dari 3 % 
pangsa import di negara pemohon. Hal 
ini dimaksudkan untuk memberikan 
ruang pada produk-produk negara 

http://blogs.adelaide.edu.au/global-food/files/2015/07/ICAS9-PPT-Girsang-Trade-Remedy-AG-FINAL.pdf
http://blogs.adelaide.edu.au/global-food/files/2015/07/ICAS9-PPT-Girsang-Trade-Remedy-AG-FINAL.pdf
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berkembang agar dapat masuk ke dalam 
negara-negara maju dan menyesuaikan 
diri. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 2 
juga ditambahkan bahwa negara 
berkembang memiliki kesempatan 
untuk memperpanjang periode 
penerapan tindakan safeguard untuk 
jangka waktu 2 tahun di luar periode 
maksimum yang ditentukan pada pasal 
7 ayat 3 dan ketentuan pasal 7 ayat 5 
(WTO t,t). Dari pemberian jangka waktu 
yang lebih ini diharapkan negara 
berkembang dapat lebih siap dalam 
bersaing dengan negara maju lainnya.  

Sedangkan untuk mekanisme safeguard 
yang berdasar pada pasal 5 Agreement 
on Agriculture maka terdapat syarat-
syarat yang harus diperhatikan oleh 
negara-negara anggota perjanjian jika 
ingin menerapkan mekanisme safeguard 
untuk melindungi produk domestik yang 
dimiliki. Pada pasal 5 ayat 1 menjelaskan 
bahwa negara dapat menerapkan 
mekanisme safeguard dalam 
perdagangan produk pertanian hanya 
jika jumlah produk impor yang masuk 
ke dalam suatu negara pada beberapa 
tahun tertentu melebihi trigger level 
(batas tertentu). Selain itu, penggunaan 
mekanisme safeguard juga dapat 
digunakan jika harga dari produk impor, 
sebagaimana yang ditentukan dalam c.i.f 
harga pengiriman impor yang telah 
disesuaikan dengan mata uang negara 
bersangkutan, berada di bawah trigger 
price. Trigger price merupakan batas 
harga yang didasarkan pada rata-rata 
harga produk tersebut pada periode 
1986 hingga 1988 (WTO t,t) 

Selanjutnya, untuk melakukan 
pengukuran apakah jumlah impor 

produk tertentu telah melewati batas 
standar yang telah ditentukan, maka 
perlu diketahui apa yang dimaksud 
dengan trigger level. Pada dasarnya, 
jumlah trigger level ditentukan oleh 
prosentase peluang akses pasar dalam 
negeri negara pengimpor. Prosentase 
peluang akses pasar adalah prosentase 
konsumsi dalam negeri dalam tiga tahun 
terakhir, dan harus dapat dibuktikan 
dengan statistik yang ada. Sesuai dengan 
pasal 5 ayat 4(a), 4(b) dan 4(c), terdapat 
ketentuan penghitungan prosentase 
batas standar yang dapat digunakan 
oleh negara-negara anggota. Untuk 
penentuan jumlah tarif yang akan 
dikenakan, maka negara anggota ATIGA 
dapat mendasarkan keputusan sesuai 
dengan pasal 5 ayat 5(a), 5(b), 5(c), 5(d), 
dan 5(e) (WTO t,t). 

Penyelesaian Permasalahan 
Perdagangan di ASEAN 

Pada dasarnya ATIGA memang telah 
secara terperinci membahas mengenai 
langkah-langkah yang harus ditempuh 
oleh negara-negara anggota yang 
meratifikasi dalam hal upaya 
penyelesaian permasalahan 
perdagangan yang ada di antara negara 
anggota. Misalnya dalam kasus kenaikan 
impor yang dapat mengancap 
kelangsungan perusahaan domestik atau 
fair trade practices, maka negara 
anggota ATIGA dapat menggunakan 
mekanisme safeguard sesuai dengan 
pasal 86 ATIGA. Pada beberapa contoh 
kasus fair trade practices, negara 
anggota ASEAN telah menggunakan 
mekanisme safeguard sebagai upaya 
penyelesaian permasalahan 
perdagangan.

Tabel 3. Pengajuan Investigasi untuk Mekanisme Safeguard oleh 

Negara Anggota ASEAN Tahun 2010-2015 

Tahun 

Negara 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indonesia 7 kasus 4 kasus 7 kasus - 3 kasus 1 kasus 
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Malaysia - 1 kasus - - 1 kasus 1 kasus 

Thailand 1 kasus - 2 kasus 1 kasus - - 

Filipina - - - 2 kasus - - 

Vietnam - - 1 kasus - - 2 kasus 

Sumber: https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/SG-InitiationsByRepMember.pdf 
(diakses pada 14 Juni 2016) 

Pada tabel 3. terlihat bahwa telah 
terdapat 5 negara anggota ASEAN yang 
telah menggunakan 
safeguard sebagai 
mekanisme penyelesaian 
permasalahan perdagangan 
yang bersifat fair trade 
practices. Dalam tabel 
tersebut terlihat pula bahwa 
Indonesia merupakan negara 
pengguna mekanisme 
safeguard terbanyak dengan 
total pengajuan investigasi 
terhitung dari tahun 2010 
hingga tahun 2014 sebanyak 
22 kasus. Namun, sekalipun 
telah banyak negara anggota 
ASEAN yang mengajukan 
investigasi safeguard, 
beberapa investigasi tidak 
dapat dilanjutkan karena 
berbagai sebab, misalnya 
pihak pemohon tidak dapat memenuhi 
prosedur dengan lengkap, tidak terdapat 
causal link antara kenaikan impor 
dengan ancaman kerugian serius atau 
kerugian serius, dan lain sebagainya. 
Selain itu, dalam mekanisme safeguard 
terdapat ketentuan bahwa negara 
berkembang yang memiliki pangsa 
impor kurang dari 3% tidak dapat 
dikenakan safeguard. Jika salah satu 
negara anggota ASEAN menggunakan 
mekanisme safeguard, seringkali 
pembebanan kuota atau tarif, 
sebagaimana hasil investigasi oleh pihak 
berwenang safeguard, tidak dapat 
diberikan kepada negara anggota 
ASEAN lain, sebagai akibat dari 
kurangnya pangsa impor negara 
terdampak safeguard ke negara 
pengguna safeguard.  

Sebagai contoh penyelesaian kasus 
dengan menggunakan mekanisme 

safeguard di Indonesia, dari 
22 pengajuan investigasi 
safeguard, sebagaimana 
yang ada pada tabel 3, 
otoritas berwenang 
Indonesia melalui KPPI,  
menemukan 13 kasus yang 
memenuhi persyaratan 
penggunaan mekanisme 
safeguard. Contoh kasus 
dari pemberlakuan 
mekanisme safeguard di 
Indonesia adalah terkait 
produk pipa casing dan 
tubin. Investigasi terkait 
produk tersebut dimulai 
pada 20 Januari 2012 dan 
berhasil diselesaikan pada 
bulan Desember 2012. 
Hasil dari investigasi ini 

ditetapkan bahwa Indonesia dapat 
menerapkan tarif untuk impor produk 
pipa casing dan tubin dalam 4 periode, 
yakni 1) tahun pertama, tarif yang 
dibebankan sebesar Rp 18.051 per 
kilogram; 2) tahun kedua, tarif yang 
dibebankan sebesar Rp 17.614 per 
kilogram; 3) tahun ketiga, tarif yang 
dibebankan sebesar Rp 17.176 per 
kilogram; 4) tahun keempat, tarif yang 
dibebankan sebesar Rp 16.739 per 
kilogram (Kementrian Perdagangan 
2012). Pada kasus ini, negara ASEAN 
yang terkena penggunaan mekanisme di 
antaranya adalah Laos dan Singapura. 

Namun, sekalipun banyak negara 
anggota ASEAN yang telah 
menggunakan mekanisme safeguard, 
sebagai sebuah organisasi regional yang 

 

Cohen berargumen 

bahwa masyarakat 

yang membentuk 

sebuah komunitas 

meyakini bahwa 

mereka memiliki 

kesamaan satu sama 

lain dan memiliki ciri 

khas yang signifikan 

untuk membedakan 

antara komunitas 

yang dimiliki dengan 

komunitas yang 

lainnya (Smith 2001).  

https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/SG-InitiationsByRepMember.pdf
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berbentuk komunitas, di lain sisi, 
ASEAN juga memiliki karakteristik 
tersendiri dalam upaya penyelesaian 
masalah. Cohen berargumen bahwa 
masyarakat yang membentuk sebuah 
komunitas meyakini bahwa mereka 
memiliki kesamaan satu sama lain dan 
memiliki ciri khas yang signifikan untuk 
membedakan antara komunitas yang 
dimiliki dengan komunitas yang lainnya 
(Smith 2001). Teori materialisme 
historis menjelaskan lebih dalam terkait 
bagaimana sebuah negara berinteraksi 
satu dengan yang lainnya sehingga 
dapat membentuk suatu hubungan 
sosial dalam sebuah wadah organisasi 
regional, salah satunya yang terjadi di 
dalam ASEAN. Teori materialisme 
historis melihat negara sebagai 
percampuran dari sosial, politik, elemen 
ideologis dan ekonomi yang diatur 
dengan cara tertentu (Jones 2009). Oleh 
karena itu, sekalipun negara memiliki 
kemampuan atau power untuk 
menghadapi ancaman dari negara yang 
lainnya, namun negara tidak akan 
mengutamakan interferensi karena 
masih tedapat tatanan politik dalam 
negeri lainnya yang mendorong negara 
untuk tetap menjaga tatanan sosial yang 
ada. 

Dalam pembentukan sebuah komunitas, 
masyarakat akan cenderung lebih 
bekerjasama dan tidak bersifat 
individual. Terdapat beberapa 
karakteristik yang kemudian muncul, 
ketika sekelompok masyarakat atau 
negara membentuk komunitas. 
Beberapa karakteristik tersebut di 
antaranya adalah 1) tolerance, yakni 
keterbukaan kepada orang lain, rasa 
ingin tahu, saling menghormati, 
kesediaan untuk mendengar dan belajar; 
2) reciprocity, ada timbal balik antara 
satu anggota dengan anggota yang 
lainnya, tidak hanya berlangsung dalam 
jangka pendek, namun juga jangka 
panjang; 3) trust, percaya bahwa 
masing-masing anggota bertindak jujur 
dan tepat sehingga kemungkinan untuk 
bekerjasama dapat semakin 
berkembang. ASEAN melalui motto 
“One Vision, One Identity, One 
Comunity. Telah bersepakat bahwa 

setiap anggota harus saling 
menghormati pentingnya persahabatan 
dan kerjasama, prinsip-prinsip 
kedaulatan, kesetaraan, integritas 
teritorial, non-interferensi, konsensus 
dan persatuan di dalam perbedaan 
(ASEAN Secretariat 2008). Sikap non 
interferensi yang ada dalam ASEAN 
seringkali disebut sebagai ASEAN Way. 
Pada dasarnya ASEAN Way juga 
mempengaruhi budaya penyelesaian 
permasalahan yang ada di antara negara 
anggota ASEAN. Prinsip ASEAN Way 
cenderung mengedepankan proses 
multilateralisme dibandingkan dengan 
hasil, produk, dan struktur interaksi 
multilateral, sehingga untuk 
menyelesaikan permasalahan, negara 
anggota ASEAN lebih melakukan 
interaksi yang bersifat informal dan 
menerapkan gaya tawar-menawar yang 
non-konfrontatif (Acharya 1996). M. C. 
Van Dorst mengungkapkan bahwa 
ASEAN selama beberapa dekade 
terakhir telah berpindah menjadi 
organisasi yang lebih berbasis aturan 
(rule based). Hal ini terbukti dengan 
adanya pengenalan ASEAN Charter dan 
beberapa kesepakatan perdagangan 
yang bersifat legal. Namun pada 
pengimplementasiannya ASEAN 
cenderung masih menerapkan prinsip 
ASEAN Way dan menggunakan sistem 
yang didasarkan pada kemauan 
(willingness) negara-negara anggota. Di 
lain sisi, hal ini pula yang membuat 
ASEAN sulit untuk berpindah dari 
sistem konsensus dalam proses 
penyelesaian permasalahan yang tengah 
dihadapi. Penggunaan budaya tawar-
menawar non konfrontatif dan 
kerjasama informal ini pada dasarnya 
terlihat pada kasus perdagangan gula di 
Indonesia dan perdagangan buah di 
Vietnam.  

Sejak tahun 2010, Indonesia telah 
mendaftarkan gula sebagai salah satu 
produk sensitif yang mendapat 
pengecualian sesuai dengan Protocol to 
Provide Special Consideration on Rice 
and Sugar, sehingga Indonesia dapat 
memberikan tarif akhir (end rate) 
sebesar 5% dan 10% pada produk gula 
(Departemen Perdagangan Republik 
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Indonesia t,t). Hingga tahun 2015, 
Indonesia sebagai salah satu anggota 
ASEAN, tetap berupaya untuk 
mempertahankan penggunaan tarif gula 
guna mempertahankan industri gula di 
Indonesia. Sedangkan di sisi lain, 
Thailand menyatakan sikap tidak setuju 
atas keputusan pemerintahan Indonesia. 
Senior Expert Kantor Pertebuan dan 
Pergulaan Kementrian Perindustrian 
Thailand, Porntip Siripanuwat, 
mengungkapkan bahwa seharusnya 
Indonesia dapat menghilangkan 
penggunaan tarif impor gula sesuai 
dengan skema AFTA melalui ATIGA. 
Hasil kunjungan dari pihak Thailand ke 
Indonesia pada tahun 2015 menguatkan 
argumen pemerintahan Thailand bahwa 
pada dasarnya Indonesia telah memiliki 
industri gula yang maju dan terintegrasi, 
sehingga nantinya Indonesia dapat 
dengan mudah melakukan penghapusan 
tarif impor gula sebesar 0% secara 
bertahap (Ishomuddin 2015).  

Di lain sisi, Thailand memiliki 
kepentingan yang berbeda, yakni 
menjadikan Indonesia sebagai pasar 
yang potensial. Hal ini dibuktikan 
dengan hingga tahun 2015, sekitar 30% 
ekspor gula Thailand telah dikirim ke 
Indonesia (Ardliyanto 2015) Okta 
Muchtar, Kasubdit Regional dan 
Multilateral Direktorat Pemasaran 
Internasional Kementrian Pertanian 
mengungkapkan bahwa hingga tahun 
2016 Indonesia masih menerapkan 
pajak impor gula sebesar 5 %, 
sedangkan untuk tahun-tahun 
berikutnya Indonesia tetap akan sangat 
sulit melakukan kebijakan pemotongan 
tarif gula karena industri dalam negeri 
masih berbenah (Siska 2015). Perbedaan 
persepsi antara Indonesia dan Thailand, 
mendorong keduanya untuk terus 
mengupayakan kepentingan nasional 
masing-masing (Eldon 2015). Sesuai 
hasil kesepakatan yang telah dibentuk 
oleh Thailand dan Indonesia, kedua 
negara akan terus meningkatkan 
komunikasi yang intensif guna 
terciptanya kesepahaman, terutama 
terkait keinginan Indonesia untuk tetap 
terus mempertahankan penggunaan 
tarif impor gula. Hingga tahun 2015, 

tercatat Indonesia dan Thailand telah 
melakukan tujuh kali pertemuan 
bilateral terkait pembahasan 
perdagangan gula. 

Pada kasus perdagangan buah di 
Vietnam, Vietnam memilih melakukan 
perundingan bilateral dengan Thailand, 
dibandingkan menggunakan safeguard. 
Vietnam merupakan negara anggota 
ASEAN yang masuk ke dalam negara 
CLMV. Negara-negara CLMV terdiri dari 
Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, 
merupakan negara yang masih memiliki 
fleksibilitas untuk mengurangi tarif 
impor hingga tahun 2018. Pada tahun 
2015, Vietnam masih memiliki hak 
untuk memberlakukan tarif pada 
kisaran 7%. Selanjutnya pada tahun 
2018, Vietnam akan diijinkan 
mempertahankan tarif impornya dengan 
kisaran 3% untuk sebagian besar 
produk-produk pertanian yang sensitif 
termasuk buah-buahan (Nguyen 2015). 
Selain itu Vietnam masih 
memberlakukan kebijakan yang ketat 
terkait kualitas buah yang masuk dari 
Thailand. Pemberlakuan kebijakan ini 
selain untuk mengamankan pasar 
Vietnam dari membanjirnya produk 
buah dari Thailand, pemerintahan 
Vietnam juga ingin melindungi 
masyarakat dari bahaya pestisida. Di 
lain sisi, Thailand melihat Vietnam 
sebagai pasar yang potensial, terutama 
untuk produk buah-buahan yang berasal 
dari Thailand. Tingkat permintaan 
konsumen yang tinggi merupakan faktor 
pendorong Thailand untuk 
mengupayakan pembebasan hambatan-
hambatan yang ada untuk memasuki 
pasar Vietnam dengan leluasa. Untuk 
itu, Thailand terus berupaya melakukan 
tawar-menawar melalui pertemuan 
bilateral yang dilakukan dengan pihak 
Vietnam agar kerjasama terutama 
dibidang perdagangan produk pertanian 
dapat semakin ditingkatkan.  

Sebagai upaya penyelesaian 
permasalahan ini, Vietnam dan Thailand 
mengadakan petemuan yang lebih 
bersifat informal pada tahun 2015 dan 
2016. Pada tanggal 22 Juli 2015, 
pertemuan bilateral dilakukan antara 
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Menteri Perdagangan Thailand, 
Chatchai Sarikulya dan Menteri Industri 
dan Perdagangan Vietnam, Vu Huy 
Hoang di Bangkok. Dalam pertemuan 
ini kedua negara membahas mengenai 
peningkatan kerjasama perdagangan 
yang ada di antara keduanya. Hal ini 
dikarenakan pada lima bulan pertama 
tahun 2015, terjadi peningkatan 
perdagangan di antara keduanya sebesar 
15 %. Kondisi ini merupakan 
kesempatan yang baik untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
kedua negara. Oleh karena itu, Thailand 
merasa bahwa kerjasama perdagangan 
dapat lebih ditingkatkan jika Vietnam 
dapat melonggarkan kebijakan 
perdagangan yang diterapkan terutama 
terkait ijin impor buah (Pratruangkrai 
2015) 

Pertemuan bilateral antara kedua negara 
tidak hanya berakhir pada tahun 
tersebut. Selanjutnya, pada 15 Februari 
2016, Perdana Menteri Vietnam, 
Nguyen Tan Dung dan Perdana Menteri 
Thailand, Prayuth Chan-ocha 
melakukan pertemuan bilateral selama 
ASEAN-United States Summit di 
California (Lam 2016). Kedua negara 
tersebut membahas mengenai 
peningkatan kerjasama di sektor-sektor 
kunci seperti dalam hal 
ketenagakerjaan, perikanan dan 
pertanian, salah satunya dibidang 
perdagangan buah-buahan. Hal ini 
dikarenakan Vietnam ingin melindungi 
sektor domestiknya yakni industri 
pertanian serta perikanan. Berkaca pada 
sektor perdagangan buah, meningkatnya 
prosentase produk impor Thailand yang 
masuk ke Vietnam mendorong Vietnam 
untuk terus memperhatikan sektor-
sektor penting lainnya. Sedangkan di sisi 
lain, Thailand memiliki kepentingan 
yang berbeda yakni ingin 
mengembangkan investasinya dan 
meningkatkan pemanfaatan peluang 
pasar yang ada di Vietnam, mengingat 
Thailand merupakan negara ketiga 
penyumbang investasi terbesar di 
Vietnam setelah Singapura dan 
Malaysia. Mengingat adanya hubungan 
saling ketergantungan di antara kedua 
negara, maka kedua negara tersebut 

terus berupaya untuk mencapai 
kesepakatan-kesepakatan di bidang 
perdagangan yang menguntungkan 
kedua belah pihak.  

Munculnya budaya tawar-menawar non 
konfrontatif dan kerjasama informal ini 
pada dasarnya di latar belakangi oleh 
beberapa sebab, sehingga dalam kasus-
kasus tertentu yang tergolong fair trade 
practices usai diratifikasinya ATIGA, 
masih ada beberapa negara yang tidak 
menggunakan mekanisme safeguard. 
Beberapa sebab tersebut di antaranya 
adalah adanya celah dari Protocol to 
Provide Special Consideration on Rice 
and Sugar yang digunakan sebagai 
mekanisme penyelesaian permasalahan 
terkait produk gula sebagai salah satu 
jenis produk yang sensitif di ASEAN. 
Pada protokol tersebut, negara-negara 
yang tengah terlibat dalam 
permasalahan perdagangan, khususnya 
terkait produk beras dan gula, dapat 
menerapkan budaya tawar-menawar 
non konfrontatif dan penggunaan 
kerjasama informal guna menangani 
permasalahan perdagangan. Di sisi lain, 
adanya ketidaksiapan elemen 
perdagangan yang ada di dalam sebuah 
negara  juga dapat menghambat 
penggunaan mekanisme safeguard  yang 
ada di dalam sebuah negara. Pada kedua 
permasalahan perdagangan gula yang 
ada di Indonesia dan perdagangan buah 
yang ada di Vietnam, terlihat bahwa 
negara-negara yang terlibat hanya 
melakukan pertemuan bilateral tanpa 
adanya bentuk penyelesaian 
permasalahan yang jelas. Mekanisme ini 
cenderung memperpanjang waktu untuk 
terselesaikannya sebuah masalah. Selain 
itu, mekanisme ini juga dapat 
merugikan pihak-pihak yang terlibat 
karena tidak adanya kesepakatan yang 
diperoleh terkait penyelesaian masalah. 

Kesimpulan 

Dari berbagai pembahasan di atas maka 
kesimpulan yang dapat di ambil terkait 
ATIGA dan mekanisme safeguard  
dalam kasus perdagangan gula di 
Indonesia dan perdagangan  buah di 
Vietnam adalah adanya budaya tawar-
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menawar non konfrontatif dan 
kerjasama informal yang diwujudkan 
oleh beberapa negara dalam pertemuan 
bilateral, sebagai bentuk upaya 
penyelesaian permasalahan 
perdagangan terkait kenaikan impor 
beberapa produk. Namun, munculnya 
budaya tawar-menawar non konfrontatif 
dan kerjasama informal ini diakibatkan 
oleh beberapa sebab yang di antaranya 
pertama, sekalipun ATIGA merupakan 
perjanjian perdagangan yang lebih 
berbasis rule based, terutama jika 
dibandingkan dengan perjanjian 
sebelumnya, di lain sisi masih terdapat 
celah yakni pada pasal 24 ATIGA yang 
memungkinkan negara yang tengah 
bersengketa untuk melakukan 
kerjasama bilateral. Kedua, masih belum 
siapnya elemen-elemen yang ada dalam 
suatu negara, misalnya kurangnya 
kesadaran petani lokal untuk menaungi 

diri dalam suatu badan hukum, menjadi 
salah satu faktor pendorong munculnya 
permasalahan perdagangan. Tidak 
adanya suatu wadah hukum juga akan 
menyulitkan petani dalam pengajuan 
mekanisme perlindungan perdagangan. 
Ketiga, ketika ATIGA 
diimplementasikan dan mekanisme 
safeguard dijalankan, dalam penerapan 
safeguard di kawasan regional yang 
anggotanya negara-negara berkembang, 
terdapat beberapa kendala-kendala yang 
dialami oleh negara pemohon safeguard. 
Kendala-kendala tersebut di antaranya 
adalah tidak adanya causal link antara 
kenaikan impor dengan ancaman 
kerugian serius pada industri terkait, 
serta adanya ketentuan dari pasal 9 
Agreement on Safeguard yang 
memberikan pengecualian pengenaan 
safeguard pada negara berkembang yang 
memiliki pangsa impor kurang dari 3%.

 

Daftar Pustaka 

 

[1] Acharya, Amitav, 1996.  Ideas, Identity, and 
Institution-Building: Making Sense of the 
“Asia Pasific Way”, [online] dalam  
http://www.amitavacharya.com/sites/default/
files/Ideas,%20Identity%20and%20Institutio
n.pdf [diakses pada 30 Mei 2016] 

[2] Ardliyanto, Arif, 2014. Jatim Kelebihan Stok 
Gula 350 Ribu Ton/Bulan, [online] dalam 
http://ekbis.sindonews.com/read/904000/34/j
atim-kelebihan-stok-gula-350-ribu-ton-
bulan-1411377761 [diakses 23 Juli 2016] 

[3] _________, 2015. Indonesia-Thailand 
Pertahankan Tarif Impor Gula, [online] 
dalam  http://koran-
sindo.com/news.php?r=5&n=53&date=2015
-11-30 [diakses 12 Juni 2016] 

[4] ASEAN Secretariat, t,t. ASEAN Integrated 
Food Security (AIFS) Framework And 
Strategic Plan of Action on Food Security in 
the ASEAN Region (SPA-FS), [online] dalam 
http://www.asean.org/storage/images/Comm
unity/AEC/AMAF/OtherDocuments/AIFS%
20FRAMEWORK%20SPA%20(2015-2020-
Endorsed).pdf [diakses 14 Mei 2016] 

[5] ________________, t,t. Protocol to Provide 
Special Consideration for Rice and Sugar, 
[online] dalam 
http://www.asean.org/storage/images/2012/E
conomic/AFTA/Common_Effective_Prefere
ntial_Tariff/Protocol%20to%20Provide%20
Special%20Consideration%20for.pdf 
[diakses pada 11 Juni 2016] 

[6] ________________, 2008. The ASEAN 
Charter, [online] dalam 
http://www.asean.org/storage/images/ASEA
N_RTK_2014/ASEAN_Charter.pdf [diakses 
27 April 2016] 

[7] Asosiasi Gula Indonesia, 2014. Peprov Jatim 
Diminta Buat Regulasi Soal Distribusi Gula, 
[online] dalam 
http://asosiasigulaindonesia.org/pemprov-
jatim-diminta-buat-regulasi-soal-distribusi-
gula/ [diakses 23 Juli 2016] 

[8] Chau, Hong dan Ha Thu, 2016. Thailand 
Surpasses China to Dominate Vietnam’s 
Fruit Market, [online] dalam 
http://e.vnexpress.net/news/business/markets
/thailand-surpasses-china-to-dominate-
vietnam-s-fruit-market-3405684.html 
[diakses 19 Mei 2016] 

[9] Centre For International Law, 2009. 2009 
ASEAN Trade in Goods Agreement, [online] 
dalam 
https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2009%20ASEA
N%20Trade%20in%20Goods%20Agreemen
t-pdf.pdf [diakses 21 Maret 2016] 

[10] Departemen Perdagangan Republik 
Indonesia, t,t. Menuju ASEAN Economic 
Community 2015, [online] dalam 
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/
Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASE
AN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%2
02015.pdf [diakses 12 Juni 2016] 

[11] Dorst, M. C. Van, 2009. ASEAN and Its 
Free Flow of Goods: Rule-Based or Based 
on Willingness?, [online] dalam 
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=97372 
[diakses pada 18 April 2016]  



Mekanisme Safeguard dan Atiga 

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3, Oktober 2016 175 

[12] Eldon, Andika, 2015. Indonesia dan 
Thailand ambisi majukan Industri Gula, 
[online] dalam 
http://www.lensaindonesia.com/2015/11/27/i
ndonesia-dan-thailand-ambisi-majukan-
industri-gula.html [diakses 23 April 2016] 

[13] Ishomuddin, 2015. Soal Tarif Impor Gula, 
Indonesia dan Thailand Tarik Ulur, [online] 
dalam 
https://m.tempo.co/read/news/2015/11/27/09
0722951/soal-tarif-impor-gula-indonesia-
dan-thailand-tarik-ulur [diakses 12 Juni 
2016] 

[14] Jati, 2015. Alasan Kalah Bersaing, Gula PG. 
Lestari Menumpuk Di Gudang, [online] 
dalam http://www.adakitanews.com/alasan-
kalah-bersaing-gula-pg-lestari-menumpuk-
di-gudang/ [diakses 15 Maret 2016] 

[15] Jones, Lee, 2009. “ASEAN and the Norm of 
Non-Inerference in Southeast Asia: A Quest 
for Social Order,” Nuffield College Group 
Working Paper, [online] dalam 
https://www.nuffield.ox.ac.uk/politics/paper
s/2009/Jones.March2009.pdf [diakses pada 
25 Mei 2016] 

[16] Kementrian Perdagangan, 2012. Laporan 
Hasil Penyelidikan Atas Impor Pipa Casing 
dan Tubing, dengan Nomor HS: 
7304.29.00.90, [online] dalam 
http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/pr
oduk/Laporan%20Akhir%20Casing%20dan
%20Tubing%20versi%20tidak%20rahasia.p
df [diakses 14 Juni 2016] 

[17] Kemlu, t,t. Kerjasama Ekonomi ASEAN, 
[online] dalam 
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUK
Ewi1iP2x7dDLAhUQGY4KHYj0AE4QFgg
hMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kemlu.
go.id%2FDocuments%2FKerjasama%2520
Ekonomi%2520ASEAN.doc&usg=AFQjCN
EWSLHRCzhfY_aaBcoQB-
IPK3gP4g&sig2=Ohs1tpUWdi4JPB-
lqmZrBw&bvm=bv.117218890,d.c2E&cad=
rja [diakses 21Maret 2016] 

[18] _____, 2010. ASEAN Selayang Pandang, 
[online] dalam 
http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%2
02010.pdf (diakses pada 11 Juni 2016) 

[19] Lam, Tue, 2016. Vietnam & Thailand 
Bolster Cooperation, [online] dalam 
http://vneconomictimes.com/article/vietnam-
today/vietnam-thailand-bolster-cooperation 
[diakses 23 April 2016]  

[20] Ministry of International Trade and Industry 
(MITI), t,t.  ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA), [online] dalam 
http://www.miti.gov.my/miti/resources/fileu
pload/Write-
up%20on%20ASEAN%20Trade%20in%20
Goods%20Agrement%20(ATIGA).pdf 
[diakses 6 Maret 2016] 

[21] Nguyen, Nam, 2015. Vietnam’s Role in the 
$2.5 Trillion ASEAN Playground, [online] 
dalam 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/14
8042/vietnam-s-role-in-the--2-5-trillion-
asean-playground.html [diakses 13 Juni 
2016] 

[22] Pratruangkrai, Petchanet, 2015. Thailand, 
Vietnam Set $20-bn Trade Goal, [online] 
dalam 
http://www.nationmultimedia.com/business/
Thailand-Vietnam-set-$20-bn-trade-goal-
30265047.html [diakses 12 Juni 2016] 

[23] Siska, 2015. 2015, Indonesia Masih 
Berlakukan Tarif Impor Gula, [online] 
dalam http://www.ptpn10.co.id/blog/2015-
indonesia-masih-berlakukan-tarif-impor-
gula [diakses 12 Juni 2016] 

[24] Smith, Mark K., 2001. Community in the 
Encyclopedia of Informal Education, 
[online] dalam 
http://infed.org/mobi/community/ [diakses 
25 Mei 2016] 

[25] Yani, Muhammad, 2009. Safeguard, [online] 
dalam 
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/
Umum/Setditjen/Buletin%202009/Full%205
5.pdf [diakses 23 April 2016] 

 

 


