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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang disebut globalisasi. 

Globalisasi tersebut terjadi di berbagai aspek, salah satunya pada aspek 

ekonomi. Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia 

yang bersifat mendasar, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang 

semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga semakin cepat.1  

Era globalisasi ekonomi ini ditandai dengan adanya keterbukaan, 

keterkaitan dan persaingan yang semakin ketat dalam masyarakat internasional 

khusunya di bidang ekonomi. Gejala globalisasi ini terjadi dalam kegiatan 

finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang kemudian mempengaruhi 

tata hubungan ekonmi antar bangsa. Proses globalisasi inilah yang kemudian 

meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan 

menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas negara 

dalam berbagai praktik perdagangan internasional seakan-akan dianggap tidak 

berlaku lagi.2 

Era perdagangan bebas telah dinikmati para penghuni kawasan 

Nusantara sebelum datang dan berkuasanya penjajah dari kawasan Eropa pada 

abad ke-XV. Perjalanan kembali ke era tersebut terbuka lebar-lebar sejak 

Proklamasi Kemerdekaan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945, namun untuk 

mencapai tujuan tersebut harus melalui liku-liku jalan yang penuh dengan onak 

dan duri, yang ditebar oleh Negara-negara Barat yang ingin tetap 

                                                             
1
 Tulus TH. Tambunan, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, 

hlm. 1. 
2 R. Hendra Halwani, Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
2002, hlm. 224. 
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mempertahankan dominasi dan eksploitasinya terhadap Negara-negara yang 

lemah dan berhasil dikuasainya.3 

Jalan menuju Era perdagangan bebas seharusnya semakin mulus dengan 

semakin lajunya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi di 

bidang tranportasi serta telekomunikasi –termasuk sektor information 

technology--, dan perkembangan yang sangat pesat dalam hukum perdagangan 

internasional, misalnya saja terbentuknya the World Trade Organization (WTO).4 

Namun nuansa globalisasi telah dicemari dengan upaya Negara-negara adidaya 

yang ingin tetap mempertahankan dominasinya.5 Dalam keadaan demikian, 

keberhasilan suatu Negara dalam memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka 

lebar dalam arus globalisasi tersebut.  

Sejarah membuktikan bahwa perdagangan internasional memegang 

peranan yang sangat menentukan dalam perekonomian dunia. Keberadaannya 

seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi perdagangan internasional berperan 

dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa, tetapi pada sisi yang lain 

perdagangan dan investasi internasional juga dapat menyengsarakan negara 

sehingga akhirnya menjadii negara jajahan. Oleh karena itu kita perlu bertindak 

hati-hati.6   

Di bidang perdagangan internasional, saling ketergantungan tidak dapat 

dihindari lagi pada era perdagangan bebas sekarang ini. World Trade 

Organization (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional 

diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam 

                                                             
3 Agus Brotosusilo, “The Prospect for USA - Indonesia Free Trade Agreement”. This paper 
presented at Law School - Washington University, Seattle, 2006. 
4 Agus Brotosusilo, “WTO, Regional and Bilateral Trade Liberalization and Its Implication for 
Indonesia”. This paper presented at an ASEAN Law Association/ALA Conference, Bangkok, 2005. 
5
 Agus Brotosusilo, “Culture and Free Trade: The Indonesia Experience”, makalah disajikan pada 

the International Conference on Law and Culture in South East Asia, in cooperation between 
Hankuk University of Foreign Studies – Faculty of Law University of Indonesia, Jakarta, July 13, 
2011. 
6 Loveyta, Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional Melalui Pengecualian Penerapan Prinsip-
Prinsip WTO Untuk Negara Berkembang, Makalah Hukum Ekonomi Internasional, Fakultas 
Hukum Univ. Brawijaya,Malang, 2008, hlm. 3. 
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sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. WTO 

ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan 

saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. 

Melalui WTO diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan 

perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. 

Pada prinsipnya World Trade Organization (WTO) merupakan suatu 

sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan 

adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya, untuk mendorong terciptanya 

perdagangan bebas tersebut, World Trade Organization (WTO) memberlakukan 

beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar World Trade Organization (WTO).7 

Dengan liberlisasi perdagangan yang digulirkan melalui aturan WTO mau tidk 

mau mendorong negara-negra anggotanya mengikuti aturan WTO.  

Liberalisasi perdagangan yang diprakarsai melalui aturan WTO menuntun 

negara-negara anggota WTO membuka pasarnya ke negara anggota lainnya. 

Hampir tidak ada lagi hambatan masuk pasar bagi negara-negara anggota WTO, 

penetapan tarif sebagai alat memproteksi produk asing untuk masuk ke pasar 

domestik perlahan-lahan sudah ditinggalkan, sehingga negara-negara yang 

menjadi anggota WTO mau tidak mau baik secara langsung maupun tidak 

langsung menganut ekonomi pasar, yaitu adanya desentralisasi keputusan yang 

diberikan kepada pelaku usaha berkaitan dengan jumlah dan bagaimana proses 

suatu produksi sehingga pelaku usaha diberi ruang gerak yang bebas untuk 

mengambil keputusan mengenai kegiatan usahanya.8 

                                                             
7
Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip Perlindungan 

Melalui Tarif, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favoured Nations, Prinsip Reciprocity 
(Timbal Balik), Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif. Prinsip Most Favoured Nations 
merupakan prinsip dasar (utama) WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan 
harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas 
dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan 
perdagangan.  
8 Jur Udin silalahi dkk, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri 
(UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian), Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 1. 
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Pada dasarnya negara maju adalah pihak yang paling diuntungkan dalam 

liberalisasi perdagangan sebab negara maju memiliki keunggulan dalam berbagai 

hal yang tidak dimiliki oleh negara berkembang seperti kestabilan perekonomian, 

teknologi yang tinggi, industri yang produktif, dan lain sebagainya. Sangat jelas, 

bahwa negara berkembang adalah pihak yang lemah dalam liberalisasi 

perdagangan ini. Negara maju umumnya memiliki kepiawaian dalam 

menerapkan cara-cara sehingga negara berkembang terikat dengan sistem 

perdagangan bebas. Cara yang sering digunakan antara lain adalah dengan 

permintaan pengurangan tarif impor bea masuk atas produk dan jasa dari negara 

maju di negara berkembang.9 

Negara-negara industri tanpa hambatan berarti akan lebih mudah 

menjual barang dan jasanya ke negara berkembang. Oleh karena itu, dalam 

waktu yang bersamaan, globalisasi akan melahirkan pengelompokan masyarakat 

dan negara kedalam kelas baru berdasarkan kemampuan ekonomi termasuk di 

Indonesia. Oleh karena itu, dalam memasuki era perdagangan bebas ini, 

Indonesia sudah harus memiliki persiapan yang mantap untuk menghadapi 

pengaruh yang timbul pada perekonomian dan atau perdagangan Indonesia 

dalam semua aspek, termasuk di dalamnya aspek hukum, khususnya hukum 

ekonomi sebagai pranata hukum yang berisikan kebijakan untuk mengarahkan 

kegiatan ekonomi ke suatu arah tertentu.10  

Berlakunya perdagangan bebas di Indonesia adalah sebuah konsekuensi 

dari keikutsertaan Indonesia sebagai negara anggota WTO. Indonesia telah 

menjadi anggota WTO sejak pendirian WTO pada tanggal 1 Januari 1995.11 

                                                             
9 Mamnum Laida, Dampak Liberalisasi Perdagangan bagi Pelaku Bisnis Indonesia, 
http://www.baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104, diakses tanggal  6 Maret 2012. 
10

 Bismar Nasutin, Hukum kegiatan Ekonomi, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm. 3. 
11 WTO secara resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai tindak lanjut upaya 
pengaturan terhadap perdagangan dan tarif yang telah dilakukan melalui General Agreement on 
Tarrifs and Trade (GATT) pada tahun 1947. Kesepakatan yang dihasilkan GATT maupun WTO 
pada umumnya adalah upaya liberalisasi perdagangan dunia dan turunnya tarif masuk produk ke 
negara-negara lain. Instrumen yang telah dihasilkan oleh GATT/WTO antara lain Uruguay Round 
(1986-1994) dan Doha Development Agenda (2001).  
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Keikutsertaan Indonesia pada WTO disahkan DPR RI dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 Nopember 1994.12  

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama 

Sebagaimana dicantumkan dalam mukadimahnya. Tujuan WTO sebagai 

berikut:13 

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara 
anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar 
hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan 
nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan 
penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan 
lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan 
cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada 
pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar 
tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah 
positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa 
yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan 
perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
ekonominya.” 
 
Dengan liberalisasi perdagangan yang digulirkan melalui aturan WTO mau 

tidak mau mendorong anggotanya termasuk Indonesia untuk mengikuti aturan 

WTO. Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. 

Hal ini sesuai dengan prinsip facta sunt servanda yang mensyaratkan bahwa 

kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Konsekuensi lainnya adalah bahwa 

Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Artinya, dalam melakukan 

                                                             
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia), diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1994, Lembaran Negara Nomor 57 
tahun 1994. 
13

 Mukadimah dari the Agreement Establishing the World Trade Organization 1994. 
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harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun 

tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.14  

Kebijakan penerapan perdagangan bebas di Indonesia memang akan 

menimbulkan dilema tersendiri. Pada satu sisi produk nasional dalam negeri 

masih belum siap tetapi pasar internasional telah menuntut kondisi tersebut. 

Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya rasa nasionalisme dan cinta 

tanah air. Rendahnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme ini akan berdampak 

pada kesadaran menggunakan produk nasional, sebab pada dasarnya era 

perdagangan bebas adalah merupakan persaingan antara produk nasional 

dengan produk asing. Beberapa produk nasional bahkan harus gulung tikar sebab 

tidak mampu bersaing dengan produk asing. Produk asing secara perlahan 

menjadi raja sedangkan produk nasional akan menjadi budak. Bagi negara yang 

sudah siap menghadapinya, perdagangan bebas bisa menjadi sebuah 

keuntungan karena produknya bisa mendapatkan pasar baru tanpa sekat batas 

negara, namun tidak demikian dengan negara yang belum siap. Secara kasat 

mata berlakunya perdagangan bebas bisa jadi akan menimbulkan beban bagi 

sektor industri dalam negeri.  

Saat ini produk-produk asing mudah sekali kita temukan di berbagai pusat 

perbelanjaan. Dari mulai buah, barang elektronik, makanan sampai dengan 

tekstil, bahkan batik pun sudah ada yang impor dari China. Serbuan produk 

tekstil impor asal China ke pasar dalam negeri tampaknya semakin tak 

terbendung, apalagi sejak berlakunya perjanjian perdagangan bebas China-

ASEAN Free Trade Area (ACFTA). Bahkan produk tekstil impor dari China semakin 

ramai ragamnya. Batik, yang merupakan ciri khas produk nasional asli Indonesia 

pun mereka pasok dalam partai besar dan dengan harga yang murah. Produk-

produk nasional yang kalah bersaing dengan produk-produk asing secara 

perlahan akan menghilang di pasaran.  

                                                             
14 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 
hlm. 13. 



7 

 

Realita semakin meredupnya produk nasional merupakan fenomena yang 

seharusnya segera ditanggapai dengan tepat oleh pemerintah. Pemerintah 

seharusnya dapat menerapkan berbagai produk hukum maupun kebijakan 

dengan mengutamakan eksistensi produk nasional di tengah himpitan produk 

asing. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otorisasi kebijakan perdagangan 

bebas, seharusnya menetapkan kebijakan yang dapat memproteksi keberadaan 

industri produk nasional, sebab keberadaan produk asing sebenarnya akan 

menimbulkan produk nasional terganggu. Arah kebijakan produk tersebut 

merupakan substansi bagi pemerintah untuk mendukung eksistensi dan 

peningkatan produk nasional.  Penggunaan produk nasional semestinya menjadi 

tuan rumah di negeri sendiri.  

Hal yang menjadi kendala bagi pemerintah adalah bahwa dengan 

penerapan liberalisasi perdagangan Indonesia pasca bergabung dengan 

organisasi perdagangan dunia membuat usaha proteksi dalam negeri tidak lagi 

menjadi pilihan utama kebijakan. Sebagai salah satu konsekuensi dari 

keanggotaan Indonesia dalam WTO adalah bahwa Pemerintah tidak dapat 

menerapkan diskriminasi terhadap produk asing, karena WTO mengatur agar 

setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama baik untuk 

produk asing maupun produk nasional.  

Nasionalisme dalam konteks perdagangan adalah berpihak pada 

kepentingan nasional, mendukung dunia usaha supaya ekspor naik, komponen 

impor menurun, promosi produk nasional di luar negeri, dukungan finansial, 

dukungan teknologi dan yang lainnya. Itu sebabnya nasionalisme saat ini kembali 

dianggap penting sebagai instrumen yang bisa memproteksi produk-produk 

nasional, sebab saat ini semakin banyak fakta yang mencuat bahwa globalisasi 

sebagai kendaraan perdagangan bebas tidak selamanya memberikan manfaat 

positif bagi masyarakat dunia. Nasionalisme dalam perdagangan tidak melanggar 

kesepakatan baik itu perjanjian multilateral seperti WTO, perjanjian regional 

seperti AFTA dan ACFTA ataupun perjanjian bilateral seperti Indonesia-Japan 
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Economic Partnership Agreement, sebab kunci keberhasilan perdagangan bebas 

adalah Indonesia harus mempertimbangkan kondisi akses pasar, dukungan 

perusahaan domestik, serta dukungan kegiatan ekspor dari pemerintah.15  

 Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo16 mengingatkan agar 

perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) harus selalu dievaluasi. Hal 

ini untuk membuat pengusaha Indonesia semakin dapat dipersiapakn untuk 

dapat memanfaatkan peluang dari adanya FTA. Menurutnya, perdagangan bebas 

jika tak disiapkan dengan baik justru menjadi bumerang dan Indonesia bisa kalah 

dalam perdagangan bebas. Salah satu yang akan mencolok adalah risiko pada 

merosotnya surplus neraca perdagangan. Jika FTA sudah ditandatangani tapi 

Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak melakukan kajian dan 

membaca FTA bagaimana implikasinya kepada Indoensia, bagaimana membuat 

diri menjadi kompetitif, bisa jadi Indonesia akan kalah. Beliau memberi perhatian 

khusus terhadap dampak perdagangan bebas bagi ekonomi Indonesia bahwa 

perdagangan bebas tidak hanya sekedar mengejar pasar ekspor tetapi justru 

mengabaikan pasar dalam negeri. Masyarakat seharusnya bisa meninggalkan 

budaya konsumtif yaitu tidak melakukan impor barang yang tidak perlu, bisa 

memanfaatkan FTA untuk memperluas pasar ke negara-negara mitra FTA seperti 

ASEAN FTA maupun ASEAN-CHINA FTA dan juga meningkatkan program 

kampanye untuk mencintai penggunaan produk nasional. 

Penggunaan produk nasional sebenarnya akan berdampak positif bagi 

kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran menggunakan produk 

nasional maka sektor industri nasional akan terpacu untuk berkembang dan 

selanjutnya akan membuka peluang lapangan kerja baru, sebab dengan 

mencintai produk nasional dalam negeri sebenarnya akan menjadikan bangsa 

Indonesia berswasembada lapangan kerja. Hal tersebut akan berbanding terbalik 

                                                             
15

 Seputar Indonesia, Meretas Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Nasinalisme, Edisi Senin  6 
Oktober 2008. 
16 http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/publikasi/agus-marto-khawatir-ri-kalah-dalam-perdagangan-
bebas/, di akses pada tanggal 6 maret 2012. 
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ketika produk asing berjaya di pasaran Indonesia maka sebagian modal atau 

uang akan teralihkan ke negara asing seiring konsumsi produk asing yang kita 

gunakan. Oleh karena itu Kajian ini akan memusatkan perhatian pada Peran 

Hukum Nasional di Dalam Negeri Pada Era Perdagangan Bebas. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Sejak proklamasi kemerdekaannya NKRI telah berupaya untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan di dalam konstitusinya. Namun sampai saat ini 

tujuan tersebut belum berhasil dicapai. Kajian ini akan menelaah secara 

mendalam permasalahan-permasahan yang menimbulkan kesenjangan antara 

apa yang di cita-citakan dalam konstitusi dengan fakta empiris yang sekarang 

terwujud dalam kenyataan di bidang hukum dalam dalam proses menuju era 

perdagangan bebas yaitu: 

1. Mengapa produk nasional Indonesia pada era perdagangan  bebas  

membutuhkan hukum nasional sebagai pendorong? 

2. Bagaimanakah seyogyanya rumusan hukum nasional Indonesia agar pada era 

perdagangan  bebas dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produk 

nasional? 

3. Bagaimanakah seyogyanya penerapan hukum nasional Indonesia agar pada 

era perdagangan  bebas dapat berperan sebagai pendorong peningkatan 

produk nasional?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari pengkajian hukum ini adalah: 

1. Mengetahui alasan mengapa produk nasional Indonesia pada era 

perdagangan bebas membutuhkan hukum nasional sebagai pendorong. 

2. Memahami bagaimana seyogyanya rumusan hukum nasional pada era 

perdagangan bebas dapat berperan sebagai pendorong peningkatan 

produk nasional 
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3. Menahami bagaimana seyogyanya penerapan hukum nasional Indonesia 

agar pada era perdagangan bebas dapat berperan sebagai pendorog 

peningkatan produk nasional. 

 

Kegunaan dari pengkajian hukum ini adalah untuk mengkaji secara 

mendalam dari berbagai aspek (politik, hukum, ekonomi) tentang bagaimana 

peran produk hukum nasional dalam mendorong peningkatan produk nasional di 

dalam negara pada  era perdagangan bebas.  

 

D. Ruang Lingkup Pengkajian 

Dari uraian tersebut di atas, maka Pengkajian hukum ini akan 

menguraikan lebh mendalam bagaimana peran produk hukum nasional dalam 

peningkatan produk nasional dalam negara di era perdagangan bebas. Untuk 

memperjelasnya maka kajian lebih difokuskan  pada (1) Keikutsertaan negara 

Indonesia pada beberapa perjanjian baik yang bersifat multilateral seperti WTO, 

regional seperti AFTA dan ACFTA, bilateral seperti Japan-Indonesia Economic 

Partnership Agreement (Japan-Indonesia EPA), (2) Beberapa produk hukum 

nasional yang terkait dengan peningkatan produk nasional diantaranya UU 

Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

WTO, PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia, PP Nomor 

17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan 

Industri, Peraturan Perundang-undangan bidang HKI.  

Pengkajian hukum ini juga mengambil beberapa contoh produk nasional 

sebagai bahan kajian antara lain batik. Batik sebagai produk nasional asli 

Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO keberadaannya 

semakin terancam dengan hadirnya produk tekstil dengan motif batik yang 

sangat mirip dengan batik Indonesia dari China dengan kualitas yang hampir 

sama namun dengan harga yang jauh lebih murah dari produk batik asli 

Indonesia. Dari obyek yang akan dikaji ini akan dilihat bagaimana peran produk 
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hukum nasional dalam memberikan perlindungan agar produk nasional kita 

dapat bersaing di pasar global sekaligus meningkatkan industri produk nasional 

dengan tetap menjaga kualitasnya dilihat dari perspektif hukum, ekonomi (cost 

and benefit analysis), politik dan budaya.  

 

E. Metode Pengkajian 

Metode kajian yang digunakan dalam pengkajian hukum ini adalah 

interdisipliner dengan menginventarisasi permasalahan secara multi disiplin, 

untuk mengetahui apa yang harus dilakukan kedepan (forward looking), 

pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif (studi kepustakaan), 

serta bersifat deskriptif – analitis yakni menggambarkan secara keseluruhan 

obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisa data-data yang 

diperoleh. 

Kajian hukum harus merupakan penyelesaian masalah yang memerlukan 

kajian normatif dengan hasil kajian preskiptif (misalnya: ada usulan-usulan 

penyelesaian masalah), tidak cukup hasil kajian empiris dengan hasil kajian 

deskriptif saja.17 Oleh karena itu Kajian hukum ini mempergunakan pendekatan 

Socio-Legal Studies, yang diawali dengan kajian normatif dan dilengkapi dengan 

mempergunakan Sosiologi (dan ilmu-ilmu sosial lainnya) - bukan sebagai sarana 

analisis substantive, sebagai alat untuk pengumpulan data. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Agus Brotosusilo, et. al., Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen, Konsorsium Ilmu Hukum, 

1994. 
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F. Personalia Tim Pengkajian 

Ketua  : Dr. Agus Brotosusilo, S.H. 

Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H. 

Anggota  : 1. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H. 

  2. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H. 

  3. Muhar Junef, S.H., M.H. 

 4. Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. 

 5. Sutito, S.H., M.H. 

 6. Munawar Kholil, S.H., M.H. (FH. UNS) 

 7. Supriyatno (Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Yogyakarta) 

 8. Bambang Gunadi, S.H., M.H. (Kem. Perdagangan RI) 

 

Sekretariat  : 1. Teguh Imansyah, S.Ip., Msi 

     2. Hartono 

 

G. Jadual Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan Pengkajian Hukum tentang Peran Hukum Nasional 

Dalam Mendorong Peningkatan Produk Nasional Di Dalam Negara Pada Era 

Perdangan Bebas ini berlangsung selama 6(enam) bulan yaitu mulai Tanggal 1 

Januari 2012 – 30 Juni 2012 dengan jadual kegiatan sebagai berikut: 

 

NO WAKTU KEGIATAN 

1 Januari - Februari 2012 Persiapan dan Penyusunan Proposal 

2 Maret - April 2012 Rapat Tim dan Focus Group Discussion 

3 Mei – Juni 2012 Rapat Tim dan Penyusunan Laporan Akhir 

4 Juni 2012 Finalisasi dan Penyerahan Laporan Akhir 
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H. Sistematika Penulisan 
Pengkajian Hukum tentang Peran Hukum Nasional Dalam Mendorong 

Peningkatan Produk Nasional Di Dalam Negara Pada Era Perdagangan Bebas. 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
B. Identifikasi Masalah 
C. Tujuan dan Kegunaan 
D. Ruang Lingkup Pengkajian 
E. Metode Pengkajian 
F. Personalia Tim Pengkajian 
G. Jadual Pelaksanaan Kegiatan 
H. Sistematika Penulisan 

BAB II PERKEMBANGAN PENGATURAN BIDANG PRODUK NASIONAL DALAM 
HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL 
A. Perkembangan Pengaturan di Indonesia 

1. Bidang Hukum Perdagangan 
2. Bidang Hukum Perindustrian 
3. Bidang Hukum Kekayaan Intelektual 
 

B. Perkembangan Pengaturan Dalam Perspektif Internasional 
1. General Agreeman on Tarrif and Trades (GATT)/ World Trade 

Organization (WTO) 
 Peraturan Dasar dan Prinsip-prinsip Dalam Hukum WTO (Basic 

Rules) and Principle of WTO Law 
a. Prinsip Non Diskriminasi (Non-Discrimination Principle) 
b. Prinsip Resiprositas (Reciprocity Principle) 
c. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitas (Prohibition of 

Quantitative Restriction) 
d. Prinsip Perdagangan yang adil (Fairness Principles) 
e. Prinsip Tarif Mengikat (Binding Tarrif Priciples) 

 
2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

          BUTIR –BUTIR AKSELERASI AFTA 

    1. Pengecualian Umum (General Exception) 
    2. Tujuan AFTA  
    3. ASEAN Blod Measures (ABM) KTT VI ASEAN 1998 Hanoi 
    4. Akselerasi Tarif 1998-2003  
 
    AFTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
    AFTA DAN OTONOMI DAERAH 
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3. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 
4. Bidang Kelembagaan Internasional yang Terkait dengan  
    Produk Nasional 

4.1. World Trade Organization (WTO)  
4.2. The International Institute for the Unification of Private Law    
        (UNIDROIT) 
4.3.The United Nations Commission on International Trade Law  
       (UNCITRAL) 
4.4. Kamar Dagang Internasional (ICC) 

 

BAB III KAJIAN DARI BERBAGAI ASPEK 

A. Aspek Hukum, Pengaturan dan Kebijakan   

1. Reformasi Hukum dan Fungsionalisasi Hukum Ekonomi 
2. Peran Hukum Mendampingi Hukum Ekonomi 
3. Peran Hukum Nasional Dalam Mendorong Peningkatan Produk Nasional 

Di Dalam Negara Pada Era Perdagangan Bebas 
B. Aspek Budaya 

1. Kondisi Internal Pengusaha Kecil  

2. Kondisi Eksternal Pengusaha Kecil  

BAB IV KAJIAN KOMPREHENSIF  

Peran Hukum Nasional Dalam Peningkatan Produk Nasional Pada Era 
Perdagangan Bebas  
1. Kajian Filosofis  (know-how) 
2. Kajian Sosiologis 
3. Kajian Yuridis  
4. Hukum Anti Dumping  
5. Subsidies and Countervailing Measures 
6. Safeguard  
7. Peran Instrumen Hukum Internasional 

 
BAB V PENUTUP  
A. Simpulan  
B. Rekomendasi 
 
DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  
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BAB II 

PERKEMBANGAN PENGATURAN BIDANG PRODUK NASIONAL 

 DALAM HUKUM  NASIONAL  DAN  INTERNASIONAL 

 

 

A. Perkembangan Pengaturan di Indonesia 

 

1. Bidang Hukum Perdagangan 

Sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki porsi terbesar 

dalam proses pembangunan perekonomian suatu negara, karena dalam fase 

perdagangan para produsen bersaing untuk mendapatkan pasar. Pada fase ini 

juga setiap produk di uji kemampuannya dalam memenuhi keinginan 

konsumennya baik dari segi fungsi, kualitas, inovasi, maupun harga.   

Dalam rangka melindungi dan mendorong daya saing produk nasional 

dengan produk negara lain yang juga dipasarkan diwilayah Indonesia 

pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan  yang 

terkait khususnya dalam sektor perdagangan, Beberapa regulasi yang ada 

diantaranya adalah: 

1. Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

2. Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi. 

3. Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

menengah. 

UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

Dalam rangka mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dalam menghasilkan 

suatu produk dagang, melalui penetapan UU ini pemerintah memberikan 

perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari hak kekayaan 
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intelektual. Perlindungan terhadap hak dapat dirahasiakan melingkupi; metode 

produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang 

teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh 

masyarakat umum. 

Lebih rinci  UU ini juga mengatur tentang hak dari  pemiliik rahasia dagang, 

pengaturan atas pengalihan lisensi dan dasar hukum yang dapat dijadikan 

pedoman dalam penyeleesaian jika terjadi sengketa atau pelenggaran hak 

rahasia dagang.  

UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Undang-undang ini ditetapkan dalam rangka menciptakan sistem perdagangan 

nasional yang efisien dan efektif, yang dilakukan melalui penyelenggaraan 

perdagangan berjangka komoditi secara teratur, wajar, efektif dan efisien, serta 

memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak. 

Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki peran penting dalam 

menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, 

karena memberikan sarana pengelolaan resiko harga serta tempat penentuan 

harga yang efektif dan efisien. 

UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Undang-undang ini memberikan pedoman baik bagi pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam usaha pemberdayaan usaha mikro, kecil dan 

menengah. Apa yang diamanatkan oleh unndang-undang ini diantaranya adalah 

penciptaan iklim yang kondusif bagi pengusaha mikro dan menengah, pemberian 

kesempatan berusaha, dukungan dan  perlindungan secara merata, sehingga 

dapat meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro.  
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Materi pokok yang diatur dalam UU ini meliputi 

1. Prinsip dan tujuan dari pemberdayaan UMKM yang memberi banyak 

manfaat positif terhadap pembangunan ekonomi nasional. 

2. Pedoman untuk dirumuskannya kebijakan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang 

kondusif bagi UMKM, melalui beberapa aspek yang melingkupi; 

pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan 

usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan 

kelembagaan. 

3. Pedoman untuk dirumuskannya kebijakan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam rangka pengembangan usaha yang meliputi 

aspek; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan 

desain dan teknologi. 

4. Pedoman untuk dirumuskannya kebijakan oleh pemerintah dalam rangka 

pemberian dukungan berupa pembiayaan dan pinjaman. 

5. Pedoman untuk dirumuskannya kebijakan oleh pemerintah dalam rangka 

mendorong kemitraan bagi UMKM 

  

2. Bidang Hukum Perindustrian 

Dalam pembangunan nasional, sektor industri memegang peranan 

yang sangat penting. Sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi 

nasional, sektor industri harus mampu tumbuh dengan baik dan 

berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, 

memberikan nilai tambah dalam negeri yang besar, memberikan sumbangan 

devisa, yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat luas.  
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Pada era globalisasi, dimana persaingan semakin ketat, sektor industri 

harus mampu meningkatkan daya saingnya. Untuk itu diperlukan dukungan 

kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong daya saing dan sekaligus 

melindungi industri nasional. Dalam rangka memberikan landasan yang kuat 

untuk membangun industri yang berdaya saing, Pemerintah telah 

menetapkan berbagi kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang meliputi antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; 

6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri  

 Nasional; 

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha 

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di 

Bidang Penanaman Modal; 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang 

Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

Undang-Undang ini memberikan landasan yang kuat bagi 

pengembangan industri yang berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan, 



20 

 

peningkatan nilai tambah, pendalaman struktur industri, membuka lapangan 

kerja, serta memberikan perlindungan terhadap Industri Kecil dan Menengah. 

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi: 

a. Pembangunan Industri, berupa penguasaan cabang industri yang penting 

dan strategis oleh negara serta penetapan industri kecil dan jenis-jenis 

industri yang dicadangkan bagi industri kecil yang dilakukan oleh 

masyarakat golongan ekonomi lemah. 

b. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri. 

c. Izin Usaha Industri. 

d. Teknologi Industri, Desain Produk Industri, Rancang Bangun, dan 

Perekayasaan Industri, serta Standardisasi. 

e. Wilayah Industri. 

f. Industri Dalam Hubungannya dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. PP ini 

mengatur tentang pelimpahan kewenangan pengaturan, pembinaan, dan 

pengembangan industri kepada beberapa kementerian, seperti Kementerian 

Pertambangan dan Energi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), 

Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan. Pelimpahan 

kewenangan dimaksudkan agar pengembangan industri yang dilimpahkan 

lebih efektif dan efisien mengingat basis industri tersebut secara tugas dan 

fungsi terkait langsung dengan tugas dan fungsi kementerian dimaksud, serta 

sesuai dengan kompetensinya. 

Pelimpahan kewenangan kepada Menteri ESDM meliputi industri 

penyulingan minyak bumi, pencairan gas alam, pengolahan bahan galian 
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bukan logam tertentu, pengolahan bijih timah menjadi ingot timah, 

pengolahan bauksit menjadi alumina, pengolahan bijih logam mulia menjadi 

logam mulia, pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga, pengolahan 

bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam, dan pengolahan bijih 

nikel menjadi ingot nikel. Pelimpahan kewenangan kepada Menteri Pertanian 

meliputi industri gula pasir dari tebu, ekstraksi kelapa sawit, penggilingan 

padi dan penyosohan beras, pengolahan ikan di laut, teh hitam dan teh hijau, 

serta vaksin, sera, dan bahan-bahan diagnostika biologis untuk hewan. 

Sedangkan pelimpahan kewenangan kepada Menteri Kesehatan berupa 

industri obat dan obat jadi termasuk obat asli Indonesia. 

Selain kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan 

industri sebagaimana dimaksud di atas, kewenangan tetap berada pada 

Menteri Perindustrian. Sementara untuk industri strategis dan penting bagi 

pertahanan dan keamanan negara akan diatur tersendiri dalam Keputusan 

Presiden. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 

Peraturan Pemerintah ini merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 

13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 

Peraturan Pemerintah mengatur tentang kewajiban memperoleh Izin Usaha 

Industri bagi pendirian perusahaan industri. Izin Usaha Industri diperlukan 

dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri, sehingga 

industri bisa diatur dan diarahkan sesuai dengan tujuan pembangunan 

industri nasional. Prinsip dalam pengaturan Izin Usaha Industri adalah 

sederhana, cepat, dan murah. 

Izin Usaha Industri terdiri dari persetujuan prinsip, IUI tetap, dan 

Tanda Daftar Industri. Izin berlaku seumur hidup, dalam arti berlaku selama 

perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi. Izin dapat 
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dikecualikan bagi jenis industri dalam kelompok industri kecil. Industri kecil 

wajib didaftarkan dan diberikan Tanda Daftar Industri, yang dapat berlaku 

sebagai izin. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia), dimana Indonesia merupakan negara 

anggota WTO. Dalam persetujuan di maksud mengatur masalah standardisasi 

yang ditindaklanjuti dengan kewajiban untuk menyesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan nasional di bidang standardisasi. Ruang 

lingkup dalam PP mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan 

metrologi teknik, standar, pengujian, dan mutu. Kewenangan melakukan 

penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan dilakukan oleh Badan 

Standardisasi Nasional, sementara penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi 

dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional. 

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang berlaku 

secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan 

ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional. SNI dirumuskan 

berdasarkan WTO Code of Good Practice, yaitu: 

a. keterbukaan, yaitu terbuka bagi stakeholders untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan SNI; 

b. transparansi, berupa kemudahan dalam memperoleh semua informasi 

yang berkaitan dengan pengembangan SNI; 

c. konsensus dan tidak memihak; 

d. efektif dan relevan, yaitu memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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e. koheren, yaitu selaras dengan pengembangan standar internasional 

supaya tidak terisolasi serta untuk memperlancar perdagangan 

internasional; dan 

f. berdimensi pembangunan, untuk meningkatkan daya saing ekonomi 

nasional.     

Dalam penerapannya, SNI bersifat sukarela. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan perlindungan bagi konsumen, meningkatkan efisiensi 

produksi, dan meningkatkan kepastian usaha. Namun demikian, bila terkait 

dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan lingkungan 

hidup (K3L), sebagian dan/atau seluruh spesifikasi teknis dan/atau parameter 

dalam SNI dapat diberlakukan secara wajib. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat atau pelaksanaan dari 

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Menteri 

Perindustrian untuk menetapkan Kawasan Industri Tertentu, melakukan 

pengaturan dan pembinaan terhadap Kawasan Industri, Kawasan Industri 

Tertentu, dan Perusahaan Industri, serta menetapkan Kawasan Industri 

sebagai obyek vital untuk mendapat pengamanan khusus. Kewenangan 

dilakukan dengan menetapkan pedoman teknis Kawasan Industri, 

memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara Perusahaan Kawasan 

Industri dengan Perusahaan Industri, membentuk Tim Nasional Kawasan 

Industri, dan menetapkan patokan harga jual atau sewa kaveling dan/atau 

bangunan industri di Kawasan Industri. 

Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib untuk 

berlokasi di Kawasan Industri. Pengecualian dilakukan terhadap perusahaan 

industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya 
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memerlukan lokasi khusus, industri kecil dan menengah, belum memiliki 

Kawasan Industri di daerah kabupaten/kota atau seluruh kaveling industri 

dalam Kawasan Industri telah habis. Perluasan perusahaan industri juga wajib 

berlokasi di Kawasan Industri. Selain kegiatan industri, di dalam Kawasan 

Industri dapat juga dilakukan kegiatan penyimpanan barang. Luas lahan 

Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dan luas lahan untuk 

UMKM paling rendah 5 (lima) hektar. Perusahaan yang berada di dalam 

Kawasan Industri diberikan fasilitas kepabeanan dan fasilitas perpajakan.  

Kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan 

Industri, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip. Tahapan 

Izin Usaha Kawasan Industri terdiri dari persetujuan prinsip dan izin lokasi 

Kawasan Industri. Pemberian izin lokasi Kawasan Industri dilakukan 

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan pemerintah 

daerah setempat. Izin diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri 

berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat 

berbentuk BUMN/ BUMD, Koperasi, atau badan usaha swasta. Terhadap 

perluasan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri wajib memperoleh 

Izin Perluasan Kawasan Industri. Untuk penggunaan tanah Kawasan Industri 

berlaku Hak Guna Bangunan maupun Hak Pengelolaan. 

 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 

Perpres merupakan amanat dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan Industri Nasional (KIN) 

meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional, 

dan Fasilitas Pemerintah. Bangun Industri Nasional meliputi Basis Industri 

Manufaktur dan industri andalan masa depan yang meliputi Industri Agro, 

Industri Alat Angkut, dan Industri Telematika. 
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Strategi Pembangunan Industri Nasional meliputi strategi pokok dan 

strategi operasional. Strategi pokok berupa memperkuat keterkaitan 

tingkatan rantai nilai, meningkatkan nilai tambah, peningkatan produktivitas, 

efisiensi, dan pendalaman struktur, serta pengembangan industri kecil dan 

menengah. Sementara strategi operasional berupa pengembangan 

lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong pertumbuhan klaster industri 

prioritas, dan menumbuhkan kompetensi inti industri daerah. Implementasi 

dilakukan dengan sinergi dan terintegrasi di seluruh daerah dengan 2 (dua) 

pendekatan, yaitu Top-Down dan Bottom-Up. Top-Down berupa 

pengembangan 35 klaster industri prioritas yang dipilih berdasarkan 

kemampuan nasional untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. 

Bottom-Up berupa pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan 

daerah menuju Kompetensi Inti Industri Daerah (pemberdayaan produk 

industri unggulan daerah). 

Fasilitas Pemerintah berupa insentif fiskal, non-fiskal, dan kemudahan 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas 

diberikan kepada industri prioritas tinggi, pionir, yang dibangun di daerah 

terpencil, yang melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi, yang 

menunjang pembangunan infrastruktur, yang melakukan alih teknologi, yang 

menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang melakukan kemitraan dengan 

UMKM, yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan 

produksi dalam negeri, atau yang menyerap tenaga kerja. Pemberian fasilitas 

ditinjau setiap 2 (dua) tahun atau setiap waktu bila dipandang perlu untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. 

 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 

Perpres merupakan pelaksanaan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Pengaturan dalam Perpres hanya meliputi bidang usaha yang tertutup dan 



26 

 

bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam penanaman modal. 

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang 

diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan merupakan bidang usaha tertentu yang dapat 

diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu 

bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM, yang dipersyaratkan dengan 

kemitraan, yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, yang dipersyaratkan 

dengan lokasi tertentu, dan yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. 

Namun ketentuan bidang usaha dimaksud tidak berlaku bagi penanaman 

modal tidak langsung atau portofolio. 

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dalam 

perindustrian meliputi industri minuman mengandung alkohol (minuman 

keras, anggur, dan minuman mengandung malt), industri pembuat chlor 

alkali dengan proses merkuri, industri bahan kimia yang dapat merusak 

lingkungan (halon, DDT, CFC, dll), industri bahan kimia lampiran 1 konvensi 

senjata kimia (sarin, soman, tabun mustard, dll). Bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan dicadangkan untuk UMKM antara lain industri gula 

merah, industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, industri batik 

tulis, dsb. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan antara lain 

industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis, industri batik cap, 

industri minyak atsiri, dsb. Bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan 

modal asing adalah industri pemeliharaan dan reparasi mobil, maksimal 49%. 

Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus antara lain 

industri rokok, industri bubur kertas pulp (dari kayu), industri percetakan 

uang, industri peleburan timah hitam, dsb. Bidang usaha yang dipersyaratkan 

perizinan khusus dan kepemilikan modal asing berupa industri gula pasir 

(gula kristal, putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal merah) dengan 

kepemilikan maksimal 95%.   
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

Dalam Perpres terdapat pengaturan yang melindungi industri atau 

produksi dalam negeri. Pengaturan di maksud terdapat pada Bab VII 

mengenai Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, yang meliputi 

peningkatan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri, preferensi 

harga, dan pengawasan penggunaan produksi dalam negeri. Pengaturan 

diutamakan bagi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah 

dimana sebagian atau seluruh pembiayaan bersumber pada APBN. 

Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 

mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong masyarakat agar 

menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor dan 

untuk melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri dari serbuan 

produk atau barang impor. Pengaturan berisi tentang kewajiban yang harus 

dilakukan K/L/D/I dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, 

yaitu memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, 

termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, penggunaan penyedia 

barang/jasa nasional, dan penyediaan paket pekerjaan untuk UMKM. Selain 

itu, terdapat kewajiban mencantumkan persyaratan dalam 

perjanjian/kontrak yang meliputi SNI, produksi dalam negeri sesuai dengan 

kemampuan industri nasional, dan tenaga ahli dan/atau penyedia 

barang/jasa produksi dalam negeri. 

 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 

Ketentuan P3DN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berlaku 

bagi K/L/D/I dan BI, GHMN, BUMN, BUMD yang pembiayaannya sebagian 

atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, serta Kontraktor Kontrak 

Kerjasama (KKKS) yang pembiayaannya melalui pola kerjasama antara 

Pemerintah dengan Badan Usaha. Lingkup penilaian yang diatur berupa 
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produk barang, produk jasa, dan gabungan produk barang/jasa yang 

dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa dalam negeri. Metode penilaian 

dilakukan dengan cara penilaian sendiri, dalam hal jasa dan gabungan produk 

barang/jasa, serta melalui Daftar Inventarisasi Barang/Jasa untuk produk 

barang. 

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri diterbitkan 

oleh Kementerian Perindustrian sebagai referensi atas nilai TKDN barang dan 

nilai BMP. Nilai TKDN dan nilai BMP dimaksud merupakan nilai yang telah 

diverifikasi oleh surveyor independen. Daftar Inventarisasi dipublikasikan 

secara online pada situs Kementerian Perindustrian dan diterbitkan pula 

dalam bentuk buku dan CD-Rom yang dapat diperbarui dan dievaluasi setiap 

tahun. Dalam hal terdapat sanggahan terhadap hasil penghitungan TKDN 

oleh surveyor independen, maka dapat dilakukan verifikasi oleh pengguna 

anggaran. 

Beberapa peraturan lintas sektoral yang terkait dengan sektor industri 

dan mempunyai tujuan untuk melindungi industri dalam negeri adalah: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Anti Dumping, 

Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan;  

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang 

Ketentuan Impor Produk Tertentu; 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang 

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan 

Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka 

Penanaman Modal; dan 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang 

Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan 

Badan; dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 mengatur tentang 

larangan praktik dumping, safeguard, dan pembentukan Komisi Anti 

Dumping Indonesia (KADI). Dumping merupakan praktik memasarkan atau 

menjual suatu produk ke suatu negara dengan harga lebih murah daripada 

harga jual di dalam negeri. Dumping dianggap tidak adil karena berpotensi 

melemahkan industri dalam negeri dan menghambat pengembangan industri 

dalam negeri. Selain praktik dumping, barang subsidi juga dapat melemahkan 

dan menghambat industri dalam negeri. Untuk melindungi industri dari 

praktik dumping dan barang subsidi tersebut, Pemerintah membuat 

kebijakan berupa safeguard yang merupakan tindakan pengamanan berupa 

pengenaan bea masuk terhadap barang dumping atau barang subsidi. Selain 

itu, Pemerintah membentuk KADI untuk melakukan penyelidikan dan 

rekomendasi terhadap barang yang diduga sebagai barang dumping atau 

barang subsidi. Laporan dan rekomendasi KADI diserahkan kepada Mentetri 

Perdagangan untuk kemudian dikirim kepada Menteri Keuangan untuk 

dikenakan bea masuk dumping atau bea masuk subsidi. 

Penetapan Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 bertujuan untuk 

melindungi produk yang berasal dari dalam negeri dan untuk mengurangi 

produk berupa barang ilegal. Pencegahan impor produk barang ilegal 

diperlukan karena dapat mengancam keberlanjutan pertumbuhan industri 

nasional serta memiliki standar yang tidak bagus yang akan mengancam 

keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan (K3L). 

Mekanisme pencegahan dalam Permendag berupa pendaftaran untuk 

ditetapkan menjadi Importir Terdaftar Produk Tertentu, pelaporan berkala 

realisasi impor, penetapan pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang 

diperbolehkan sebagai pintu masuk impor produk tertentu, serta survey 

barang yang akan diimpor di pelabuhan asal barang. 

PMK No. 176/PMK.011/2009 mengatur tentang fasilitas pembebasan 

bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau 
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pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Pemberian fasilitas 

diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang industri 

yang menghasilkan barang, menghasilkan jasa, sepanjang belum diproduksi 

di dalam negeri, belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, dan 

jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Fasilitas diberikan selama 2 

(dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila 

perusahaan belum selesai melakukan impor barang. Untuk perusahaan yang 

menggunakan produksi dalam negeri minimal 30%, fasilitas dapat diberikan 

untuk 4 (empat) tahun. Permohonan diajukan kepada Kepala BKPM, dimana 

Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan untuk 

menolak atau menerima permohonan fasilitas. Perubaha dapat dilakukan jika 

mesin, barang, dan bahan belum diimpor dan masih dalam jangka waktu 

pembebasan. 

Dalam PMK No. 130/PMK.011/2011 diatur mengenai pemberian 

fasilitas pemerintah berupa pembebasan atau pengurangan pajak 

penghasilan badan (tax holiday) dengan jangka waktu 5-10 tahun. Kriteria 

wajib pajak yang dapat diberikan fasilitas tax holiday berupa industri pionir, 

rencana penanaman modal paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu triliun 

rupiah), menempatkan dana di perbankan paling sedikit 10% dan tidak boleh 

ditarik sebelum dimulai pelaksanaan realisasi penanaman modal, dan 

berstatus badan hukum Indonesia, paling lama 12 bulan sebelum atau 

setelah berlakunya PMK. Industri pionir mencakup industri logam dasar, 

industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik, industri 

permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan/atau industri 

peralatan telekomunikasi. Permohonan disampaikan kepada Menteri 

Perindustrian atau Kepala BKPM dan kemudian diteruskan kepada Menteri 

Keuangan. Usulan diverifikasi oleh Komite Verifikasi dan hasil disampaikan 

kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan pemberian fasilitas 

tax holiday. 
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3. Bidang Hukum Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual atau Hak atas  

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI atau “HKI”)18 adalah 

padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) 

atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya[1]. Istilah atau terminologi 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 

1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari 

si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan 

buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.[2] Istilah HKI terdiri 

dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan 

merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau 

harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris 

Intellectual Property Right. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek 

kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk 

pemikiran manusia/the Creations of the Human Mind  (WIPO, 1988: 3). 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan 

suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya 

                                                             
18

 Istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa “atas”) dipakai dalam bagan organisasi Departemen 

Hukum dan Perundang-undangan yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan 

Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  24/M/PAN/1/2000 tangagal 19 Januari 2000. Karena 

memerlukan singkatan, Hak Kekayaan Intelektual  disingkat dengan “H.K.I.” atau dengan akronim 

“HaKI” (lihat A. Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional, 

makalah Advend Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyrights, Patent and 

Trademark Laws, Jakarta, 31 Juli  - 1 Agustus 2000). Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan 

istilah terakhir yang kini dipakai untuk menterjemahkan “Intellectual Property Rights” (“IPR”), 

yang sebelumnya memakai istilah “Hak Milik Intelektual” yang disingkat “H.M.I.” kemudian 

dirubah menjadi “Hak Atas Kekayaan Intelektual” yang disingkat dengan “HAKI”.  Dalam 

penulisan ini yang dipakai adalah  “HaKI” dengan huruf  “a” (atas) kecil seperti yang selama ini 

telah tersosialisasi di lingkungan akademis dan banyak digunakan dalam naskah-naskah ilmiah. 
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intelektualnya. Secara sederhana di awal perkembangannya HKI mencakup 

Hak Cipta, Paten dan Merek, dan kini telah berkembang berbagai macam jenis 

HKI di antaranya meliputi: indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, 

perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan yang 

lainnya.  

Kebutuhan adanya perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual 

semakin berkembang, seiring dengan pesatnya orang-orang yang melakukan 

peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat 

transportasi semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah 

pemasaran barang pun menjadi lebih luas, apalagi sekarang dengan 

diberlakukannya pasar bebas dunia.  

Dengan memperhatikan kenyataan seperti itu, maka menjadi hal yang 

dapat dipahami adanya tuntutan (kebutuhan bagi) pengaturan perundang-

undangan dalam rangka perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan 

kegiatan ekonomi dan perdagangan atas produk barang dan jasa yang 

berkualitas sebagai hasil kemampuan intelektual manusia.    

HKI selalu berkaitan dengan hasil karya. Suatu produk pada HKIkatnya 

bisa merupakan karya seni atau sastra atau karya tulisan termasuk karya 

ilmiah yang pada intinya merupakan karya intelektual yang dilindungi hak 

cipta (sebagai bagian dari HKI), dan diperdagangkan secara global, pada 

gilirannya akan memerlukan pula perlindungan hukum yang efektif dari segala 

tindak pelanggaran. Demikian pula halnya dengan produk industri atau 

manufacture lainnya. Keterlibatan pilihan teknologi (termasuk teknologi 

proses) baik yang dipatenkan maupun yang berupa rahasia dagang, yang 

berlangsung sejak tahap perencanaan dan berlanjut hingga tahap 

pembuatannya, ataupun penggunaan merek pada saat produk yang 

bersangkutan dipasarkan, menunjukkan keterlibatan HKI sejak awal hingga 

akhir produksi. Dapat dikatakan HKI telah hadir sebelum (sejak awal) produksi 
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hingga saat pemasarannya. Karenanya, memang tidak berlebihan untuk 

mengatakan bahwa globalisasi produk pada akhirnya juga berarti globalisasi 

HKI19.  

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di 

Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda 

memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada 

tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek 

tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. 

Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah 

menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 

tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 

1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic 

Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 

sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI 

tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan 

peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan 

dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak 

demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan 

pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan 

Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di 

Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten 

tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. 

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman 

yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur 

                                                             
19 Bambang Kesowo, Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan 

Intelektual Nasional. Makalah Penataran Lembaga dan Hukum Internasional, Universitas 

Padjadjaran, Bandung, 1997, hlm. 22.   
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tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor: J.S.5/41/4, 

yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam 

negeri, dan Pengumuman Menteri KeHKIman No. J.G.1/2/17 yang mengatur 

tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. 

Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI menerbitkan Undang-

Undang (UU) Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek 

Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU Nomor 21 

Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 

ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. 

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia 

dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat 

pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai 

dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1). 

Kemudian pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah mengesahkan UU 

Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta 

peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan 

untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil 

kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat 

pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. 

Pada tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modernisasi sistem 

HKI di tanah air, karena pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk 

sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 

1986 (Tim ini dikenal dengan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 

adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan 

peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di 

kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat 

luas. 
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Selanjutnya pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI 

mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU Nomor 12 

Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada tahun 1988, berdasarkan Keputusan 

Presiden RI Nomor 32 Tahun 1988 ditetapkan pembentukan Direktorat 

Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi 

dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit 

eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, 

Departemen Kehakiman. 

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 

6 Tahun 1989 pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku 

tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah 

RI mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai 

berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek Tahun 1961. 

Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 1994 menandatangani 

Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade 

Negotiations, yakni berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994 telah menerima 

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement 

Establishing the World Trade Organization/WTO), yang merupakan hasil 

perundingan Putaran Uruguay GATT (General Agreement on Tariff and Trade) 

pada tahun 1994 yang berisi antara lain: pembentukan organisasi 

perdagangan dunia/WTO (World Trade Organization), penurunan tarif 

perdagangan dunia dan perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual 

termasuk perdagangan barang palsu atau dikenal dengan TRIPs (Trade Related 

aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfiet Goods). 

Kesepakatan tersebut merupakan tonggak sejarah terwujudnya suatu aturan 

main dalam perdagangan dunia baru yang bebas tanpa hambatan dan 

diskriminasi. 
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Sesuai dengan kesepakatan, implementasi TRIPs -- yang bertujuan: 

meningkatkan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dari 

produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI 

yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta 

disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI, dan 

mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional 

untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau 

pembajakan HKI -- diberlakukan secara penuh dan efektif mulai 1 Januari 

2000. Berarti negara Indonesia pada saat ini sudah mulai dinilai rapornya di 

bidang Hak atas Kekayaan Intelektual oleh negara-negara anggota WTO 

terutama negara maju. Apabila “merah” alias “jelek” maka ekspor Indonesia 

akan banyak mengalami hambatan. Di samping itu, jika “law enforcement” di 

bidang HKI tidak mendapat prioritas tentunya barang-barang berkualitas akan 

enggan masuk pasaran dalam negeri. Apalagi United State Trade 

Representative (Amerika Serikat) akan menempatkan Indonesia pada posisi 

“priority watch list”.20 Dengan demikian, perlindungan HKI ini sebenarnya 

bagaikan keping mata uang yang memiliki dua sisi. Sisi pertama sebagai 

penopang pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan sisi yang lain akan 

memberikan kepercayaan internasional, khususnya kepercayaan para investor 

terhadap iklim di Indonesia yang mampu melindungi HKI.  

Oleh sebab itulah, perkembangan hukum di Indonesia pada 

dasawarsa akhir ini di tandai dengan peningkatan gerakan perlindungan 

hukum terhadap HKI. Pemerintah Indonesia terus mengambil langkah-langkah 

guna meningkatkan perlindungan hukum, dan pembinaan di bidang HKI21.  

                                                             
20

 Irwandi Muslim Amin, Masalah Sekitar Klaim dalam Perdagangan Internasional yang 

Berhubungan dengan HAKI, Makalah Seminar Peranan HAKI dalam Era Persaingan Bebas, 16 

September 1999, Fakultas Hukum Undip dan Kadinda  Jawa Tengah, Semarang, hal. 2; dan Huala 

Adolf & A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, PT Raja 

Grafindo Persada, 1995. 
21 Lihat Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, 2000, 25-

26; dan Ibid.,  Peran HaKI dalam Perdagangan Internasional, Makalah disampaikan dalam 
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Langkah tersebut diwujudkan dengan merevisi dan membentuk 

produk hukum baru di bidang HKI yang disesuaikan dengan ketentuan TRIPs, 

di antaranya pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan 

perundang-undangan di bidang HKI, yaitu Undang-Undang (UU) Hak Cipta 

1987 juncto UU Nomor 6 Tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992. 

Kemudian pada akhir tahun 2000, menerbitkan tiga UU baru dibidang HKI 

yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu. 

Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia 

juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kedua undang-undang 

tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya di bidang terkait. 

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2002, pemerintah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang 

menggantikan undang-undang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di 

undangkannya. Di samping itu, pada tahun yang sama pula disahkan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan 

mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. 

Ketentuan Hukum Merk dan Perlindungan Produk Usaha Kecil dan 

Menengah di Era Pasar Bebas 

HKI selalu berkaitan dengan hasil karya. Suatu produk pada HKIkatnya 

bisa merupakan karya seni atau sastra atau karya tulisan termasuk karya 

                                                                                                                                                                       
Seminar Nasional Fakultas Hukum Undip dengan Kadinda Jawa Tengah, Semarang, 16 September 

1999, hlm. 2-3. 
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ilmiah yang pada intinya merupakan karya intelektual yang dilindungi hak 

cipta (sebagai bagian dari HKI), dan diperdagangkan secara global, pada 

gilirannya akan memerlukan pula perlindungan hukum yang efektif dari segala 

tindak pelanggaran. Demikian pula halnya dengan produk industri atau 

manufacture lainnya. Keterlibatan pilihan teknologi (termasuk teknologi 

proses) baik yang dipatenkan maupun yang berupa rahasia dagang, yang 

berlangsung sejak tahap perencanaan dan berlanjut hingga tahap 

pembuatannya, ataupun penggunaan merek pada saat produk yang 

bersangkutan dipasarkan, menunjukkan keterlibatan HKI sejak awal hingga 

akhir produksi. Dapat dikatakan HKI telah hadir sebelum (sejak awal) produksi 

hingga saat pemasarannya. Karenanya, memang tidak berlebihan untuk 

mengatakan bahwa globalisasi produk pada akhirnya juga berarti globalisasi 

HKI22.  

Khusus ketentuan hukum HKI di bidang merek, pemerintah telah 

melakukan perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang (UU) Nomor 19 

Tahun 1992 tentang Merek, dengan menerbitkan Undang-Undang No. 14 

Tahun 1997, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 

15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan ini pada dasarnya diarahkan untuk 

menyesuaikan dengan Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property) Tahun 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir tahun 1957, dan penyempurnaan terhadap kekurangan atas 

beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik-praktik 

internasional, termasuk penyesuaian dengan persetujuan TRIPs.  

Sebenarnya Indonesia telah mengenal hukum merek pertama kali 

pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yaitu 

dalam “Reglement Industrieele Eigendom Kolonien” Stb 545 Tahun 1912, yang 

                                                             
22 Bambang Kesowo, Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan 

Intelektual Nasional. Makalah Penataran Lembaga dan Hukum Internasional, Universitas 

Padjadjaran, Bandung, 1997, hlm. 22.   
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kemudian diganti dengan UU No. 21  Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan 

dan Merek Perniagaan Nasional, yang kemudian dicabut dan diganti dengan 

UU No. 19 Tahun 1992, kemudian dirubah dengan UU No. 14 Tahun 1997, dan 

terakhir dicabut serta digantikan dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek. 

Ada perbedaan antara UU Merek No. 21 Tahun 1961 dengan UU 

Merek  Tahun No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997 yang terakhir 

berdasar UU No. 15 Tahun 2001. Pada UU No. 21 Tahun 1961 yang berlaku 

hampir 32 tahun, seluruh ketentuannya hanya mengatur mengenai 

penyelenggaraan administrasi pendaftaran merek belaka dan tidak satu  

pasal-pun dalam UU tersebut mengatur sanksi terhadap pemalsuan dan 

peniruan merek. Di samping itu, sistem pendaftarannya menggunakan stelsel 

deklaratif (pasif) atau prinsip first to use, yang mengandung pengertian bahwa 

pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan 

dugaan, atau sangkaan hukum (rechtvermoeden), atau presemption iuris, 

yakni pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek 

tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Jadi 

menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas 

merek, yang dapat dibuktikan dan beritikat baik, bukan karena 

pendaftarannya di Kantor Merek. 

Sedang pada UU Merek Nomor 19 Tahun 1992 jo UU Nomor 14 Tahun 

1997 dan terakhir berdasar UU Nomor 15 Tahun 2001, telah memberi 

“nuansa baru di bidang perlindungan hukum pada masyarakat”23 baik sebagai 

produsen (pemilik/pemegang merek) maupun sebagai konsumen, yakni 

berupa penetapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku pemalsuan 

atau peniruan merek. Di samping itu, sistem pendaftaran merek yang 

                                                             
23

 Perlindungan hukum merek dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga mengatur tentang “indikasi 

geografis” dan “indikasi asal” sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang 

yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi 

dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas pada barang yang dihasilkan.  
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digunakan adalah stelsel konstitutif (aktif) atau prinsip first to file24, yaitu 

bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan 

mereknya. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek, pihak 

yang mendaftarkan suatu merek dialah satu-satunya yang berhak atas merek 

tersebut dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak 

mutlak. Dengan demikian, pendaftaranlah yang dapat memberikan 

perlindungan terhadap suatu merek, karena permintaan pendaftaran yang 

diajukan di Kantor Merek akan dapat diterbitkan hak atas merek.  

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka 

waktu tertentu (sepuluh tahun) menggunakan sendiri merek tersebut atau 

memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3 UU Merek). 

Pemilik merek dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara 

bersama-sama, atau badan hukum. Hak merek itu diberikan pengakuannya 

oleh negara bagi pemilik merek yang beritikad baik, dan pengajuan 

permintaan pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan apabila ia 

menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak 

atas merek. Perlindungan hukum yang diberikan adalah hak untuk mencegah 

orang lain memakai mereknya secara tidak sah, kecuali dengan perjanjian 

penggunaan merek yang dibuat dalam bentuk lisensi. Inilah yang disebut 

dengan hak monopoli atau hak khusus/eksklusif atau hak mutlak bagi 

pemilik/pemegang merek. 

                                                             
24 Perlindungan merek melalui sistem konstitutif mempunyai tujuan tertentu, antara lain 

perlindungan pengusaha pemilik merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat 

melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, 

dan kepastian hukum (Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 94; M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hlm. 173-175; 

dan Soerjatin, Hukum Dagang I dan II, Cet. Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 96).  

Selain itu sistem ini berdasar UU Merek No. 15 Tahun 2001 juga melindungi merek terkenal yang 

belum terdaftar di Indonesia.     
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Bagi pengusaha (orang/badan hukum) yang telah mendaftarkan 

mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas 

merek itu. Sebaliknya, bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan 

merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis jika diajukan 

pendaftaran maka oleh Direktorat Jenderal HKI Depkeham akan ditolak 

pendaftarannya. Di samping itu jika ada orang/badan hukum yang secara 

tanpa hak mempergunakan merek terdaftar yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang terdaftar, maka 

pemilik/pemegang merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke 

pengadilan, selain itu secara pidana bagi pelanggarnya dapat dikenai pidana 

paling lama lima tahun penjara dan/atau denda sampai dengan satu miliar 

rupiah25. 

Proses permintaan pendaftaran merek itu didahului dengan: pertama, 

pengajuan permintaan pendaftaran merek beserta persyaratan yang 

ditentukan ke Ditjen HKI oleh pemohon atau kuasanya; kedua, setelah 

pemohon pendaftaran merek mengajukan syarat-syarat formalitas, kemudian 

Ditjen HKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan 

tersebut. Apabila terdapat kekurangan Ditjen HKI meminta agar kelengkapan 

persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan  

dan/atau 3 (tiga) bulan jika berkaitan dengan bukti hak prioritas terhitung 

sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan 

persyaratan tersebut; ketiga, setelah pemeriksaan persyaratan formal dan 

seluruh persyaratan permintaan pendaftaran merek telah dipenuhi oleh 

pemohon atau kuasa hukumnya, maka dalam jangka waktu paling lama 30 

hari sejak tanggal penerimaan Ditjen HKI melakukan pemeriksaan substantif 

dan akan diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Dalam 

pemeriksaan substantif Kantor Merek akan mengambil keputusan menyetujui 

                                                             
25

 Pasal 90 dan Pasal 92  Ayat (1) UU Merek No. 15 Tahun 2001. 
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untuk didaftar atau menolak permohonannya; keempat, setelah pemeriksaan 

substantif selesai kemudian proses berikutnya adalah pengumuman 

permohonan disetujui untuk didaftar atau permohonan tidak dapat didaftar 

atau ditolak. Apabila disetujui untuk didaftar maka Ditjen HKI harus 

mengumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) dalam jangka waktu 10 hari 

terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, 

pengumuman dalam BRM berlangsung 3 (tiga) bulan dan setiap pihak dapat 

mengajukan keberatan selama pengumuman tersebut. Sedangkan apabila 

tidak disetujui untuk didaftar atau ditolak,  pemohon dapat mengajukan 

keberatan/tanggapannya dengan menyebut alasan dalam tenggang waktu 30 

hari. Jika terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Ditjen HKI melakukan 

pemeriksaan kembali dan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 

2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. kelima, 

setelah dilakukan pengumuman serta tidak ada keberatan dari pihak yang 

berkepentingan, kemudian Ditjen HKI menyatakan permohonan dinyatakan 

dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) dan 

kemudian menerbitkan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya 

dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal 

berakhirnya jangka waktu pengumuman.   

Menurut Insan Budi Maulana26, bila berjalan lancar sesuai dengan 

peraturan maka dalam waktu kurang lebih 14 bulan, merek yang memang 

patut didaftar akan diterima pendaftarannya. Namun dalam realita selama ini, 

dengan begitu banyaknya kasus yang terjadi, jangan mengharapkan Kantor 

Merek akan menyelesaikannya dengan tepat waktu, seandainya-pun ada yang 

dapat didaftar dalam waktu singkat umpamanya di bawah satu tahun, patut 

                                                             
26

 Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) 

Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hal. 1-2; dan Insan Budi Maulana, Undang-Undang Desain 

Industri dan Merek: Quo Vadis?, Makalah dalam “Seminar Nasional Implementasi Undang-

Undang Desain Industri dan Merek”, P3HaKI LPKwU UNS, Yayasan Klinik HaKI, Asosiasi JIII 

Indonesia, Surakarta, 14  Februari 2002. 
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dipertanyakan, ada apa gerangan di sana? Karena ternyata penyelesaiannya 

itu cenderung begitu terlambat. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan 

berkurangnya kepercayaan dan kepastian para pengusaha yang ingin 

mendapatkan perlindungan hukum atas merek produknya.     

Padahal, kalau melihat kondisi sekarang didalam ekonomi global yang 

sepenuhnya saling mengait, faktor keberhasilan utama beralih dari sumber 

daya ke pasar27, di mana pelaku-pelaku ekonomi akan saling berkompetisi 

dengan ketat untuk memperebutkan pasar. Dalam keadaan demikian 

pemakaian merek untuk suatu hasil produksi barang/jasa menjadi suatu 

keharusan, karena melalui merek inilah suatu produk dapat menembus pasar 

domestik ataupun dunia dan dikenal secara luas oleh konsumen. Bagi 

produsen pentingnya pemberian merek pada barang/jasa adalah untuk 

membedakan barang/jasa yang satu dengan yang lain, dan juga berfungsi 

sebagai tanda untuk membedakan asal usul, citra, reputasi maupun 

bonafiditas di antara perusahaan sejenis. Inilah yang di negara-negara industri 

maju merek dianggap sebagai “roh” bagi produk barang atau jasanya28. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa terlindunginya merek secara hukum juga 

berarti terlindunginya produk tersebut dari upaya persaingan yang tidak 

sehat.  

 Di samping itu, ketika sistem perdagangan menjadi semakin terbuka 

dan persaingan menjadi makin bebas, pemberian hak eksklusif atas merek 

sebenarnya akan mendorong perusahaan untuk berkinerja lebih baik guna 

mempertahankan mutu dari merek barang/jasa yang telah dimiliki agar tetap 

bisa menguasai pasar. Dalam hal ini merek bernilai ganda. Pertama, dengan 

makin banyak dan beragamnya barang/jasa yang sejenis, merek dianggap 

sebagai alat kompetisi memperebut perhatian konsumen, yang 

                                                             
27 Kenichiohmae, Dunia Tanpa Batas, Alih Bahasa Fx. Budiyanto, Binacipta Aksara, 1991, hal. 12. 
28 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1997, hlm. 60.   
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memungkinkan pemilik/pemegang hak merek untuk berkinerja lebih baik 

dalam kegiatan pemasarannya dan untuk itu sudah selayaknya ia menikmati 

sendiri hasil kegiatannya untuk diri sendiri. Kedua, merek menjadi sebagai alat 

monopoli atau sebagai alat yang mempunyai efek monopoli yang 

memungkinkan pengecualian pemakaian merek tersebut oleh pelaku pasar 

yang lain29.  

Melalui hak eksklusif atas merek, dalam konsep ini semua pelaku 

ekonomi mempunyai kesempatan yang sama untuk berkompetisi di pasar 

global, tidak perlu khawatir yang kecil akan kalah bersaing dengan yang besar, 

karena semua pelaku pasar akan terseleksi dengan baik oleh konsumen dari 

merek yang digunakannya atas produk barang/jasa. Para pengamat 

meramalkan dalam globalisasi ekonomi justru akan banyak tumbuh unit-unit 

usaha berskala kecil dan menengah memasuki persaingan pasar. Unit-unit 

usaha kecil dan menengah ini tidak terlalu banyak urusan dan permasalahan 

sehingga mereka lebih supel atau mudah menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi seperti krisis ekonomi yang sedang kita alami saat ini. 

Perusahaan yang menang dalam persaingan akan dikenali oleh masyarakat 

melalui merek yang digunakan pada barang/jasa yang dihasilkan.   

Namun, dalam realitasnya pengusaha kecil pada umumnya masih 

banyak yang belum memahami dan sadar. Di samping itu mereka masih 

menghadapi berbagai keterbatasan karena ada hambatan maupun kendala, 

baik yang bersifat eksternal maupun internal, seperti di bidang permodalan, 

produksi - pengolahan, pemasaran,  skill, teknologi, dan rendahnya moral dan 

etika bisnis, berbedanya kultur (seperti nilai komunalisme yang cenderung 

masih melekat),  serta iklim usaha yang belum mendukung 

perkembangannya30. Sehingga perlindungan hukum atas merek produk 

                                                             
29

 Hadiputranto Hadinoto dan Dermawan, Tindak Pidana di Bidang Merek dan Penanganannya, 

(makalah disampaikan pada diskusi di bidang merek, Tangerang 24-25 November 1992), hlm. 5.  
30 Realitas usaha kecil yang demikian itu juga diakui dan dijelaskan dalam Penjelasan atas 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 



45 

 

barang/jasa (yang sarat dengan nilai eksklusif-individualistik) seperti yang 

dikonsepsikan dalam UU Merek belum dapat diakses dan dimanfaatkan 

secara optimal, akibat keterbatasan dan ketidakberdayaannya tersebut. Hal 

itu dapat dibuktikan dengan sedikitnya jumlah pendaftar merek, sejak Januari 

2001  Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa 

Tengah (Depkehham Kanwil Jateng) baru menerima pendaftaran 29 merek.31 

Jumlah itu jelas sangat sedikit dibanding merek produk yang dipakai oleh 

pengusaha di Jawa Tengah. Di kota Surakarta, berdasar data yang diperoleh 

dari Kantor Dinas Departemen Perindustrian Perdagangan dan Penanaman 

Modal, banyak merek dagang dan jasa dari 871 CV, 50 Fa, 596 Perusahaan 

Perseorangan, 50 Koperasi yang belum didaftarkan oleh para pengusahanya, 

lebih-lebih yang tergolong usaha yang lebih kecil lagi32. Seharusnya merek 

yang digunakan didaftarkan di Ditjen HKI agar terlindungi secara hukum, 

sehingga produk yang dipasarkan oleh pengusaha pemilik/ pemegang merek 

yang sebenarnya mendapatkan perlindungan hukum dari persaingan usaha 

yang tidak sehat.  

Rendahnya kesadaran hukum HKI pengusaha kecil tersebut tentunya 

berkaitan dengan persepsi,  perilaku dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat 

(para pengusaha kecil) terhadap eksistensi UU Merek (UU Merek No. 15 

Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya), apakah para pengusaha kecil 

kita sudah mengetahui, mengerti dan memahami substansi UU Merek atau 

sama sekali belum mengetahui keberadaan UU Merek. Oleh karena itu, 

budaya hukum di kalangan pengusaha kecil berpengaruh besar terhadap 

bekerjanya hukum merek baik itu berupa persepsi nilai-nilai, maupun 

perilakunya.  

                                                             
31 Kompas, 23 Januari 2002, Rendah Kesadaran HKI di Jateng, hal. 25.    
32 Prasetyo Hadi dan kawan-kawan, Studi Deskriptif Tingkat Kesadaran Hukum Para Pengusaha 

Kecil Terhadap Hak Merek di Kotamadia Dati II Surakarta, Laporan Penelitian, P3HaKI LPKwU 

UNS, Surakarta, 1999, hlm. 4-5. 
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Lebih jauh, dalam kaitan dengan ketentuan pendaftaran merek untuk 

memperoleh hak atas merek, dapat dikatakan bahwa hukum dan kultur 

merupakan dua sisi yang berkaitan erat satu sama lain. Seperti HKI lainnya, 

sebagai akibat dari dominasi Barat dan Timur, maka penetrasi model hukum 

barat ke dalam dunia timur pun tidak dapat dihindari, apabila kita ingin 

berbicara dalam idiom sekarang, terjadi penggunaan model hukum negara 

industri maju oleh negara sedang berkembang. Berbicara mengenai 

pengoperan hukum asing itu, transformasi strukturalnya dan pengembangan 

kultur hukum yang cocok untuk mendukung sistem hukum modern itu adalah 

jauh lebih sulit dari pada memberlakukan sistemnya33.  

Tentunya hal-hal yang diungkap di atas mempengaruhi kemampuan 

pribadi para pengusaha kecil untuk lebih eksis membangun kehidupan usaha 

atau ekonominya. Oleh sebab itu para pengusaha kecil harus diberi 

kemampuan agar menjadi lebih berdaya dalam mengakses pelaksanaan UU 

Merek, sehingga dengan daya kreatifnya mampu memasarkan produknya 

dengan nyaman karena adanya perlindungan hukum atas merek yang 

dipakainya. 

 

B. Perkembangan Pengaturan Dalam Perspektif Internasional 

Pada bab dua bagian b ini akan dijelaskan mengenai peraturan-peraturan 

yang terdapat dalam peraturan internasional seperti General Agreement on 

Tarrif and Trades (GATT)/Word Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade 

Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), serta lembaga-lembaga 

internaasional yang terkait dengan perdagangan. 

                                                             
33 Satjipto Rahardjo, Etika, Budaya dan Hukum, Makalah disampaikan pada Acara Temu Budaya 

86, Diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, 16-18 Oktober 1986.  
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1. General Agreement on Tarrif and Trades (GATT)/ World Trade Organization 

(WTO) 

 Globalisasi dan perdagangan internasional dapat bermanfaat bagi seluruh 

umat manusia, sehingga sangat diperlukan pengaturan yang bersifat 

internasional yang akan mengatur perdagangan internasional. Seperti yang 

dikemukakan oleh mantan Direktur Jenderal GATT dn WTO, Peter Sutherland 

pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa tantangan yang dunia hadapi adalah 

tantangan untuk membentuk suatu sistem (ekonomi) internasional yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal, dan juga dapat 

menciptakan keadilan (equity). Sistem seperti ini adalah sistem yang dapat 

mengintegrasikan negara-negara yang sedang, kuat dan lemah dalam upaya 

mereka memperluas tingkat pertumbuhan ekonomi.34 

 Hukum perdagangan internasional terdiri dari perjanjian perdagangan 

yang bersifat bilateral, regional dan perjanjian perdagangan yang bersifat 

multilateral. Perjanjian multilateral yang paling penting dan paling besar dari 

semua perjanjian perdagangan multilateral adalah Perjanjian Marakesh 

mengenai pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang di bentuk pada 

tanggal 15 April 1994. Perjanjian perdagangan ini merupakan hukum dari 

perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO membentuk struktur 

organisasi yang dikembangkan berdasarkan ketentuan GATT pada awal tahun 

1990.  

 Sejak tahun 1947 GATT telah menjadi kesepakatan (perjanjian penting 

bagi pemerintah negara-negara insdustri untuk menurunkan rintangan-rintangan 

terhadap tarif. Walaupun ketentuan GATT terbatas hanya mengatur kesepakatan 

tentang tarif, dalam prakteknya tingkat rata-rata tarif dapat diturunkan. Dalam 

perkembangannya pun GATT mengatur kebijakan-kebijakan perdagangan yang 

                                                             
34 An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan 

Internasional dsn Penanaman Modal, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, Tahun 2011, hlm. 118.  
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non tarif dan kebijakan-kebijakan nasional atau domestik yang mempunyai 

pengaruh terhadap perdagangan. Pada akhir putaran Uruguay pada tahun 1994 

sebanyak 128 negara telah bergabung ke dalam GATT. Sejak berlakunya WTO 

keanggotaannya terus bertambah dan pada tahun 2009 negara yang menjadi 

anggota WTO menjadi 144 negara.35 

 Pada tahun 1993, peran GATT digantikan oleh WTO. Fungsi utama WTO 

adalah sebagai forum kerja sama internasional dalam perdagangan yang 

berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menciptakan aturan perdagangan 

bagi negara anggota-anggota WTO. Ketentuan-ketentuan ini muncul dari 

komitmen kebijakan-kebijakan perdagangan dalam beberapa negosiasi. WTO 

dapat juga merupakan suatu pasar dalam pengertian bahwa negara-negara 

datang bersama-sama untuk melakukan komitmen pertukaran akses pasar 

dengan dasar timbal balik (asas resiprocal). 

Tujuan utama perjanjian WTO adalah: 

a. Sebagai instrumen (hukum) guna memberi perlindungan terhadap negara 

yang dirugikan berkenaan dengan tindakan suatu pemerintah dari negara-

negara anggota WTO dalam hubungan perdagangan. 

b. Sebagai forum untuk penyelesaian sengketa untuk menangani kesulitan-

kesulitan yang berkenaan dengan perdagangan. 

c. Sebagai forum untuk merundingkan dan mengembangkan aturan-aturan 

perdagangan yang dirumuskan diantara negara-negara anggota WTO. 

                                                             
35

 An An Chandrawulan, Ibid., hlm. 122. 
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Peraturan Dasar dan Prinsip-Prinsip Dalam Hukum WTO (Basic Rules and 

Principles of WTO Law). 

 Prinsip-prinsip hukum dari perdagangan internasional yang diatur dalam 

GATT/WTO yaitu: 

a. Prinsip Non-Diskriminasi (Non-Discrimination Principle) 

Terdapat dua prinsip non diskriminasi dalam hukum organisasi 

perdagangan dunia (WTO/GATT) yaitu kewajiban the Most-Favoured Nation 

(MFN) Treatment dan kewajiban the National Treatment. 

Prinsip Most-Favoured Nation (MFN), diatur dalam Article 1 section 

(1) GATT 1947, yang mensyaratkan bahwa anggota-anggota WTO harus 

memberikan perlakuan keuntungan yang sama terhadap semua anggota 

WTO. Suatu negara anggota WTO tidak diperbolehkan untuk membeda-

bedakan mitra dagang dari negara-negara manapun, misalnya memberikan 

kemudahan pada produk impor dari satu negara lebih diuntungkan dari 

negara lainnya dalam memasuki akses pasar ke negara tersebut. Kewajiban 

MFN treatment merupakan ketentuan yang paling penting dalam hukum 

WTO.36  

Pengecualian terhadap prinsip MFN sebagaimana diatur dalam Article 

XXIV GATT 1947 tidak berlaku: 

1. Dalam hubungan ekonomi antara negara-negara anggota Free Trade 

area/Custom Union dengan negara-negara yang bukan anggota, misalnya 

antara anggota AFTA dengan India. 

2. Dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dan negara-negara 

berkembang melalui GSP (Generalized System of Preferences), sejenis 

                                                             
36

 An An Chandrawulan, ibid., hlm. 124. 
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bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dari negara maju 

kepada negara berkembang, seperti Inggris kepada negara anggota 

commonwealth, pemerintah  belanda kepada Indonesia melalui IGGI 

(International Government Group of Indonesia). Bantuan ini bukan 

semata-mata ditujukan untuk pengembangan ekonomi, akan tetapi lebih 

bernuansa politik sebagai salah satu cara guna menekan negara-negara 

berkembang agar tetap mengikuti kebijakan dari negara-negara maju.37 

Prinsip the National Treatment (NT), diatur dalam Article III GATT 

1947. Prinsip tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam 

negeri dengan produk serupa di luar negeri. Artinya, apabila suatu produk 

impor telah memasuki wilayah suatu negara karena di impor, maka produk 

impor itu harus mendapat perlakuan yang sama seperti halnya perlakuan 

pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.38 

b. Prinsip Resiprositas (Reciprocity Principle) 

Prinsip Resiprositas ini diatur dalam Article II GATT 1947, 

mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara sesama negara 

anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, 

apabila suatu negara, dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya 

menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara 

pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk 

produk dari negara yang pertama tadi. Berdasarkan prinsip ini diharapkan 

setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu 

lintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap 

                                                             
37 Muhammad Sood, Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional, Op. Cit., hlm. 42-43. 
38 Ibid., hlm. 44. 
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negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar 

dan bebas.39  

c. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitas (Prohibition of Quantitative 

Restriction). 

Prinsip ini telah diatur dalam Article IX GATT 1947, menghendaki 

transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan 

internasional. Hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT/WTO adalah 

hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. 

Termasuk dalam kategori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan 

ekspor secara sukarela. Adanya prinsip transparansi membawa akibat bahwa 

negara-negara anggota WTO apabila hendak melakukan proteksi 

perdagangan internasional tidak boleh menggunakan kuota sebagai 

penghambat, melainkan hanya tarif yang diizinkan untuk diterapkan. Oleh 

karena itu prinsip ini seringkali disebut sebagai tarifikasi hambatan 

perdagangan. 

Ada beberapa pengecualian dari prinsip penghapusan hambatan 

kuantitatif, yaitu: 

1. Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diizinkan untuk 

membatasi impor dengan cara kuota (Article XII-XIV GATT 1947) 

2. Karena industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang 

serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh 

tidak tunduk pada prinsip ini (Article XIX GATT 1947)  

3. Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional 

negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untukk membebaskan diri 

dari kewajiban tunduk pada prinsip ini (Article XX dan XXI GATT 1947) 

                                                             
39 Ibid., hlm. 45. 
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d. Prinsip Perdagangan yang adil (Fairness Principles)40 

Prinsip fairness dalam perdagangan internasional yang melarang 

Dumping (Article VI) dan Subsidi (Article XVI), dimaksudkan agar jangan 

sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan 

melakukan kebijaksanaan tertentu, sedangkan di pihak lain, kebijaksanaan 

tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. 

Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau 

pengekspor yang melakukan penjualan barang di luar negeri dengan harga 

yang lebih murah dari harga normal produk sejenis di negara bersangkutan 

sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara pengimpor. 

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap 

pengekspor atau produsen dalam negeri, baik berupa bantuan modal, 

keringanan pajak, dan fasilitas lainnya, sehingga akan berakibat terjadinya 

kelebihan produksi (over production) yang pada akhirnya dapat 

menimbulkan kerugian baik bagi negara pengimpor maupun pengekspor. 

Kerugian bagi negara pengimpor akan mengarah pada kegiatan dumping, 

sedangkan bagi pengekspor akan menimbulkan ketidakmandirian 

pengekspor (produsen dalam negeri) karena akan selalu bergantung pada 

bantuan dari pemerintah. 

Oleh karena dumping dan subsidi dinilai sebagai praktik ekonomi yang 

tidak adil atau curang, maka WTO menentukan bahwa, apabila suatu negara 

terbukti melakukan praktik tersebut, maka negara pengimpor yang dirugikan 

oleh praktik itu mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi 

balasan itu adalah berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut 

                                                             
40

 Ibid., hlm. 47. 



53 

 

dengan “bea masuk antidumping” yang dijatuhkan terhadap produk-produk 

yang di ekspor secara dumping dan countervailing duties atau bea masuk 

untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi. 

e. Prinsip Tarif Mengikat (Binding Tarrif Priciples)41 

Prinsip ini diatur dalam Article II Section (2) GATT-WTO 1995, bahwa 

setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang 

telah disepakatinya atau disebut dengan prinsip tarif mengikat. Pembatasan 

perdagangan bebas dengan menggunakan tarif oleh WTO dipandang sebagai 

suatu model yang masih dapat ditoleransi, misalnya melakukan tindakan 

proteksi terhadap industri domestik melalui kenaikan tarif (bea masuk). 

Perlindungan ini masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Namun 

demikian, dalam kesepakatan perdagangan internasional tetap diupayakan 

mengarah kepada sistem perdagangan bebas yang menghendaki 

pengurangan tarif secara bertahap. Penerapan tarif impor mempunyai 

beberapa fungsi sebagai berikut:42 

1. Tarif sebagai pajak, adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang 

impor) yang merupakan pungutan oleh negara untuk dijadikan kas 

negara. 

2. Tarif untuk melindungi produk domestik dari praktik dumping yang 

dilakukan oleh negara pengekspor. 

3. Tarif untuk memberikan balasan terhadap negara pengekspor yang 

melakukan proteksi produk melalui praktik subsidi terhadap produk 

ekspor. 

 

                                                             
41 Ibid., hlm. 48. 
42 Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004. 
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2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

Area Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA merupakan suatu kerjasama 

regional di Asia Tenggara untuk menghapuskan trade barries antar Negara 

anggota ASEAN. Munculnya kerjasama di bidang ekonomi merupakan fenomena 

global yang terjadi di berbagai blok-blok ekonomi sebagai respon terhadap 

globalsasi dan perdagangan bebas atau dengan kata lain sebagai anti klimaks dari 

globalisasi itu sendiri.  

Pembentukan blok-blok kerjasama regional dapat dijumpai di Eropa, Asia, 

Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Uni Eropa dapat dikategorikan 

sebagai multinational market groups yang paling established atau mapan bahkan 

menjadi model dari organiasasi regional lainnya. Blok-blok kerjasama regional 

dalam bidang ekonomi di region lainnya, seperti NAFTA (North Amerika Free 

Trade Area) antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko; MECROSUR di 

Amerika Selatan; dan ECOWAS di Afrika menerapkan aturan-aturan internal yang 

sifatnya mempermudah interaksi bisnis dalam framework perdagangan bebas. 

Di Asia, melalui KTT ASEAN di Singapura pada bulan januari tahun 1992 

secara formal menyetujui pembentukan ASEAN free Trade Area dengan 

melahirkan common Effectife Preferential Tariff (CEPT). Pembentukan AFTA 

sesungguhnya dapat dikatakan sebagai antiklimaks dari globalisasi, terlebih 

terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang menimpa semua Negara ASEAN, 

bahkan “macan Asia” seperti korea. Sebagai langkah antisipatif, AFTA semakin 

concern untuk mengurangi hambatan tariff / nontariff diantara sepuluh Negara 

ASEAN guna melakukan economic recovery serta meningkatkan bargaining 

position di mata masyarakat internasional. 

Keanggotaan AFTA yang terdiri atas sepuluh Negara anggota dan terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu enam Negara penandatangan CEPT (Indonesia, 

Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunai Darusalam) dan empat Negara 

yang bergabung kemudian (Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos). Perlu di 

catat bahwa vietnam bergabung dengan AFTA tahun 1995, Laos dan Myanmar 
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pada tahun 1997, serta kamboja pada tahun 1999. Target AFTA adalah 

pengurangan tariff, bahkan menuju zero tariffs rate sebelum tahun 2003. 

Pemberlakuan kesepakatan AFTA kepada enam Negara penanda tangan secara 

serentak akan efektif pada tahun 2010, sedangkan untuk Vietnam pada tahun 

2013, Laos dan Myanmar 2015, dan Kamboja pada tahun 2017. Pada waktu yang 

ditentukan tersebut, semua produk harus masuk dalam skema CEPT (Common 

Effectife Preferential Treatment). 

Alasan keberadaan “La raison d’etre” suatu kerjasma regional termasuk 

AFTA, dibentuk berdasarkan beberapa faktor, seperti terlihat dalam gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Apabila diaplikasikan terhadap pendirian AFTA, semua faktor tersebut 

tampaknya sudah memanifestasi dalam AFTA. Tujuan pendirian AFTA adalah 

menjalin kerjasama ekonomi regional ASEAN dalam rangka tercapainya cita-cita 

perdagangan dunia yang adil, seimbang, transparan, bebas hambatan tarif dan 

nontarif, serta mendukung tercapainya pemulihan ekonomi dan dinamika bisnis 

Negara-negara anggota yang sesuai dengan kesepakatan ASEAN Bold Measures 

yang dicapai pada pertengahan Desember 1988 pada KTT VI ASEAN di Hanoi. 
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BUTIR –BUTIR AKSELERASI AFTA 

Sebelum tahun 2000 tiap Negara menentukan nomenklatur sebesar 85% 

dari item yang tarifnya 0-5%, kemudian ditingkatkan menjadi 90% sebelum tahun 

2001, dan terakhir semua “inclusion list” menjadi 100% dari daftar item yang 

dikenakan tarif sebelum tahun 2002. Inclusion list didasarkan pada produk yang 

dijadwalkan untuk pengurangan tarif, pengurangan pembatasan kuantitatif, dan 

non tariff barriers. 

 

1. Pengecualian Umum (General Exception) 

Walaupun telah disepakatinya persetujuan zona perdagangan ASEAN 

(AFTA), dalam implementasinya ada hal-hal yang dikecualikan. Adapun hal-hal 

yang tidak termasuk free trade area karena alasan sebagai berikut. 

“National security, public morals, human, animal, or plant life and health 
and articles of artistic, historic and archeological value (Keamanan 
nasional, moral yang bersifat umum, manusia, binatang atau tumbuhan 
dan kesehatan serta benda-benda artistic, sejarah dan nilai-nilai 
arkeologi).” 
 

2. Tujuan AFTA 

Sebagaimana dijelaskan di atas tentang faktor-faktor yang melatar-

belakangi dibentuknya suatu kerja sama regional, AFTA mempunyai beberapa 

tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut: 

a.  Meningkatkan keunggulan kompetitif sebagai basis produksi pasar dunia. 

b. Liberalisai perdagangan: mengurangi kendala tarif dan nontarif antar negara 

anggota. 

c. Efisiensi produksi dalam meningkatkan daya saing jangka panjang. 

d. Ekspansi perdagangan intra regional memberikan konsumen di ASEAN lebih 

banyak pilihan serta kualitas produk lebih baik. 
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3. ASEAN Blod Measures (ABM) KTT VI ASEAN 1998 di Hanoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan mengenai isu harmonisasi dan standarisasi dengan norma 

internasional telah diupayakan, misalnya dua puluh produk yang distandarisasi dengan 

ISO, International Electrotecnical Commission (IEC), dan International 

Telecommunication Union. Harmonisasi sudah berjalan sebelum tahun 2000. 

Tabel 2 

Daftar Produk AFTA yang Distandarisasi Internasional 

Jenis Produk Standarisasi 

Air Conditioners diodes (other than photosensitive) 

Refrigerators parts of TV and Radio 

Radio loudspeakers and parts 

Telephone Inductors 

Television Capacitors 

Video apparatus Resistors 

Printed Circuits Switches 

Monitor and generators cathode-ray tube 

Monitor & keyboard ruber gloves 

Mounted piezo-electric crystal rubber condoms 

 

ASEAN BOLD 

MEASURES 1998 

JASA 
Perundingan masih 

diupayakan 1999/2001 

dengan agenda 

memperluas sektor jasa 

diluar 7 sektor prioritas 

jasa keuangan, angkutan 

laut, telekomunikasi, 

angkutan udara, 

pariwisata, konstruksi dan 

bisnis jasa. 

INVENSTASI 

  Preferensi Investor ASEAN dan Non 

ASEAN 1 Jan. 1999 sampai dengan 

31 Des. 2000 

  Dalam pajak penghasilan, 

kemudahan pajak investasi 

  Akses domestic market, 100% 

foreign share ownership 

  Bebas bea masuk impor barang 

modal, sewa tanah industri min. 30 

tahun 

  Memperkerjakan tenaga asing 

  Speed up proses pabean, bebas dari 

klausula 30% kepemilikan saham 

nasional 

 

PERDAGANGAN 

2003 Bebas Tarif dan 

Non Tarif (CEPT) 
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4. Akselerasi Tarif 1998-2003 

Berikut ini tabel pengurangan tarif secara gradual atau bertahap yang 

dilakukan di sepuluh negara ASEAN. 

Tabel 3 

CEPT Tariff Rates 

Negara 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Brunei Darussalam 1,35 1,30 1,00 0,97 0,94 0,87 

Indonesia 6,12 5,29 4,57 4,36 4,10 3,69 

Laos 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Malaysia 3,40 3,00 2,57 2,40 2,27 1,97 

Myanmar 4,47 4,45 4,38 3,32 3,31 3,19 

Fhilipina 7,43 6,54 5,27 4,79 4,53 3,62 

Singapura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Thailand 10,56 9,75 7,40 7,36 6,02 4,64 

Vietnam 3,92 3,90 3,38 2,97 2,72 1,78 

 5,05 4,69 3,74 3,54 3,17 2,63 

Tahun 2000 :  3,74% 
Tahun 2003 :  2,63% 
Sumber: Situs AFTA 

 

AFTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

AFTA merupakan suatu persetujuan perdagangan bebas di negara ASEAN. 

Secara subtansial, persetujuan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

intergovernmental agreement (persetujuan antar negara) khusus mengenai 

bagaimana menciptakan zona perdagangan bebas ASEAN. Hal yang paling utama 

dan krusial adalah langkah-langkah pengurangan tarif secara gradual untuk 

produk-produk yang disepakati berupa barang maupun jasa. Dalam bagian ini 

akan kita lihat bagaimana kontruksi hukum AFTA menurut hukum perjanjian 
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internasional. Menurut Vienna Convertion on the Law of the Treties(Verdragen 

recht) 1969, ditegaskan dalam artikel 2 sebagai berikut: 

 “Treaty means an international agreement concluded between states in 
written form and governed by international law, embodied in a single 
instrument or in two or more related instruments and whatever its 
particular designational (Traktat adalah suatu perjanjian internasional yang 
di buat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum 
internasional, baik yang dilengkapi dengan satu atau beberapa instrumen 
untuk tujuan tertentu.)”  

 

Sedangkan pengertian perjanjian internasional menurut Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri terdapat perbedaan dengan pengertian perjanjian 

internasional versi Konvensi Wina 1969. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 1999 merumuskan sebagai berikut: 

“Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa 
pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh 
pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih Negara, organisasi 
internasional atau subjek hukum internasional lainnya,serta menimbulkan 
hak dan kewajuban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat 
hukum publik.” 

  

 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional dirumuskan sebagai berikut. 

“Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama 
tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara 
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” 

 

Cukup jelas dapat dijumpai perbedaan antar konsep perjanjian menurut 

Konvensi Wina Tahun 1969 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 maupun UU Nomor 37 

Tahun 1999. Konvensi Wina hanya mengkhususkan pada perjanjian yang dibuat 

oleh negara (between states), serta mensyaratkan perjanjian itu dituangkan 

dalam suatu atau beberapa instrumen untuk tujuan tertentu. Berbeda dengan 

batasan perjanjian versi Vienna Convention, undang-undang hukum nasional 
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mengatur subjek hukum dalam perjanjian internasional mencakup tidak hanya 

perjanjian yang dibuat oleh negara (state entity), tetapi subjek-subjek hukum 

internasional lainnya selama merupakan masalah yang menimbulkan hak dan 

kewajiban di bidang hukum publik. 

Bagaimana pemberlakuan suatu perjanjian internasional dalam suatu 

sistem hukum nasional? Tentunya memerlukan adanya ratifikasi. Pasal 10 UU 

Nomor 24 Tahun 2000 menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional 

dilakukan undang-undang apabila berkenaan dengan: 

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; 

2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI; 

3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 

4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 

5. Pembentukan kaidan hukum baru; 

6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri. 

 

            Kemudian dalam Pasal 11 (1) merumuskan bahwa perjanjian intenasional 

yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana Pasal 10, dilakukan dengan 

keputusan Presiden. Dengan demikian, segala bentuk kerja sama dengan pihak 

luar negeri harus sejalan dengan ketentuan Pasal 10 jo 11 Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2000. Ketentuan tersebut tentunya berlaku sejak diundangkan, 

yakni tahun 2000, sehingga kesepakatan AFTA pada bulan januari 1992 yang 

diterima secara bulat oleh negara-negara anggota ASEAN yang tidak lepas dari 

deklarasi Bangkok Tahun 1967 tidak memerlukan instrumen hukum tersendiri 

dalam pemberlakuannya. 

 

AFTA DAN OTONOMI DAERAH  

       Otonomi daerah dalam implementasinya telah menimbulkan berbagai 

ekses yang tidak terprediksi sebelumnya. Dewasa ini pemahaman otonomi telah 

dipahami secara parsial sehingga menimbulkan beragam konflik antar daerah. 
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Sebagai contoh, nelayan Karawang dan Bekasi serta Tegal dan Pekalongan sering 

terlibat pertikaian masalah wilayah tangkapan di wilayah laut teritorial 

       Di sisi lain kapal nelayan berbendera Thailand sering masuk, mencuri ikan 

dalam yurisdikasi teritorial Indonesia. Penerapan otonomi daerah sesungguhnya 

sangat sejalan dengan semangat AFTA dimana targetnya adalah zero tarif dalam 

bidang investasi, perdagangan, dan jasa. Sejalan dengan semangat otonomi 

daerah dan AFTA, UU Nomor 37 tentang Hubungan Internasional telah mengatur 

tentang subjek atau aktor dan bidang apa saja yang dapat ditangani oleh daerah. 

 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 1999 merumuskan, “Hubungan luar 

negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional 

yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-

lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi 

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.” 

 Walaupun UU Nomor 37 Tahun 1999 memberikan keleluasaan bagi 

negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan lembega 

swadaya masyarakat memungkinkan untuk melakukan hubungan luar 

negeri,tetapi dalam hal melakukan perjanjian dengan negara lain, khususnya 

yang menyangkut poin a sampai dengan f Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000, 

daerah otonom tidak mempunyai kewenangan terbatas, mengingat 

pengesahannya harus dengan undang-undang bukan dengan perda (prinsip 

limitasi) 

 Apabila merujuk pada Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah, secara jelas dirumuskan wewenang pemerintah daerah, yaitu 

kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali 

kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

peradilan,moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan di bidang lain. 

      Sebagai contoh, daerah otonom (seperti kabupaten di Irian Jaya) tidak 

berwenang menentukan daerah perbatasan secara sepihak dengan Papua Nugini 

tanpa undang-undang. Contoh lain, Pemerintah Daerah Cilacap menjalin kerja 
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sama atau latihan militer bersama dengan Australia di Nusakambangan. 

Demikian halnya dengan berlakunya AFTA, daerah otonom tidak secara otomatis 

dapat menjalin kerja sama dengan negara ASEAN lainnya di bidang perdagangan, 

termasuk invenstasi asing tanpa otorisasi pengesahan undang-undang. 

      Dengan berlakunya AFTA, peran dan posisi daerah sangat tergantung 

pada pemerintah pusat dalam beberapa hal tertentu, khususnya hubungan 

dengan luar negeri (Ps.10 a-f). Namun,di sisi lain daerah otonom harus berani 

dan siap menghadapi konsekuensi dari diberlakunya AFTA 2003 di mana arus 

perdagangan bebas telah diimplementasikan dengan penghapusan tarif dan 

nontarif. 

      Secara ekstrem, dapat dikatakan bahwa daerah otonom memperoleh 

sejumlah kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat. Namun,dengan 

berlakunya AFTA 2003 sangat dimungkinkan segala sesuatunya banyak 

bergantung pada peran luar negeri,karena gendering siap dengan kompetisi 

terbuka sudah ditabuh, siap dengan perdagangan bebas di mana arus 

barangjasa,dan capital akan bebas mengalir tanpa kendala otoritas lokal negara 

anggota. Dengan kata lain, daerah semakin dalam kondisi pasif, khususnya hal-

hal yang menyangkut bidang kerja sama dengan luar negeri. 

 

3. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 

Gagasan perdagangan bebas regional ASEAN-China sesungguhnya sudah 

mulai dirundingkan sejak tahun 2003. Untuk mengkonkretkan gagasan free trade 

regional itu, pada tanggal 4 November 2004 ditandatangani Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and 

PRC oleh para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN dan China, di Phnom 

Penh, Vietnam. Pasca kesepakatan phnom Penh, pada tanggal 24 November 

2004 ditandatangani kesepakatan ACFTA di bidang barang, dilanjutkan dengan 

penandatanganan kesepakatan bidang perdagangan jasa yang disahkan pada 
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tanggal 14 Januari 2007 dan kesepakatan di bidang investasi yang disahkan pada 

tanggal 15 Oktober 2009.43 

Perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) ini berlaku sejak 

tanggal 1 Januari 2010 yang lalu dan telah masuk pada tahap pelaksanaan. 

Perjanjian ini mempunyai tujuan antara lain: (a) Memperkuat dan meningkatkan 

kerjasama perdagangan kedua pihak, (b) Meliberalisasikan perdagangan barang 

dan jasa melalui pengurangan dan penghapusan tarif, (c) Mencari area baru dan 

mengembangkan yang saling menguntungkan kedua pihak, (d) Memfasilitasi 

integrasi ekonomi yeng lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan 

menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.44  

 

4. Bidang Kelembagaan Internasional yang Terkait dengan Produk Nasional 

 
Berikut adalah uraian secara ringkas lembaga-lembaga atau organisasi-

organisasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional antara 

lain WTO, UNCITRAL, UNIDROIT, dan ICC. 

4.1. World Trade Organization (WTO) 

Pada tataran global, WTO (World Trade Organization/Organisasi 

Perdagangan  Dunia) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang 

mengatur perdagangan internasional.45 Prinsip dan dasar pembentukan 

WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan 

jaminan atas “Most Favoured Nations Principle (MFN)” dan perlakuan non 

diskriminasi oleh dan diantara negara anggota, serta komitmen terhadap 

transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap 

perdagangan internasional, dengan pengecualian yang patut atau 

                                                             
43

Jurnal Sosial Demokrasi, ACFTA dan Ancaman Kedaulatan, Volume 8.3 Februari-Juni 2010, 

Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita, Jakarta Tahun 2010, hlm. 6. 
44

 http://persma.com/baca/2010/04/29/analisis-dampak-acfta-bagi-indonesia-peluang-atau-

hambatan.html, diakses pada tanggal 23 maret 2012. 
45 Http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm, diakses tanggal 22 maret 

2012 
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fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu 

pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, 

mengurangi kemiskinan dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada 

saat yang bersamaan keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan 

nasional dan internasional yang sesuai sehingga dapat memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. 

Keanggotaan WTO tidak hanya didominasi oleh pertisipasi negara-

negara maju saja. Negara-negara berkembang juga memainkan peranan 

yang sangat penting dalam WTO. Hal ini tidak hanya dikarenakan oleh 

jumlah mereka, akan tetapi menjadi lebih penting pada era ekonomi global, 

karena negara-negara berkembang tersebut meningkatkan perdagangan 

sebagai sarana yang utama dalam upaya pembangunan. WTO membagi 

klasifikasi negara menjadi empat bagian, yaitu: developed countries (negara 

maju), developing countries (negara berkembang), least-developed countries 

(negara kurang maju) dan net food-importing developing countries (negara 

berkembang pengimpor makanan)46 

WTO dihasilkan dari Putaran Uruguay GATT (1986-1993). Organisasi 

ini memiliki kedudukan unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari badan 

kekhususan PBB. Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita 

lama negara-negara pada waktu mendirikan suatu organisasi perdagangan 

internasional (yang dulu namanya adalah International Trade Organization 

atau ITO). Struktur WTO dikepalai oleh suatu badan tertinggi yang disebut 

Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference). Badan ini akan 

bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun. Badan ini terdiri dari para 

perwakilan dari semua anggota WTO. Semua keputusan mengenai kebijakan 

                                                             
46 Huala adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 120. 
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yang berkaitan dengan perdagangan multilateral dilakukan melalui badan 

ini.  

Untuk pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari, badan tertinggi ini di bantu 

oleh badan-badan kelengkapan utama, yaitu Dewan Umum (General Council) 

yang terdiri dari semua anggota WTO. Badan ini bertugas memberikan laporan 

mengenai kegiatan-kegiatannya kepada the Ministerial Cenference. General 

Council memiliki dua fungsi lainnya. Pertama, sebagai suatu badan penyelesaian 

sengketa (dispute sttlement body), kedua, sebagai badan peninjau kebijakan 

perdagangan negara-negara anggota GATT (trade policy review nody). Selain itu, 

badan ini juga bertugas mengamati masalah-masalah perdagangan yang akan 

dicakup oleh WTO. Ia akan menetapkan tiga badan subsider yakni The Council for 

Trade in Goods, Council for Trade in Services, dan Council for TRIPs. The Council 

for Trade in Goods mengawasi pelaksanaan dan berfungsinya semua perjanjian 

mengenai perdagangan barang meskipun sebetulnya untuk perjanjian-perjanjian 

tertentu umumnya mereka memiliki badan pengawasnya sendiri. Dua dewan 

lainnya memiliki tanggung jawab masing-masing berkaitan dengan perjanjian 

WTO dan badan-badan tersebut dapat mendirikan badan-badan subsider lainnya 

manakala dipandang perlu. Tiga badan lainnya didirikan oleh the Ministerial 

Conference dan mereka melaporkan pekerjaannya kepada the General Council. 

Ketiga badan tersebut adalah the Committee on Trade and Development, yakni 

badan yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang terdapat di negara-

negara sedang berkembang. Kedua, the Committee on Balance of Payments 

bertanggung jawab untuk menyelenggarakan konsultasi di antara negara-negara 

anggota WTO dan negara-negara yang melaksanakan tindakan-tindakan restriktif 

perdagangan, yakni tindakan- tindakan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan 

neraca pembayarannya. Ketiga, the Committee on Budget, Finance and 

Administration bergerak dalam mengatur masalah-masalah keuangan dan 

anggaran WTO. Di samping badan-badan tersebut, WTO membentuk pula badan-

badan khusus yang mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian plurilateral 
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(yang sifatnya sukarela), yakni badan untuk perdagangan pesawat udara sipil, 

badan untuk pengadaan barang pemerintah (government procurement), badan 

untuk produk susu dandaging (dairy products and bovine meat). Badan-badan 

khusus ini melaporkan tugas-tugasnya kepada the General Council.47 

Sekretariat WTO berkedudukan di Jenewa, Swiss. Dalam membuat 

putusan, WTO melanjutkan praktek yang telah lama dilakukan dalam GATT, yaitu 

melalui konsensus. Namun dalam hal konsensus ini gagal, maka putusan akan 

diambil melalui pemungutan suara atau voting. Ada 4 hal atau situasi dalam 

perjanjian WTO yang memungkinkan dilakukannya voting. Pertama, mayoritas 

2/3 dari anggota WTO diperlukan untuk mengesahkan suatu penafsiran 

perjanjian perdagangan multilateral. Kedua, mayoritas 2/3 dari anggota WTO 

diperlukan bagi the Ministerial Conference untuk memutuskan penanggalan 

suatu kewajiban yang dikenakan terhadap suatu negara oleh suatu perjanjian 

multilateral. Ketiga, keputusan untuk merubah ketentuan perjanjian multilateral 

dapat disahkan melalui kesepakatan seluruh anggotanya atau melalui mayoritas 

2/3 dari anggota WTO. Perubahan-perubahan demikian hanyalah berlaku bagi 

negara-negara yang menerimanya saja. Keempat, suatu mayoritas 2/3 dari 

negara anggota WTO diperlukan untuk menerima masuknya suatu negara 

menjadi anggota WTO.48 

 

4.2. The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) 

 The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) 

adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. UNIDROIT 

dibentuk pada tahun 1926 sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa 

(LBB). Sewaktu LBB bubar, UNIDROIT dibentuk kembali pada tahun 1940 

                                                             
47 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Prinsip-Prinsip Dan Konsepsi Dasar, Bandung, 

2004, hlm 38. 

48
 Ibid., hlm. 39. 
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berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (the UNIDROIT 

Statute). UNIDROIT berkedudukan di kota Roma. 

 Tujuan utama pembentukannya adalah melakukan kajian untuk 

memodernisasi, mengharmonisasi dan mengkoordinasikan hukum privat, 

khususnya hukum komersial (dagang) di antara negara atau di antara 

sekelompok negara. Keanggotaan UNIDROIT terbatas hanya untuk negara-negara 

yang menundukkan dirinya kepada Statuta UNIDROIT. Negara-negara ini berasal 

dari 5 benua dan mewakili berbagai sistem hukum, ekonomi, politik dan budaya 

yang berbeda. Dewasa ini UNIDROIT memiliki 59 negara anggota, yakni: 

Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, 

Chile, China, Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Mesir, 

Estonia, Federasi Rusia, Finlandia, Perancis, Jerman, Holy See (Tahta Suci), 

Hungaria, India, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Malta, 

Mexico, Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Paraguay, Poland, Portugal, 

Republik Korea, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Africa Selatan, Spanyol, 

Swedia, Swiss, Tunisia, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, Venezuela, 

Yugoslavia (Federal Republic of), Yunani. 

 Tujuan utama UNIDROIT sebenarnya adalah mempersiapkan harmonisasi 

aturan-aturan hukum privat. Upaya ini dipandang penting mengingat 

perkembangan teknologi baru, praktek-praktek pedagangan,  memerlukan 

aturan hukum yang baru. Biasanya aturan-aturan baru tersebut juga dibuat oleh 

negara-negara. Masalahnya adalah peraturan tersebut bisa saja berbeda antara 

satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya. Karen itu aturan tersebut 

perlu diharmonisasi, atau bahkan diunifikasi guna memperlancar perdagangan 

internasional. Masalahnya adalah harmonisasi atau unifikasi hukum tersebut 

banyak bergantung kepada keinginan dan kerelaan negara-negara untuk mau 

menerimanya. 

Meskipun menyadari adanya kesulitan upaya tersebut, UNIDROIT 

memiliki kedudukannya yang menguntungkan sebagai organsiasi antar 
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pemerintah. Dalam kaitan ini, UNDIROIT menerapkan pemberlakuan konvensi 

atau perjanjian internasional yang mensyaratkan penerimaan dari negara-negara 

anggotanya. Tujuannya adalah menerapkan aturan-aturan konvensi tersebut ke 

dalam sistem hukum negara-negara anggota yang menundukkan dirinya kepada 

konvensi tersebut. Penerimaan suatu aturan konvensi oleh negara akan jauh 

lebih memudahkan pemberlakuan aturan-aturan konvensi tersebut ke dalam 

wilayah negara anggotanya (termasuk kepada warga negara atau subyek-subyek 

hukum di wilayah negara tersebut). 49  

 

4.3. The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

 The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

adalah badan kelengkapan khusus dari Majelis Umum PBB. Badan ini dibentuk 

pada tahun 1966. Pembentukannya didasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB 

Nomor 2205 (XXI) tanggal 17 Desember 1966. Tugas utamanya adalah 

mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang 

dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut UNCITRAL berupaya memajukan perkembangan harmonisasi 

danunifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif (the progressive 

harmonization and unification of the law of international trade).  

Sejak berdiri UNCITRAL telah mempersiapkan berbagai Konvensi, Model 

Hukum dan instrumen hukum lainnya yang mengatur transaksi perdagangan 

atau aspek-aspek hukum bisnis lainnya yang memiliki pengaruh terhadap 

perdagangan internasional. Badan ini berupaya membuat produk atau instrumen 

hukum yang modern yang dapat memberikan kebutuhan hukum untuk 

memperlancar perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi dunia. 

UNCITRAL merancang dan mengesahkan setiap instrumen hukum.Dalam upaya 

ini, tidak semua negara anggota UNCITRAL turut serta. Hanya negara-negara 
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 Ibid., hlm. 41-42. 
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tertentu saja yang merupakan wakil dari region-regiona di dunia. Pihak lain yang 

juga dapat turut serta dalam proses perancangan tersebut adalah LSM 

internasional atau organisasi-organisasi antar pemerintah yang berminat. 

Keputusan untuk mengesahkan instrumen hukum dilakukan secara konsensus.  

Instrumen hukum yang dirancang UNCITRAL bisa berupa legislative texts 

umumnya berupa Konvensi. Legislative texts misalnya saja: United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods; Convention on the 

Limitation Period in the International Sale of Goods; United Nations Convention 

on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit; United Nations 

Convention on International Bills of Exchange and International Promissory 

Notes; United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 

(Hamburg); United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport 

Terminals in International Trade; and the United Nations Convention on the 

Assignment of Receivables in International Trade. Sedangkan instrumen hukum 

lainnya berupa legislative guides dan non-legislative guides. Legislative guides 

misalnya adalah instrumen-instrumen hukum berupa model law dan rules. 

Instrumen ini merupakan instrumen yang tidak mengikat negara anggota. Negara 

anggota bebas untuk mengakui atau tidak mengakui legislative guides tersebut. 

Non-legislative texts adalah instrumen hukum lainnya yang sifatnya juga tidak 

mengikat. Contoh instrumen hukum seperti ini misalnya saja: UNCITRAL 

Arbitration Rules; UNCITRAL Conciliation Rules; UNCITRAL Notes on Organizing 

Arbitral Proceedings; UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International 

Contracts for the Construction of Industrial Works; and UNCITRAL Legal Guide on 

International Countertrade Transactions.50 

 

                                                             
50

 Ibid., hlm. 44-46. 
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4.4. Kamar Dagang Internasional (ICC) 

 The International of Commerce (ICC) didirikan pada tahun 1919. Badan ini 

berkedudukan di Paris. Tujuannya pada waktu itu dan sampai sekarang masih 

terus berlaku, adalah melayani dunia usaha dengan memajukan perdagangan, 

penanaman modal, membuka pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan 

aliran modal. Selama ini ICC dipandang sebagai corongnya dunia usaha 

(pengusaha) untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan 

kemakmuran. Peran ini sangat penting dalam kaitannya dengan keadaan dunia 

saat ini. Negara-negara di dunia kerap membuat kebijakan atau keputusan-

keputusan yang dapat mempengaruhi perdagangan. Karena itulah, peran atau 

adanya suatu badan dunia yang menyuarakan para pedagang yang terkena oleh 

kebijakan atau keputusan (suatu) negara menjadi sangat penting. Untuk itu, ICC 

memiliki akses langsung kepada pemerintah negara-negara di dunia melalui 

national committee ICC (KADIN Nasional) yang terdapat hampir di setiap negara 

di dunia. 

 Peran penting lain ICC adalah sebagai badan dalam membuat kebijakan-

kebijakan atau aturan-aturan yang dapat memfasilitasi perdagangan 

internasional. Peran lain yang juga cukup penting adalah: 

1. Sebagai forum penyelesaian sengketa khususnya melalui arbitrase51 

2. Sebagai forum untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan serta 

atursn-aturan hukum dagang internasional di antara pengusaha-

pengusaha di dunia 

3. Memberikan pelatihan-pelatihan dan teknik-teknik dalam merancang 

kontrak serta keahlian-keahlian praktis lainnya dalam perdagangan 

internasional. 

                                                             
51 ICC memiliki badan arbitrase serta aturan (rules) arbitrasenya. The ICC International Court of 
Arbitration terbentuk pada tahun 1923 atas jasa Presiden ICC pertama, yaitu Etienne Clémentel, 
mantan menteri perdagangan Perancis. Badan arbitrase ICC telah terkenal menjadi badan 
penyelesaian sengketa bisnis ternama. Pada tahun 2002 saja badan arbitrase ICC menerima 590 
kasus atau kira-kira 50 kasus per bulan. (http://www.iccwbo.org/home/menu_what_is_icc.asp). 
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ICC tidak berupaya menciptakan unifikasi hukum. Kebijakan yang 

ditempuhnya adalah memberikan aturan-aturan dan standarstandar (Rules and 

Standards) di bidang hukum perdagangan internasional. Kedua bentuk aturan ini 

sifatnya tidak mengikat. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari pendirian ICC 

bahwa dunia usaha sebaiknya tidak atau dipengaruhi sedikit mungkin oleh 

campur tangan penguasa (pemerintah). ICC karenanya tidak mau menjadi 

penguasa seperti itu. Ia berpendirian, biarlah dunia usaha saja yang mengatur 

atau membuat aturan bagi mereka sendiri. Dan aturan-aturan yang sifatnya atau 

yang datang dari luar, termasuk aturan-aturan yang dibuat ICC, haruslah bersfiat 

sukarela saja. Namun demikian aturan-aturan ICC (termasuk standar-standar ICC) 

ini memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Bahkan beberapa aturan (Rules)-nya 

telah diikuti dengan sukarela dan seksama oleh para pelaku dagang, seperti 

misalnya perbankan. Bahkan standar-standar yang dikeluarkan oleh ICC telah 

banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh para 

pelaku bisnis. 

Dewasa ini ICC memiliki 16 Komisi para ahli yang berasal dari sektor 

swasta. Para ahli ini terdiri berbagai bidang keahlian di bidang bisnis 

internasional. Keahlian bidang mereka antara lain mencakup teknis-teknis 

perbankan (jasa keuangan), perpajakan, hukum persaingan, telekomunikasi, 

HAKI, teknologi informasi, pengangkutan (udara dan laut), penanaman modal 

dan kebijakan perdagangan. 

 Para ahli dalam komisi-komisi tersebut berperan cukup penting dalam 

merumuskan kebijakan, aturan-aturan dan standar-standar yang digunakan atau 

diterapkan terhadap perdagangan internasional, termasuk kontrak internasional, 

meskipun sifatnya tidak mengikat. Maksud utama dengan adanya aturan-aturan 

tersebut adalah untuk mempermudah perusahaan-perusahaan atau para 

pedagang di seluruh dunia untuk bertransaksi dagang. Selain itu yang juga 
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penting adalah untuk mempermudah mereka membuat kontrak-kontrak 

dagang.52 

                                                             
52

 Ibid., hlm. 49-50. 
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BAB III 

KAJIAN DARI BERBAGAI ASPEK 

 

Pada Bab Tiga ini akan diuraikan tentang kajian dari berbagai aspek yaitu 

aspek hukum, pengaturan dan kebijakan, aspek ekonomi (cost and benefit 

analysis), aspek politik dan aspek budaya. 

3. Aspek Hukum, Pengaturan dan Kebijakan 

Kerangka pemikiran pembangunan hukum selama masa Orde Baru secara 

nyata telah mengabaikan cita-cita dan tujuan didirikannya Negara Republik 

Indonesia sebagai negara hukum, bahkan Konsep Negara hukum dikalahkan oleh 

para pendukung otoritarianisme Orde Baru.53 Dalam konstitusi UUD 1945 telah 

dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara 

berdasar atas hukum (rechtsstaat), bukan negara berdasar atas kekuasaan 

(machtsstaat).54 Hukum dan seluruh pranata pendukungnya baik berupa 

peraturan pemerintah maupun peraturan daerah adalah dasar dan kerangka bagi 

proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dan 

peraturan yang ada bukan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan 

mengukuhkan kepentingan sekelompok orang yang berkuasa dan bukan pula 

alat dari suatu sistem yang cenderung mengabaikan demokrasi, keadilan, dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Selama masa Pemerintahan Orde Baru, program pokok dari pemerintah 

adalah membangun ekonomi yang ditopang oleh tiga jangkar yaitu stabilitas, 

pertumbuhan dan pemerataan, akan tetapi dalam praktik pemerintah sangat 

menekankan stabilitas dalam penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun 

                                                             
53

 Abdul Hakim G Nusantara : 2005. Menuju Negara Hukum Indonesia: Refleksi keadaan publik 
dan prospek Transisi demokrasi di Indonesia, h. 2. diakses dari http://portal. komnasham.go.id/ 
pls/portal 
54

 Lihat system pemerintahan menurut penjelasan UUD 1945. 
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(Repelita) pada setiap periodenya. Stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, 

dikenal sebagai Trilogi Pembangunan diusahakan pencapaiannya melalui 

serangkaian Repelita yang berakhir Maret 1998.55  Dalam kurun wakru 1970–

1996, perekonomian meningkat rata-rata tujuh persen per tahun.56 Tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa pemerintahan Orde Baru 

menyebabkan penurunan kemiskinan yang signifikan. Indonesia beralih dari 

Negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah. Namun, 

pembangunan ekonomi yang berhasil ini tidak dibarengi dengan partisipasi 

politik, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan transparansi dalam 

pembuatan keputusan publik.  

1. Reformasi Hukum dan Fungsionalisasi Hukum Ekonomi 

Reformasi dalam bidang hukum, terutama bidang-bidang hukum yang 

bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi, yang dalam hal ini lazim 

disebut hukum ekonomi, mengandaikan keniscayaan hubungan antara 

perkembangan ekonomi perkembangan hukum. Max Weber termasuk perintis 

yang melihat hubungan erat antara munculnya hukum modern dengan 

kapitalisme, yang berarti bahwa Weber melihat kapitalisme itu sebagai sebab 

terjadinya perubahan dalam tipe hukum dari tradisional menjadi modern. 

Kapitalisme, menurut Weber, menuntut suatu tatanan normatif dengan 

tingkat yang dapat diperhitungkan (calculability atau predictability) secara 

akurat. Hasil penelitian Weber terhadap sistem-sistem hukum yang ada di 

zamannya, sampai pada kesimpulan bahwa hanya hukum modern yang rasional 

atau memiliki rasionalitas formal yang bersifat logis yang mampu memberikan 

tingkat peritungan yang dibutuhkan. Legalisme atau pandangan yang 

                                                             
55

 Masyarakat Transparansi Indonesia, Pokok Pikiran Kajian GBHN Tahun 1999 Bidang Hukum, 

diakses dari http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian11.html 
56 Anne Booth:2001, Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan, dalam Donald K. Emerson, 

Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, Gramedia Pustaka Utama, h. 

191. 
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menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama 

dan terpenting, dipandang memberikan dukungan kepada perkembangan 

kapitalisme dengan memberikan suasana yang stabil dan dapat diperhitungkan.57 

Lebih lanjut, menurut Max Weber, jika hukum hendak difungsikan dalam 

memfasilitasi kehidupan ekonomi, maka harus diciptakan hukum yang memiliki 

beberapa karakteristik, yakni: predictability, stability, fairness, education, special 

ability of the lawyer.58 Berikut ini akan dideskripsikan beberapa karakteristik 

hukum yang dimaksudkan oleh Max Weber. Pertama, predictability. Maksudnya 

bahwa hukum harus dapat memperkirakan persoalan yang akan timbul di masa 

yang akan datang dan memberikan gambaran mengenai langkah-langkah apa 

yang harus diambil, ketika masyarakat memasuki hubungan-hubungan ekonomi 

yang melampaui lingkungan sosial tradisional mereka. Hukum modern (Barat), 

sebagaimana dikemukakan oleh Leonard J. Theberge, memang didesain untuk 

ekonomi pasar yang berperan untuk membatasi tingkah laku pelaku ekonomi 

dalam dan masyarakat.59  

Di dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan tingkah laku itu terrefleksi 

dalam asas legalitas, di mana seseorang hanya akan dituntut di pengadilan jika 

dia terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang 

telah ada sebelumnya. Dengan demikian, apabila hukum telah menyediakan 

aturan yang sesuai dengan keadaan di masa datang, dan ternyata terjadi 

pelanggaran hukum, maka hukum akan dapat berfungsi efektif. Kedua, stability 

atau stabilitas. Maksudnya, hukum dibuat untuk menciptakan stabilitas. Hukum 

diciptakan dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling 

                                                             
57

 Dvid M. Trubek, 1992, Max Weber on Law and The Rise of Capitalisme, Winconsin LawR eview, 
Vol 3, hal. 740. Lihat juga: Francis Fukuyama, 2001, Kemenangan Kapitalisme danDemokrasi 
Liberal (Diterjemahkan dari judul asli The End of History and The Last Man) Yogyakarta, Qalam, 
hal. 406, 407. Lihat juga: Anthony Giddens, 1986, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (Suatu 
analisis karya-karya Marx, Durkheim dan max Weber), Jakarta, UIPress, hal. 153,154. 
58 Thomas N. Frank, 1989, The New Development, Can American Law and Legal Institution Help 
Developing Countries?, Wisconsin Law Review, hal 206 
59 Leonard J. Theberge, 1987, Law and Economic Development, Journal of Law and Development 
Policy. 
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bersaing. Sebagai ilustrasi, dalam hal pemerintah menginginkan industrialisasi, 

sedangkan di sisi lain masyarakat ingin agar tanahnya tetap dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini hukum berfungsi 

mengkompromikan dua kepentingan yang berbeda tersebut, misalnya dengan 

ganti rugi yang layak, agar pertumbuhan ekonomi tetap dapat berlangsung. 

Ketiga, fairness atau keadilan seperti persamaan di depan hukum. Standar sikap 

pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah 

birokrasi yang berlebihan. Tidak adanya standar tentang apa yang adil dan apa 

yang tidak adil merupakan masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara 

sedang berkembang yang dalam jangka panjang, ketiadaan standar tersebut 

menjadi sebab utama hilangnya legitimasi pemerintah. Masalah keadilan ini 

sebenarnya tidak semata-mata menjadi masalah bagi negara-negara sedang 

berkembang, namun juga menjadi permasalahan bagi negara maju. Perbedaan 

warna kulit antara warga kulit hitam dan warga kulit putih yang berakibat 

perbedaan perlakuan di depan pengadilan, juga pernah terjadi di Amerika 

Serikat.60 Keadaan tersebut berdampak pada peningkatan pelanggaran hukum 

sebagai akibat hilangnya legitimasi pemerintah. Keempat, education atau 

pendidikan. Dalam hal ini maksudnya adalah pendidikan (tinggi) hukum yang 

seharusnya dapat menjawab tantangan global. Sistem pendidikan yang hanya 

menghafalkan pasal-pasal dan hanya melihat segi teori belaka harus segera 

ditinggalkan. Di Amerika Serikat bahkan timbul gagasan agar staf pengajar pada 

perguruan tinggi hukum melakukan empirical research, yaitu pada masa liburan 

staf pengajar itu bekerja di kantor pengacara, kantor pemerintah dan 

pengadilan.61 Kelima, special ability of the lawyer. Dalam hal ini maksudnya, para 

lawyer diharapkan mempunyai kemampuan yang baik dalam melakukan 

pekerjaan profesionalnya; tidak sekedar menjadi partner bagi penguasa, tukang 

                                                             
60 Lyndon B. Johnson, 1964, My Hope for America, New York, Random House, hal. 30 
61 Erman Radjagukguk, 1999, Peranan Hukum Dalam Pembangunan dan Implikasinyabagi 
Pendidikan Hukum di Indonesia, Jakarta, Erlangga, hal. 22. 
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stempel atau seseorang yang hanya mengurus soal finansial yang akan diterima 

saja. 

Demikian itu lima karakter sistem hukum yang disyaratkan oleh Max 

Weber, sehingga sistem hukum itu dapat berfungsi dengan baik aktivitas 

ekonomi. Prakondisi masyarakat di negara maju, tampaknya telah terpenuhi 

sesuai dengan lima karakter sistem hukum itu, sehingga dukungannya pada roda 

pertumbuhan dan kehidupan ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Dalam 

konteks sosial negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana 

masyarakatnya memiliki corak paternalistik yang kuat dan kepemimpinan 

bercorak kharismatik, kelima unsur atau karakter sistem hukum itu kendatipun 

sudah terpenuhi, tampaknya tidak dengan serta merta dapat menjamin 

pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan pembaharuan hukum nasional, perlu 

diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga menghasilkan suatu 

produk perundang-undangan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan 

hukum masyarakat. Dalam hal ini yang terutama ialah produk hukum atau 

perundang-undangan yang kondusif dalam mengakomodasi kepentingan 

berbagai pihak di dalam situasi pasar global mendatang. Arief Gosita 

menginventarisasi persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan alat pengukur 

kualitas hukum atau suatu perundang-undangan.62 

Pertama, rasional positif. Substansi suatu peraturan harus dapat 

dilaksanakan secara konseptual, berprogram, profesional dan tidak emosional. 

Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan 

yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang. 

Kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Substansi dari suatu peraturan 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal, terhadap sesama 

manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada 

                                                             
62 Arief Gosita, 2000, Reformasi Hukum Yang Berpijak Kepada Rakyat dan Keadilan(Beberapa 
Catatan) dalam Jurnal Keadilan Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 1. No. 2, Desember 
2000, Jakarta,hal. 51. 
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dengan kita) dan secara vertikal, terhadap Tuhan (kebebasan beragama, 

beribadah). 

Ketiga, bermanfaat. Peraturan perundang-undangan tersebut harus 

bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab). 

Keempat, mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan 

persatuan. Substansi suatu peraturan harus merupakan dasar hukum dan 

pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan 

bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, mono-

politis, atau menguntungkan golongan orang tertentu (anti sara, mendukung 

kebebasan beragama, pendidikan dan pelayanan). Kelima, mengembangkan 

kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Suatu peraturan harus bertujuan 

mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Terutama rakyat 

golongan lemah mental, fisik, dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat 

dsb.). Keenam, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan 

bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani. 

Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan 

pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi objek 

pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para penguasa atau para 

pelaksanan tugas yang mengatur dan melayani. Ketujuh, sebagai pengamalan 

Pancasila. Substansi suatu peraturan harus merupakan perwujudan terpadu 

pengamalan semua sila Pancasila. Kedelapan, berlandaskan hukum secara 

integratif. Substansi suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh 

para objek dan subjek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan 

harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya 

koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai 

situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat. 
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Kesembilan, berlandaskan etika. Suatu peraturan harus merupakan 

perwujudan dari suatu etika profesi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

moral menurut bidang profesi masingmasing. 

Kesepuluh, mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang 

bersangkutan. Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum 

memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan 

pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai dengan kemampuan, situasi, dan 

kondisi yang bersangkutan. 

Kesebelas, tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk 

menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi 

kepentingan pribadi atau kelompok. Suatu peraturan yang baik tidak dapat 

dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang 

diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan 

pribadi atau kelompok. 

Keduabelas, mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan. 

Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para objek dan subjek 

hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (restoratif) terhadap para 

korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan memberikan 

asistensi (pelayanan, pendampingan), ganti kerugian (restitusi, kompensasi), dsb. 

Ketigabelas, tidak merupakan faktor viktimogen. Substansi suatu 

peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu penimbulkan korban 

(viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. 

Sebaiknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban. 

Keempatbelas, tidak merupakan faktor kriminogen. Substansi suatu 

peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu kejahatan (kekerasan, 

penipuan, penyadapan, korupsi, dan sebagainya). 

Kelimabelas, mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam pembuatan dan 

penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur manajemen, 
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seperti kooperasi (antarinstansi), koordinasi (antarinstansi), integrasi 

(interdisipliner, intersektoral, interdepartemental, sinkronisasi (kesinambungan 

usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang 

untuk pelaksanakan). 

Keenambelas, berdasarkan citra yang tepat mengenai objek dan subjek 

hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya. Citra yang tepat 

mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang 

merugikan rakyat dan landasan pengembangan respon yang restoratif terhadap 

rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial penerapan hukum yang negatif. 

Ketujuhbelas, mengembangkan lima senses, yaitu sense of belonging 

(rasa memiliki), sense of responsibility (rasa tanggungjawab), sense of 

commitment (memiliki komitmen), sense of sharing (rasaberbagi), dan sense of 

serving (saling melayani). 

Sejumlah persyaratan tersebut, sudah barang tentu tidak serta merta 

dapat diakomodasi seluruhnya. Akan tetapi mengingat arti pentingnya peran 

hukum di masa perdagangan bebas di masa depan, perwujudan produk hukum 

yang mengakomadasi persyaratan-persyaratan di atas merupakan suatu 

keniscayaan. Demikian pula sejumlah persyaratan di atas, tidak terbatas dalam 

bidang hukum ekonomi saja, melainkan juga berlaku untuk semua bidang hukum 

termasuk hukum pidana. 

Sejalan dengan semakin derasnya aktivitas ekonomi berskala global 

tahun-tahun terakhir ini, terlihat pula adanya political will yang kuat pada 

pemerintah negara-negara berkembang untuk berbenah diri, membenahi semua 

potensi yang diperlukan dalam mendorong laju akselerasi perdagangan global 

tersebut sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi 

masyarakat. 

 

 

 



81 

 

2. Peran Hukum Mendapingi Hukum Ekonomi 

Hukum dapat dipandang sebagai suatu bidang hukum yang mandiri, 

tetapi dalam kesempatan lain bisa pula berposisi suplementer terhadap bidang 

hukum yang lain. Sebagai suatu bidang hukum yang mandiri, misalnya hukum 

pidana memiliki kaidahkaidah tersendiri beserta sanksi pidananya yang 

dituangkan di dalam bentuk perundang-undangan tersendiri. Sementara dalam 

posisi suplementer, ketentuan hukum pidana disertakan dalam suatu perundang-

undangan yang sebenarnya merupakan ketentuan hukum administrasi. Dalam 

perkembangan kontemporer, posisi suplementer ini semakin banyak didapati 

dalam banyak perundang-undangan, yang termasuk dalam kategori hukum 

ekonomi. 

Dalam konteks kajian ini, peran terpenting hukum pidana yang ingin 

dikedepankan adalah untuk mendampingi bekerjanya hukum ekonomi yang 

memiliki posisi primer dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi yang berlangsung 

dalam masyarakat, baik dalam hubungan berskala individual maupun kolektif. 

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum pada umumnya dan 

bagian dari sistem peradilan pidana khususnya.Dalam posisi demikian itu, hukum 

pidana merupakan salah satu instrumen pengaturan dan perlindungan berbagai 

kepentingan secara seimbang di antara kepentingan pemerintah atau negara, 

kepentingan masyarakat atau kolektivitas, serta kepentingan individu atau 

perorangan, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.63 

Dengan kata lain, hukum telah terkooptasi oleh dan membudak kepada 

kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung melayani kemauan dan 

kehendak penguasa dan elit tertentu. 

Sistem hukum dengan watak yang demikian itu jelas tidak dapat 

diandalkan dalam memfasilitasi kehidupan ekonomi dan melindungi kepentingan 

                                                             
63 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, hal. ix. 
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masyarakat di masa era perdagangan bebas yang akan datang. Sebagaimana 

telah disadari banyak pihak, sistem hukum nasional terutama yang bersentuhan 

dengan kehidupan ekonomi, meliputi hukum ekonomi dan hukum pidana, mau 

tidak mau harus direformasi ke arah keadaan yang lebih kondusif. Salah satu 

kritik yang sangat mendasar terhadap praktik peradilan pidana selama ini, 

terutama berkaitan dengan kepentingan bisnis transnasional adalah tidak adanya 

kepastian hukum. Tiadanya kepastian hukum ini, merefleksikan tidak 

terpenuhinya prasyarat predictabilitas dari sistem hukum yang berlaku. 

Salah satu contoh kongkrit tidak adanya atau kurangnya kepastian hukum 

di dalam mekanisme peradilan pidana di Indonesia, ditandai dengan 

kecenderungan selama ini di dalam mengadakan hubungan perjanjian dagang 

transnasional, pihak asing selalu mensyaratkan klausula arbitrase dalam 

penyelesaian sengketa.  

 

3. Peran Hukum Nasional Dalam Mendorong Peningkatan Produk Nasional Di 

Dalam Negara Pada Era Perdagangan Bebeas. 

Pertanyaannya adalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada 

sudah mengakomodir perlindungan industri dalam negeri terkait dengan 

membanjirnya produk-produk luar negeri di pasar Indonesia? 

Jika kita lihat peraturan perundang-undangan yang ada antara lain sebagai 

berikut: 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 

Pasal 33 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi 

yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya 

kemakmuran rakyat; perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
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efesiensi, berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi 

nasional. 

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 

Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang 

pokok mengatur bidang peindustrian. Industri dipandang sebagai faktor 

yang memegang peranan dalam mencapai struktur ekonomi yang 

seimbang. Dalam struktur ekonomi ini diharapkan terdapat kemampuan 

dan kekuatan industri yang maju dan didukung oleh kekuatan dan 

kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi 

bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuannya 

sendiri. 

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban penanam modal dalam 

rangka melaksanakan kegiatannya, serta peran negara sendiri dalam 

melaksanakan dan mengatur penanaman modal. Kegiatan industri 

dilaksanakan baik melalui penanaman modal yang dilakukan oleh negara, 

oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. 

Pengaturan undang-undang ini memudahkan dam memberikan jaminan 

kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di 

Indonesia. 

d. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-undang ini dalam pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa 

pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sementara yang dimaksud dengan tugas 
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pembantuan adalah penugasan dari Pemrintah kepala daerah dan/atau 

desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota serta 

dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu. 

e. RUU tentang Peningkatan Produk Dalam Negeri. 

RUU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil 

dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber alam, dan/atau hasil 

budidaya dalam negeri; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri; meningkatkan 

kemampuan, pengusaha dan mendorong terciptaknya teknologi nasional 

sejak tahap rancang bangun dan perekayasa, pelaksanaan pabrikasi 

pemilihan bahan baku dan bahan penolong, prosedur, proses produksi 

sampai dengan menjamin mutu hasil produksi serta menumbuhkan 

kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional; meningkatkan 

keikutsertaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan 

industri nasional; meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatkan 

ekspor hasil produksi dalam negeri yang bermutu,penghematan devisa 

melalui pemakaian hasil produksi dalam negeri, serta mengurangi 

ketergantungan pad produk luar negeri dan menunjang, memperkuat dan 

memperkokoh ketahan nasional. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi 

Nasional. 

g. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri 

Nasional. 

h. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan 

Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor. 

i. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha industri, Izin Perluasan 

dan Tanda Daftar Industri. 
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j. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang 

Komiter Pengamanan perdagangan Indonesia. 

 

4. Aspek Budaya 

Kebutuhan adanya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di 

bidang merek semakin berkembang, seiring dengan pesatnya orang-orang yang 

melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, 

serta alat transportasi semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka 

wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas, apalagi sekarang dengan 

diberlakukannya pasar bebas dunia. Keadaan seperti itu menambah pentingnya 

merek, karena dapat membedakan asal-usul barang, dan kualitasnya, juga 

menghindarkan peniruan. Selain itu juga berfungsi sebagai cara untuk 

menciptakan dan mempertahankan “good will” di mata konsumen, merangsang 

pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua 

pihak, serta merupakan sarana untuk menghadapi mekanisme pasar bebas 

regional maupun internasional, seperti AFTA tahun 2003 maupun APEC tahun 

2020 (M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997 : 149 – 160). 

Hak atas merek berdasar Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001, merupakan hak 

eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam 

Daftar Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  (sepuluh  tahun)  

menggunakan   sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya. Pemilik merek dapat terdiri dari satu orang atau 

beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. 

Hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara bagi pemilik merek 

yang beritikad baik, dan pengajuan permintaan pendaftaran atas merek 

merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum 

dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Perlindungan hukum yang 

diberikan adalah hak untuk mencegah orang lain memakai mereknya secara 

tidak sah, kecuali dengan perjanjian penggunaan merek yang dibuat dalam 
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bentuk lisensi. Inilah yang disebut dengan hak monopoli atau hak 

khusus/eksklusif bagi pemilik/ pemegang hak atas merek. 

Melalui hak eksklusif atas merek, dalam konsep ini mengandaikan semua 

pelaku ekonomi mempunyai kesempatan yang sama untuk berkompetisi di pasar 

global, tidak perlu khawatir yang kecil akan kalah bersaing dengan yang besar, 

karena semua pelaku pasar akan terseleksi dengan baik oleh konsumen dari 

merek yang digunakannya atas produk barang/jasa. Para pengamat meramalkan 

dalam globalisasi ekonomi justru akan banyak tumbuh unit-unit usaha berskala 

kecil dan menengah memasuki persaingan pasar. Unit-unit usaha kecil dan 

menengah ini tidak terlalu banyak urusan dan permasalahan sehingga mereka 

lebih supel atau mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi 

seperti krisis ekonomi yang sedang kita alami saat ini. Perusahaan yang menang 

dalam persaingan akan dikenal oleh masyarakat melalui merek yang digunakan 

pada barang/jasa yang dihasilkan. 

Namun, dalam realitasnya pengusaha kecil pada umumnya masih banyak 

yang belum memahami dan sadar akan arti pentingnya perlindungan hukum atas 

merek melalui sistem pendaftaran. Realitas tersebut dapat dilihat dengan masih 

rendah/sedikitnya jumlah pendaftar merek. Dari data yang ada pada Ditjen HKI 

secara nasional pada tahun 2002 dari 38.648 pemohon pendaftaran merek dari 

kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) hanya ada 2 (dua) pemohon (Ditjen 

HKI Depkeham, 2002), sedangkan data yang ada di Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebelumnya bernama Departemen Kehakiman 

dan HAM), sejak Januari 2001 baru menerima pendaftaran 20 merek (lihat 

Kompas, 23 Januari 2002 : 25). Jumlah itu jelas sangat sedikit dibanding merek 

produk yang dipakai oleh pengusaha di Jawa Tengah, sehingga banyak merek 

produk yang dipasarkan tidak mendapatkan perlindungan hukum.  

Di Kota Surakarta pegusaha kecil batik pada umumnya belum memiliki 

sumber daya yang secara khusus menciptakan citra produk atau citra 
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perusahaan. Justru citra produk dan citra perusahaan terbentuk secara kolektif, 

misalnya dengan menciptakan desain dan merek/label “Batik Kencana Ungu – 

Sala”. Di Pasar Klewer saja ada puluhan pakaian daster wanita yang memakai 

desain dan merek menggunakan kata “Kencana …”. Juga banyak ditemukan 

merek-merek di bidang makan dan minuman, misalnya “Susu Segar She Jack” 

yang telah dikenal luas oleh masyarakat Solo (Surakarta), kemudian muncul 

penjual susu segar yang menggunakan merek “She Jack, “She Pur”, “She … (yang 

lain)” di pinggir-pinggir jalan Kota Surakarta. Hal ini adalah model pembentukan 

citra produk tanpa financial cost, tetapi rawan terhadap penjiplakan/pemalsuan 

produk, karena tidak terlindungi secara hukum (Munawar Kholil, 2002: 94 – 95). 

Pengusaha kecil dengan kondisi keterbatasan dan kelemahan yang 

mereka miliki, seperti di bidang permodalan, produksi pengolahan, pemasaran, 

skill, teknologi, rendahnya moral dan etika bisnis, berbedanya kultur (seperti nilai 

komunal masyarakat yang masih cenderung dijunjung tinggi), serta iklim usaha 

yang belum mendukung perkembangannya (lihat dalam Penjelasan atas UU No. 

9 Tahun 1995 tentang Usah Kecil), secara langsung maupun tidak langsung tentu 

mempengaruhi interpretasi dan responnya terhadap ketentuan dan pelaksanaan 

UU Merek, yang dalam kenyataannya perlindungan hukum atas merek produk 

barang/jasa (yang sarat dengan nilai eksklusif-individualistik) seperti yang 

dikonsepsikan (diatur/disediakan) dalam UU Merek masih sulit untuk dapat 

diakses dan dimanfaatkan untuk melindungi produknya demi kepentingan bisnis 

yang ia jalankan. 

Kondisi demikian itu, berarti tidak lepas/berkaitan erat dengan persepsi, 

sikap, perilaku dan nilai-nilai (budaya hukum) yang ada pada para pengusaha 

kecil terhadap eksistensi UU Merek (UU Merek No. 15 Tahun 2001 beserta 

peraturan pelaksanaannya), apakah para pengusaha kecil kita sudah mengetahui, 

mengerti dan memahami substansi UU Merek atau sama sekali belum 

mengetahui konsepsi keberadaannya. Oleh karena itu, budaya hukum di 
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kalangan pengusaha kecil sangat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum 

merek, baik itu berupa sikap, persepsi, nilai-nilai, maupun perilakunya. Di 

samping itu, pengkajian terhadap budaya hukum pengusaha kecil batik dalam 

pelaksanaan UU Merek penting untuk dilaksanakan dalam rangka untuk dapat 

mengidentifikasi dan memberikan solusi upaya memperkuat budaya hukum 

pengusaha kecil batik agar sesuai dengan tujuan hukum merek. 

Maksud diberlakukannya UU Merek adalah untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum atas hak merek produk barang/jasa yang 

digunakan oleh para pengusaha. Hak atas merek akan dapat diperoleh jika telah 

didaftarkan merek produknya, maka tentunya ada kemungkinan faktor-faktor 

tertentu dari manusianya yang menyebabkan timbulnya sikap/tindakan seperti 

itu, demikian juga sebaliknya. Oleh karenanya, pendekatan sosio-legal dalam 

penelitian akan dapat membantu pengungkapan budaya hukum pengusaha kecil 

terhadap ketentuan hukum merek yang berlaku. 

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-

cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan kenyataan dengan demikian 

hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan 

tertentu, walau pada kenyataannya sering terjadi antara norma yang ada dengan 

tingkah laku yang nyata tidak sesuai atau tidak sejalan. Ketidaksesuaian tingkah 

laku sekalipun si pemegang peran berkehendak untuk menyesuaikan diri. Adanya 

ketidakcocokan antara peranan yang diharapkan oleh norma dan tingkah laku 

yang nyata disebabkan karena fungsi hukum tidak lagi sekedar merekam kembali 

pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan ingin 

membentuk pola-pola tingkah laku yang baru. Artinya, hukum di samping 

berfungsi sebagai kontrol sosial, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk 

mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan/hukum berfungsi sebagai 

social engineering (lihat Esmi Warassih, 1983 : 11–12). Peranan yang diharapkan 

dari warga masyarakat untuk dijalankan sangat ditentukan dan dibatasi oleh 
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sistem budayanya. Pemegang peran adalah semua warga negara, baik itu hakim, 

polisi dan sebagainya. Karena itu definisi hukum yang dibuat haruslah diingat 

bahwa hukum itu sesungguhnya merupakan budaya masyarakat. (Esmi W., 1984: 

48). 

Dalam rangka mengungkap pelaksanaan UU Merek maka hukum harus 

dilihat dalam perspektif makro. Artinya, hukum harus dilihat sebagai suatu 

sistem yang utuh, di mana hukum itu merupakan interaksi antara berbagai faktor 

pendukungnya. Menurut Lawrence Friedman (1975: 11–16), budaya hukum 

(legal culture) merupakan komponen pendukung bekerjanya sistem hukum. 

Sistem hukum tersebut terdiri dari komponen struktur hukum, substansi hukum, 

dan komponen kultur hukum. Komponen struktural dari sistem hukum adalah 

mencukup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan 

berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum 

tersebut. Dalam kaitan dengan ini termasuk pembicaraan tentang bagaimana  

struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan 

lain-lain. Sedangkan komponen substantif adalah mecakup segala apa saja yang 

merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Di dalam pengertian ini termasuk 

norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-

doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. 

Friedman menyebut budaya hukum itu sebagai “bensinnya motor 

keadilan”. The Legal Culture Provides Fuel for The Motor of Justice dijelaskan 

lebih lanjut bahwa sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik 

positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum 

(Friedman, 1975: 15). Sedang menurut Soerjono Soekanto konsep budaya hukum 

adalah lebih luas dari ajaran-ajaran tentang “kesadaran hukum” sebagaimana 

yang sering diperbincangkan orang karena konsep mengenai budaya hukum 

adalah juga mencakup tentang kesadaran hukum. 
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Sikap masyarakat yang menolak suatu produk hukum dapat dikatakan 

bahwa masyarakat tersebut mempunyai budaya hukum. Misalnya, sikap para 

pengusaha kecil batik yang tidak mendaftarkan merek produk barang miliknya 

agar mendapat perlindungan atau kepastian hukum seperti yang 

dijanjikan/diatur oleh UU Merek. 

Dalam suatu komunitas, hukum tidak selalu dipatuhi. Ada nilai-nilai dan 

sikap-sikap yang menjadi pendorong tidak dipatuhinya hukum, yaitu (Z.A. 

Fakrulloh, 1995: 130; bandingkan dengan Soerjono Soekanto, 1986: 5): 

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang kurang begitu 

mengikat individu. 

2. Terdapat gagasan seseorang dalam kelompok yang tidak sesuai dengan 

peraturan atau keinginan pemerintah. 

3. Adanya keinginan mencapai tujuan dengan cepat walaupun melawan hukum. 

4. Adanya peraturan yang bertentangan satu dengan yang lain. 

 

Apabila hukum, seperti UU Merek No. 15 Tahun 2001, bertentangan 

secara tajam dengan nilai-nilai yang digemari oleh masyarakat, Satjipto Rahardjo 

(1987: 91), mengemukakan mengenai bagaimana sebenarnya budaya hukum 

yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan 

pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang 

tak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat, 

pengusaha kecil batik, yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga 

menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang 

dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, persepsi serta nilai 

yang dihayati oleh anggota masyarakat ini.  

Atas dasar pemahaman di atas maka budaya hukum dari perspektif 

bekerjanya hukum merek mempunyai peran yang sangat penting, karena budaya 

hukum akan menentukan dan berpengaruh terhadap bekerjanya hukum, apakah 
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hukum merek itu diterima atau ditolak oleh masyarakat. Masing-masing 

kelompok masyarakat mempunyai budaya hukumnya sendiri, yang mungkin 

berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya, baik itu sikap, perilaku, persepsi 

dan nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Untuk itulah pemahaman 

terhadap budaya hukum yang bisa dilihat dari sikap, nilai, perilaku dan persepsi 

suatu masyarakat terhadap hukum akan dapat melihat senyatanya/seadanya 

hukum itu bekerja atau berlaku efektif atau tidak. 

Budaya hukum pengusaha kecil batik dapat dilihat dari sikap dan 

perilakunya terhadap ketentuan terhadap ketentuan kewajiban pendaftaran 

merek untuk memperoleh perlindungan hukum. Sikap merupakan 

kecenderungan jiwa terhadap sesuatu, ia menunjukkan arah, potensi dan 

dorongan menuju sesuatu itu. Sedangkan perilaku (behavior) merupakan 

operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau 

terhadap suatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknologi, 

atau organisasi), sementara sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi 

pendirian. 

Jika dilihat dari sikap pengusaha kecil batik di Kota Surakarta terhadap 

ketentuan pendaftaran sebagai perlindungan hukum yang dijanjikan dalam UU 

Merek, terdapat dua pendirian, yaitu sikap pengusaha kecil batik yang setuju 

untuk mendaftarkan mereknya, dan sikap yang tidak setuju untuk mendaftarkan 

mereknya.  

Ia memilih sikap tidak mau mendaftarkan mereknya, disebabkan bisa 

karena pengusaha kecil tidak mengetahui peraturan merek, bagaimana 

seharusnya mereknya itu dapat dilindungi secara hukum. Namun, juga bisa 

karena ia telah tahu tentang ketentuan peraturan hukumnya, akan tetapi karena 

prosedurnya berbelit-belit, dengan biaya yang mahal dan waktunya  lama maka 

pengusaha kecil batik mengambil sikap untuk tidak mendaftarkan mereknya, di 

samping itu juga karena persepsi yang lain terhadap ketentuan itu, seperti yang 
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telah diungkap di atas. Sedangkan sikap pengusaha kecil batik yang mau 

mendaftarkan mereknya, berarti telah menjalankan kecenderungan jiwa 

terhadap sesuatu, ia menunjukkan arah potensi dan dorongan menuju sesuatu 

yang sangat membantu kemajuan usahanya dan pengembangan usahanya, di 

mana dengan terdaftarnya merek juga berarti akan terlindungi produk hasil 

usahanya secara hukum. Sikap tersebut tentunya didasari oleh persepsinya 

terhadap ketentuan hukum merek. 

Fishbein (Fishbein dalam Zamroni, 1992: 154) telah mengelaborasi teori 

yang menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi sikap di atas. Ia menunjukkan 

bahwa perilaku erat kaitannya dengan niat. Sedangkan, niat akan ditentukan 

oleh sikap. Jadi sikap tidak bisa menjelaskan secara langsung terhadap perilaku. 

Di samping itu, niat seseorang untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh dua hal. 

Pertama, sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu sikap. Kedua, 

sesuatu yang datang dari luar, yakni persepsi tentang pendapat orang lain 

terhadap dirinya dalam kaitannya dengan perilaku pengusaha kecil terhadap 

ketentuan pendaftaran merek.  

 

 

     Niat 

 

 

Pengusaha kecil batik dalam interaksinya terhadap ketentuan hukum 

merek seringkali dihadapkan pada perbedaan interpretasi yang menyebabkan 

perbedaan pilihan tindakan dan perilaku terhadap pelaksanaan UU Merek. Hal 

itu terjadi pada pengusaha kecil batik di Kota Surakarta dalam persepsinya 

terhadap ketentuan pendaftaran merek. Temuan atas hal tersebut antara lain, 

Sikap 

Norma 

Subyektif 

Perilaku 
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bahwa merek baginya masih dimaknai sebagai tanda (“tenger”) 

barang/produknya agar konsumen tertarik untuk membeli barangnya. Persepsi 

seperti itu menjadi dasar pilihan tindakannya untuk memproduksi barang yang 

kemudian ditempeli merek pembeli/pemesan (produk barangnya menggunakan 

merek yang disediakan/dimiliki pembeli/pemesan barang) meskipun ia sendiri 

memiliki merek, bahkan seringkali pula ia melakukan penjiplakan/meniru merek 

pengusaha lain atau merek terkenal. Hal itu dilakukan agar barangnya diminati 

konsumen, baginya yang penting barangnya bisa laku terjual.  

Persepsi yang demikian itu menggambarkan bahwa merek bagi 

pengusaha kecil batik belum dianggap sebagai aset yang berharga bagi 

pengembangan usahanya, merek baginya dipersepsikan hanya sekedar untuk 

menarik minat konsumen agar membeli barang/produk buatannya/ 

dagangannya. Dengan “keterbatasan” yang dimiliki, memang kebutuhan 

pragmatis dari pengusaha kecil untuk memenuhi kebutuhan ekonominya lebih 

dari segalanya. Sehingga apa yang dikonsepsikan dalam undang-undang, bahwa 

merek merupakan kekayaan intelektual yang dihasilkan dengan pengorbanan 

waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, sekaligus merupakan aset yang 

berharga dan cukup penting bagi pengembangan perusahaan yang 

kepemilikannya perlu perlindungan hukum (dengan cara didaftarkan), belum 

menjadi bagian dari persepsi dan perilakunya.     

Persepsi lainnya terhadap ketentuan pendaftaran merek adalah sulit 

dan rumitnya prosedur untuk mendapatkan sertifikat merek atau hak atas 

merek. Memang dalam realitasnya ketentuan pendaftaran merek proses 

birokrasinya berbelit-belit, biayanya mahal dan waktunya lama. Meskipun pada 

dasarnya pengusaha kecil menginginkan perlindungan hukum atas merek yang 

dipakainya, namun perolehan perlindungan hukum dengan cara mendaftar yang 

demikian itu menjadikan sikap enggan untuk  mendaftarkan merek.  
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Sikap keengganan untuk mendaftarkan mereknya tersebut didukung 

dengan pandangan pragmatis dari pengusaha kecil yaitu bahwa terdaftarnya 

merek tidak secara otomatis menjamin barangnya laku atau usahanya bisa 

berlangsung terus.  

Dalam lingkup pengusaha kecil batik di Kota Surakarta, pemakaian 

merek yang mirip (hampir sama) bahkan sama dengan merek barang yang 

sedang laku (laris terjual) sudah menjadi hal yang biasa ditemukan di pasaran 

seperti di Pasar Klewer Surakarta. Pengusaha kecil pemilik merek asli yang 

sedang “naik daun” begitu saja membiarkan berlangsungnya penjiplakan/ 

peniruan merek miliknya. Mereka saling memahami untuk tidak memperkarakan 

secara hukum, karena akibatnya bisa jadi berkepanjangan dengan mengeluarkan 

biaya lebih besar dan hubungan dengan pengusaha lain jadi kurang baik/tidak 

harmonis. Untuk itu kemudian pemilik merek asli lebih baik membikin merek lain 

untuk produk dan barangnya dengan desain yang khas dan sulit untuk ditiru. Hal 

ini menunjukkan bahwa fungsi kebersamaan yang terutama dan sebab itu hak 

individu pemilik merek tidak dipentingkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha kecil batik di Kota 

Surakarta dalam pelaksanaan UU Merek di dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi dan atau dilihat dari kondisi internal pengusaha kecil batik dan 

kondisi eksternal pengusaha kecil batik itu sendiri. Kondisi-kondisi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

1.  Kondisi Internal Pengusaha Kecil, antara lain:  

a. Pemahaman   pengusaha  kecil batik terhadap isi substansi Undang-

Undang Merek lemah;  

b. Moral dan etika bisnis pengusaha kecil rendah;  

c. Adanya sikap masa bodoh (membiarkan) atas peniruan atau penjiplakan 

merek miliknya oleh pengusaha lain;  
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d. Sumber daya yang  terbatas dengan kondisi pasar yang rentan, 

pengembangan inovasi lemah, sulit menerima transformasi, kurang 

kooperatif dan tidak mau mencari spesifikasi bentuk diri usahanya (core 

bussines). 

 

2. Kondisi Eksternal Pengusaha Kecil  

Kondisi  eksternal merupakan  kondisi di luar pengusaha  kecil batik 

yang  turut  memperlemah pengusaha kecil dalam pelaksanaan UU Merek, 

yaitu: pertama, implementasi Undang-Undang Merek yang “elitis” kurang 

merespon dan mengakomodasi kondisi serta kepentingan pengusaha kecil 

batik.  Kedua, perilaku masyarakat konsumen.   

Implementasi hukum merek kini masih cukup memberatkan/kurang 

sesuai dengan kondisi pengusaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari aspek 

perundang-undangan itu sendiri, prosedur hukum, personel, sarana atau 

fasilitas yang mendukung penegakannya, dan budaya hukum dalam 

pelaksanaan UU Merek masih jauh dari memadai, bahkan contra  productive. 

Berkaitan dengan komponen aturan perundang-undangan, dalam hal 

ini Undang-Undang Merek (UU No. 15 Tahun 2001) beserta peraturan 

pelaksanaannya,     mengandung    ketentuan - ketentuan    yang    secara   

finansial memberatkan pengusaha kecil, karena pengenaan biaya 

pendaftaran yang besar, prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang lama 

(Pasal 8  s/d  Pasal 35 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Merek  jo PP No. 72 Tahun 1999 atas penangguhan mulai berlakunya PP No. 

26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM, terakhir dengan 

diberlakukannya PP No. 50 Tahun 2001 jo Keputusan Dirjen Hak Kekayaan 

Intelektual No. H.08.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
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Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM).   

Di samping itu dalam pelaksanaan hukum merek belum tersedia 

secara memadai sarana-prasarana atau fasilitas (birokrasi) yang mendukung 

penegakan. Misalnya saja dalam pelaksanaan pendaftaran merek, baru pada 

bulan Januari 2001 bisa dilaksanakan di Kantor Wilayah Departemen Hukum 

dan HAM di setiap ibu kota propinsi di Indonesia, yang sebelumnya hanya 

bisa dilaksanakan di Kantor Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM Jakarta 

(Tangerang) untuk seluruh Indonesia. Mengingat pengusaha kecil 

keberadaannya banyak di daerah-daerah tingkat kabupaten/kota maka hal ini 

menjadi kendala tersendiri bagi pengusaha kecil yang secara ekonomi 

berakibat menambah beban biaya dalam pendaftaran merek. Realitas 

besarnya biaya pendaftaran merek ini dapat ditemui di Kota Surakarta, yaitu 

jika melalui pengacara/advokat biayanya sampai Rp 10 juta untuk satu 

permohonan merek barang/jasa, sungguh sangat besar biaya tersebut bagi 

seorang pengusaha kecil.  

 Atas dasar kondisi tersebut maka langkah-langkah yang diperlukan 

untuk memperkuat budaya hukum  pengusaha kecil batik di Kota Surakarta 

agar UU Merek dapat dilaksanakan secara efektif adalah: 

Pertama, dilakukan dengan langkah pembinaan untuk meningkatkan 

kesadaran hukum merek bagi pengusaha kecil batik mengenai arti 

pentingnya pe-rolehan hak marek dan peningkatan kreatifitas produk batik 

yang diminati pasar.  

Kedua, dibentuknya sentra pendaftaran merek dan advokasi HKI di 

bidang merek di tiap sentra industri yang diorganisasikan sendiri oleh para 

pengusaha kecil. 

 Ketiga, perlu diciptakan kondisi eksternal pengusaha kecil batik yang 

menunjang/mendukung keberdayaan pengusaha kecil dalam pelaksanaan 
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UU Merek, yaitu pemerintah perlu lebih mendayagunakan hukum merek 

agar dalam pelaksanaannya dapat diakses dengan mudah oleh pengusaha 

kecil. Pendayagunaan hukum merupakan tahapan terakhir dari rangkaian 

proses penyusunan-penegakan-pendayagunaan hukum. Pendayagunaan 

hukum lebih condong pada optimalisasi fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia 

dalam substansi hukumnya. Pendayagunaan hukum merek yang perlu 

dilakukan adalah: pertama, penyederhanaan prosedur/birokrasi 

pendaftaran, serta penurunan biaya pendaftaran merek. Kedua, 

penyempurnaan tata organisasi institusi Ditjen HKI, yaitu dengan 

membentuk perwakilan/cabang di daerah-daerah sampai pada tingkat 

Kabupaten/Kota. Ketiga, dibentuknya institusi lembaga Pengadilan Niaga di 

daerah-daerah Kabupaten/Kota.  

Hukum merek yang ditetapkan untuk berlaku di masyarakat, 

efektifitasnya dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakatnya. Budaya 

hukum berfungsi sebagai “jiwa” yang akan menghidupkan mekanisme 

hukum secara keseluruhan, tetapi dapat juga budaya hukum akan 

mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum merek. Hal ini dapat 

dilihat dari sikap persepsi dan perilaku pengusaha kecil yang berbeda dari 

apa yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang Merek.  

Kondisi budaya hukum pengusaha kecil batik secara  langsung   

maupun  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh  kondisi internal maupun 

eksternalnya, yang meliputi lemahnya pemahaman terhadap isi substansi 

UU Merek, rendahnya moral dan etika bisnis, adanya sikap masa bodoh 

(membiarkan), dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, implementasi UU 

Merek yang kurang merespon dan mengakomodasi kondisi serta 

kepentingannya, maupun perilaku/budaya masyarakat konsumen yang 

“merek mainded”.  
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Berdasar kondisi tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah 

untuk memperkuat budaya hukum  pengusaha kecil batik di Kota Surakarta 

antara lain: pertama, dilakukan dengan langkah pembinaan untuk 

meningkatkan kesadaran hukum merek bagi pengusaha kecil batik mengenai 

arti pentingnya perolehan hak marek dan langkah peningkatan kreatifitas 

produk batik yang diminati pasar. Kedua, dibentuknya sentra pendaftaran 

merek dan advokasi HKI di bidang merek yang diorganisasikan sendiri oleh 

para pengusaha kecil batik. Ketiga, perlu diciptakan kondisi eksternal 

pengusaha kecil batik yang menunjang/mendukung keberdayaan pengusaha 

kecil dalam pelaksanaan UU Merek, yaitu pemerintah perlu lebih 

mendayagunakan hukum merek agar dalam pelaksanaannya dapat diakses 

dengan mudah oleh pengusaha kecil. 

Untuk mengefektifkan berlakunya UU Merek, pemerintah perlu lebih 

intensif dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang HKI agar 

mudah dapat diakses oleh pengusaha kecil batik, dengan penyediaan sarana 

prasarana yang memadai, di samping itu pula perlu lebih intensif untuk 

melibatkan berbagai pihak (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi 

Pengusaha, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya). 

Mengingat pentingnya HKI dalam persaingan bisnis di era pasar 

bebas, maka perlu kesadaran dan pemahaman HKI bagi seluruh lapisan 

masyarakat baik dikalangan pengusaha kecil, menengah, maupun besar, 

bahkan di kalangan perguruan tinggi, dengan demikian akan terbangun 

budaya hukum HKI yang mantap, mendukung pelaksanaan hukum HKI. 
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BAB IV 

KAJIAN KOMPREHENSIF 

 

Bahwa relefan sekali Sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan 

kita untuk menuntut ilmu sampai negeri Cina sekalipun.Cina sangat cerdas dalam 

menyikapi dan mengambil keputusan berkenaan dengan pendirian dan ratifikasi 

World Trade Organization (WTO). Cina bersikap untuk tidak ikut meratifikasi 

WTO sebelum rakyat/bangsanya siap berkompetisi secara global dengan produk 

nasionalnya yang kuat dan mandiri. Cina memilih berulang kali ”ditegur” oleh 

Anggota-anggota dan Tokoh-tokoh WTO akibat banyaknya rakyat Cina 

melakukan pelanggaran hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual, dan 

barangkali juga merk dagang. 

Setelah bangsanya benar-benar siap dengan produk-produknya yang siap 

bersaing secara global, mampu melakukan penetrasi ke pasar lain sekaligus 

mampu menghadapi penetrasi produk-produk dari negara lain, baru Cina 

melakukan ratifikasi terhadap WTO. Langkah Cina tersebut sungguh sangat tepat 

dan kini menjadikan Cina sebagai negara terbesar mengalahkan Amerika dan 

negara-negara Eropa di berbagai sektor. Baik sektor riil maupun sektor jasa dan 

jasa keuangan.  

Akan tetapi, bagaimanapun WTO telah kita ratifikasi. Bahkan negara kita 

merupakan salah satu pendiri WTO, walaupun kita saat WTO didirikan kita belum 

siap bersaing secara regional, apalagi secara global. Bahkan kalau mau jujur, 

sampai saat inipun kita belum siap bersaing secara global di berbagai sektor 

kegiatan ekonomi dan usaha. Oleh karena itu, dalam waktu yang relatif singkat 

ini kita bangsa Indonesia wajib kerja keras secara marathon mempersiapkan diri 

secara komprehensif dan paralel di berbagai sektor kegiatan ekonomi dan usaha.  
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Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat berlandaskan 

Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mensejahterakan rakyat, mengutamakan dan 

membela atau berpihak kepada rakyat. Bukan negara dan bangsa lain yang 

mempunyai kewajiban atau bersedia mensejahterakan rakyat kita, Bangsa 

Indonesia. Melainkan kita sendiri, rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang wajib mengubah nasib rakyat dan bangsa kita ini. Bukan negara 

dan bangsa lain. Bahkan Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa pun tidak akan 

mengubah nasib suatu umat/bangsa apabila umat/bangsa tersebut tidak mau 

mengubah dirinya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pembuatan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, bahkan setiap langkah penerapan dan 

pelaksanaannya, termasuk kebijakan-kebijakannya, wajib selalu diniati untuk 

mensejahterakan rakyat kita, Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan 

konstitusi kita, UUD 1945. Bukan justru untuk mensejahterakan bangsa lain.  

Demikian pula, kebijakan yang menentukan mau dibawa ke mana produk 

nasional kita harus menjadi tekat dan semangat kita dan merupakan bagian dan 

satu kesatuan dengan mau dimana kemana negara dan bangsa kita ini. Arahan 

atau pedomannya adalah kesejahteraan umum, menuju masyarakat adil makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang semakin berkualitas sebagai bangsa 

merdeka, anti penjajahan di atas bumi, dan berperan aktif dalam mewujudkan 

dan menjaga perdamaian dunia yang abadi.  

Untuk dapat meningkatkan produk nasional wajib ditinjau (setidaknya) 

dari 4 (empat) sisi, yaitu sisi produsen, sisi pedagang, sisi konsumen, dan dari sisi 

pemerintah dalam melakukan pengaturan, kebijakan, dan penyediaan infra 

struktur, serta dukungan industri jasa keuangan yang antara lain meliputi sektor 

perbankan, pasar modal, asuransi, jasa pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. 

Penting juga peran lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk 

melakukan penelitian dan pengembangan berbagai aspek, di samping untuk 

pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, 

terampil, berpengalaman dan siap pakai, visioner, kreatif, inovatif, dan progresif. 
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Interaksi mereka harus positif, saling mendukung, dan mempunyai jiwa dan 

tujuan nasional yang sama, yaitu meningkatkan produk nasional baik untuk 

penciptaan maupun penyerapan dan jika produk berlebih mampu memasarkan 

ke pasar internasional demi terwujud dan tetap dipertahankan keberadaannya. 

Sehingga kita secara keseluruhan bisa hidup sejahtera.  

Karena itu, Peraturan Perundang-undangan yang kita ciptakan dan 

terapkan adalah Peraturan yang jelas dan tegas politik hukumnya, dengan 

bahasa hukum dan komunikasi hukum yang baik dan tepat dengan masyarakat 

sekaligus sebagai bahan untuk proses legislasi, sosialisasi hukum yang sampai 

sasaran akhir, penerapan hukum yang teruji dengan disertai audit hukum, 

penegakan hukum yang bermoral, pendidikan dan pemetaan hukum, serta 

pembentukan integritas moral yang baik. Ruang lingkup industri wajib diluruskan 

dan diperluas di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan 

dan peternakan, industri pariwisata, industri kreatif, dan sebagainya. 

Pasal-pasal UUD 1945: Pembukaan, Pancasila, Pasal 3, 18B, 27, 31, dan 

33. Kemudian perlu ditambahkan perlunya kita juga memperhatikan ketentuan 

dalam Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001 tentang Reformasi Agraria, sebab 

kegiatan produk nasional akan banyak bertalian dengan sumber daya agraria. 

Kelestarian dan menjaga hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan Bumi, 

Air, dan Ruang Angkasa (BARA) adalah keniscayaan. Dan hal tersebut selain 

diatur dalam Pasal 18B dan Pasal 28i ayat 3 UUD 1945 juga diatur dalam 

Ketetapan MPR RI tersebut. 

Peran Hukum Nasional Dalam Peningkatan Produk Nasional Pada Era 

Perdagangan Bebas 

Bahwa dalam menyongsong dan menghadapi era perdagangan bebas, 

kita perlu meningkatkan produk nasional. Untuk mendorong peningkatan produk 

nasional diperlukan sarana peraturan perundang-undangan nasional yang 

mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dan usaha dari hulu hingga hilir. 
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Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat benar-benar 

bertitik tolak dari amanat dan untuk kepentingan masyarakat banyak, yaitu 

bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan dan UUD 1945. 

Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat akan memiliki politik 

hukum yang jelas, tegas, dan nyata, mudah dibuat, diterima, tersosialisasi 

dengan baik, mempunyai daya laku efektif, mudah penegakannya, tidak tertutup 

untuk perubahan sesuai kebutuhan jaman, dapat menjadi pedoman dan ada 

kesesuaian antara teori atau doktrin dengan kehidupan nyata, serta dapat 

dipertanggungjawabkan dengan tingkat integritas moral yang baik. 

Sehubungan dengan itu, secara garis besar konsep peraturan perundang-

undangan yang kita buat hendaknya mengacu pada 8 (delapan) Rekomendasi 

sebagai berikut: 

 

8 TITIK POKOK PERMASALAHAN & PEMBANGUNAN HUKUM 

1. Pembangunan Politik Hukum Yang Peka, Aspiratif dan Progresif, Kreatif dan 

Inovatif Mewujudkan Cita-Cita 

Dengan Politik Hukum yang benar dan tepat akan mejawab pertanyaan, akan 

dibawa kemana Negeri dan bangsa ini, dan akan dibawa kemana produksi 

nasional kita.  

2. Pembangunan Komunikasi Hukum, Pemakaian Bahasa Hukum dan 

Pemanfaatan Info-Kom Yang Mutakhir Secara Maksimal Untuk Modernisasi 

Komunikasi hukum disini adalah antara masyarakat dengan legislator, antara 

pemerintah dan DPR, dan antara masyarakat, pemerintah dan DPR 

Komunikasi hukum ini akan berlangsung secara terus menerus sehingga akan 

memudahkan dalam pengawasan penerapan dan penegakannya sampai 

dengan dilakukannya revisi atau bahkan pencabutan berlakunya kegiatan 

hukum tertentu. 
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3. Pemberdayaan Fungsi Legislasi & Penemuan Atau Penciptaan Hukum 

Pemberdayaan fungsi Legislasi dimaksudkan agar lembaga legislasi dapat 

terus menerus melanjutkan pembuatan hukum berikut revisi-revisi atau 

amandemennya secara terus menerus secara berkelanjutan (substain). 

Sebab, kegiatan legislasi adalah kegiatan yang terus menerus. 

Memperhatikan keberadaan anggota-anggota DPR yang secara periodik 

berganti-ganti, maka keberadaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

dalam menjaga kesinambungan program legislasi sebenarnya mempunyai 

kedudukan dan peran yang sangat strategis.  

Agar bisa lebih maksimal sesuai dengan namanya, BPHN sebenarnya lebih 

tepat jika berdiri sendiri langsung di bawah Presiden dan menjadi lembaga 

setingkat kementerian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

memepersiapkan semua naskah Rancangan Undang-undang (RUU) dan 

Nasakah Akademisnya sekaligus sebagai mitra yang menjembatani hubungan 

lembaga legislasi yaitu DPR dan Presiden, sekaligus menjembatani hubungan 

lembaga legislasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk 

kalangan akademisi sesuai bidangnya masing-masing. 

Dengan kedudukan yang independen, BPHN bukan hanya akan dapat 

menjaga kesinambungan proses legislasi, akan tetapi juga akan menjaga 

adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mendorong 

kelancaran lahirnya peraturan-peraturan pelaksanaan dari suatu undang-

undang. 

4. Peningkatan Sosialisasi Hukum Yang Merata & Efektif 

Mengingat adanya azas hukum bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, 

dan tidak ada alasan pemaaf bagi orang yang tidak tahu hukum, maka sudah 

selayaknya upaya sosialisasi hukum wajib dilakukan bukan hanya sekedar 

dengan mengumumkannya dalam Lembaran Negara, melainkan juga dalam 

setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan juga mengatur 

adanya kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara luas dan memadai. 
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5. Penerapan Hukum yang Ikhlas & Cerdas Serta Non Diskriminatif 

Untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang 

dibuat dan diundangkan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak, 

perlu adanya kegiatan untuk mengawasi penerapan hukum tersebut oleh 

otoritas atau kementerian teknis yang berkaitan. Tanpa adanya pengawasan 

dan kontrol lain bagi para pihak akan menyebabkan tingkat kepatuhan 

hukum rendah. 

Selain pengawasan penerapan hukum oleh otoritas atau kementerian terkait, 

kebijakan diwajibkannya badan-badan untuk dilakukan AUDIT HUKUM oleh 

Auditor Hukum independen perlu menjadi bagian ketentuan peraturan setiap 

peraturan perundang-undangan guna mengukur tingkat kepatuhan hukum 

oleh para subyek hukum terutama yang berbentuk badan usaha, baik yang 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

Dengan diberlakukannya kewajiban Audit Hukum, akan meningkatkan 

kwalitas kepatuhan hukum (rules copliance) dan good (corporate) 

governance, dan terwujud tingkat kesadaran hukum yang tinggi.  

6. Pnegakan Hukum yang Berkeadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum dan 

Memperbaiki Citra Hukum dan Para Penegak Hukum 

7. Pendidikan, Penelitian & Penegakan Hukum 

8. Pembinaan Integritas Moral, Spiritualitas, Religi Hukum Para Insan Yudikatif, 

Insan Hukum. 

Bahwa Produk Nasional yang perlu diatur dalam peraturan perundang-

undangan adalah sangat luas, merupakan pengertian INDUSTRI DALAM ARTI 

LUAS. BUKAN hanya yang diatur dalam UU No. 5 Th 1984 ttg Perindusrtian. 

Industri dalam arti luas meliputi: 

a. Pertanian   

b. Perkebunan 

c. Peternakan 
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d. Perikanan 

e. Kehutanan 

f. Pertambangan (Aneka Tambang) 

g. Industri Dasar dan Kimia (Semen, Keramik, Porselin, Logam dan sejenisnya, 

Kimia, Plastik dan Kemasan, Pakan Ternak, Kayu dan Pengolahannya, Pulp 

dan Kertas). 

h. Aneka Industri (Otomotif dan Komponennya, Tekstil dan Produk 

Tekstil/Garmen, Alas Kaki, Kabel, Elektonik, dll). 

i. Makanan dan Minuman 

j. Kimia/Obat-obatan 

k. Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga 

l. Peralatan Rumah Tangga 

m. Rokok 

n. Properti dan Real Estate 

o. Industri Kreatif 

p. Industri Hiburan (Musik, Film, Sinematrografi lainnya, dll) 

Diperluas lagi ke Industri Jasa (di luar industri sektor riil): 

a. Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, Jasa Keuangan Lainnya) 

b. Jasa Pariwisata dan Perhotelan 

c. Logistik dan Transportasi 

d. Pendidikan 

Didukung sektor lainnya, yaitu sektor-sektor: 

a. Perdagangan Besar  

b. Perdagangan Eceran 

c. Restoran/Kuliner 

Sehubungan dengan itu, untuk menselaraskan dan menjaga harmonisasi 

antara satu sektor dengan sektor lainnya, diperlukan peraturan dasar atau 

ketentuan-ketentuan pokok di bidang produk nasional yang akan dijadikan 
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rujukan sekaligus kontrol pembentukan peraturan perundang-undangan pada 

masing-masing sektor indsutri atau produk nasional secara sektoral. 

 

1. Kajian Filosofis  (know-how)  

Telah menjadi dasar pemikiran, bahwa manusia sebagai makhluk sosial 

yang berbudaya: cipta, karsa, rasa. Ciptaan untuk memenuhi kebutuhan, Ciptaan 

dan kebutuhan sangat bergantung pada lingkungan. Perlu kearifan lokal. 

Interaksi manusia dengan alam lingkungannya, saling bermanfaat, bukan saling 

merusak, sebagai satu kesatuan eko-sistem. Kita, bangsa Indonesia akan tinggal 

lama, seterusnya di bumi Pertiwi Indonesia. Dalam UUPA disebutkan bahwa 

hubungan Bangsa Indonesia dengan Bumi (beserta isinya)-Air-dan Ruang 

Angkasa (BARA) bersifat abadi. Ibarat hubungan ikan dengan airnya. Karenanya, 

dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam/Agraria dan juga manusia dalam 

memproduksi barang untuk kita manfaatkan, kita tidak boleh merusaknya. 

Demikian pula, produk yang kita hasilkan dan dalam mamanfaatkan hasil 

produksi tersebut sudah barang tentu kita berupaya untuk tidak sampai merusak 

bumi, air, dan udara atau ruang angkasa kita. Sebab, memanfaatkan sumber 

daya alam kita sendiri untuk memproduksi sesuatu dengan cara, dan hasil 

produksi, serta akibat pemakaiannya yang merusak sumber daya alam 

lingkungan hidup kita, sama artinya kita menggali liang kubur kita sendiri. Bahkan 

membunuh generasi penerus kita dari sekarang. 

Oleh sebab itu, sudah seharusnya, kita wajib mampu memenuhi 

kebutuhan produk kita, dan tidak bergantung pada produk bangsa lain. Kita pun 

wajib mampu memproduksi atau menggali sumber daya alam kita sendiri, tidak 

menyerahkan kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab serta tidak akan 

menanggung risiko akibat kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

kita. Bangsa lain akan dengan mudahnya mereka pergi meninggalkan sumber 

daya alam dan lingkungan hidup kita setelah mereka ambil hasilnya dan mereka 

rusak semuanya. Tinggalah anak bangsa ini yang hidup menderita karena sudah 
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tidak memiliki sumber daya alam dan lingkungan hidup yang layak untuk hidup 

dan kehidupan kita. 

Sehubungan dengan itu, seluruh produk hukum nasional wajib 

melindungi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup kita, serta wajib 

tetap mempertahankan hubungan abadi antara bangsa Indonesia ini dengan 

bumi, air, dan ruang angkasa. Jangan sampai ada produk peraturan perundang-

undangan/hukum kita yang menceraikan hubungan abadi antara bangsa 

Indonesia dangan bumi, air, dan ruang angkasa kita tersebut. 

 

2. Kajian Sosiologis 

Dalam realitasnya saat ini, Kita banyak mengkonsumsi hasil pertanian 

(makanan pokok seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, sayur-mayur, dan 

sebagainya) impor, padahal tanah yamg ada diwilayah negara ini amat subur. 

Kita juga mengimpor bahan bakar minyak (BBM) padahal negara kita penghasil 

migas dan masih sangat banyak sumber energi kita.  

Negara ini juga tidak jarang menghadapi konflik agraria yang menjurus ke 

konflik sosial dan konflik fisik, di mana masyarakat berupaya merebut kembali 

tanah miliknya yang ditambang atau menjadi perkebunan serta hutan tanaman 

industri, atau menjadi kawasan perumahan, pertokoan/usaha, dan sarana 

lainnya yang dimiliki, dikelola, atau dikuasai pihak lain tanpa proses hukum yang 

benar, serta tanpa adanya kompensasi ataupun ganti rugi. Masalah tersebut 

adalah akibat lemahnya produk hukum nasional, kebijakan serta sikap para 

penyelenggara negara yang kurang berpihak kepada rakyat. Demikian pula dalam 

menyelesaikan berbagai sengketa agraria, para penegak hukum juga nampak 

kurang berpihak kepada rakyat.  

Kondisi sosial tersebut di atas, wajib menjadi perhatian kita untuk 

memperbaikinya, dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan nasional. 

Masyarakat para pemilik lahan dan lingkungannya wajib dijadikan mitra usaha, 
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bukan justru dipaksa pergi dari lingkungan hidupnya. Mereka wajib dilibatkan 

dalam proses produksi, bukan hanya sebagai buruh kasar, apalagi hanya sebagai 

penonton, melainkan menjadi bagian dari pemilik yang memperoleh dan ikut 

menikmati hasilnya (profit sharing).  

Fakta-fakta kehidupan di masyarakat saat ini kiranya cukup menjadi guru 

terbaik, yaitu sebagai pengalaman saja. Jadi jangan sampai terjadi pengulangan 

kesalahan masa lalu. Melainkan harus direforma lagi. Tanah dan sumber daya 

alam/agraria kita yang saat ini seperti ”tergadaikan” wajib ditata kembali dan 

jangan sampai diulangi. Selain akibat kebijakan dan pengawasan yang lemah, 

ternyata kenyataan yang menyebabkan sumber daya alam/agraria kita terlepas 

dari masyarakat setempat juga karena berbagai peraturan perundang-undangan 

sektoral telah mengabaikan prinsip-prinsip atau azas-azas bidang agraria 

sebagaimana diatur dalam UUPA (UU No. 5 Th 1960). 

Bahwa di samping ditinjau dari segi sumber daya alam/agraria, dalam 

peningkatan produk nasional digantungkan pula pada kemampuan produsen 

untuk menciptakan barang atau produk yang berkualitas. Namun ini saja juga 

tidak cukup. Peningkatan produk nasional juga bergantung pada selera pasar 

atau konsumen. Barang atau produk apa yang saat ini menjadi tren dan 

diperlukan, diminati, dan disenangi masyarakat, baik ditinjau dari jenis, bentuk, 

cara penyajian, distribusi, kemasan, tampilan bentuk dan/atau warna. Selain itu 

juga perlu diperhatikan kekuatan persaingan produk yang sama. Maka para 

produsen wajib melakukan riset pasar dan mengubah orientasinya. Yang semula 

berorientasi pada produk beralih berorientasi kepada pasar, atau dkombinasikan 

antara orientasi pada produk dan sekaligus berorientasi pada pasar.  

Selain itu, dalam konsep marketing (Marketing Concept) yang terdiri atas 

product, pricing, promotions, and placement stsu distribution), dikenal pula 

istilah Mega Marketing yang selain ke-empat hal di atas ditambahkan pula dua 

hal, yaitu Public Relation and Power. Tambahan public relation dan power 
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dimaksudkan agar jangkauan dan penetrasi pasar dari produk yang dibuatnya 

semakin kuat dan luas. Oleh sebab itu, produk nasional juga sangat bergantung 

pada kebutuhan dan selera atau keinginan pasar. Dengan demikian, kedudukan 

konsumen yang mencintai produk nasional sangat penting. Bahkan setelah cukup 

menguasai konsumen dalam negeri, produk nasional juga bisa diekspor bersaing 

secara global sebagaimana dilakukan oleh Jepang, Korea, Cina. 

Untuk menjembatani hubungan produsen produk nasional dengan 

konsumennya, peran pedagang atau trader juga sangat penting. Akan tetapi 

menjadi tidak fair seperti terjadi saat ini bahwa peran pedagang sangat dan lebih 

dominan daripada Produsen. Bahkan konsumenpun terkadang didikte oleh 

pedagang. Kedudukan produsen seakan hanya sebagai buruh atau budak dari 

pedagang. Pedagang yang mengatur hampir semuanya sehingga produsen 

menjadi tidak berdaya. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh pembuat 

undang-undang dan pengambil kebijakan atau otoritas agar benar-benar bisa 

menjaga keseimbangan dan hubungan yang saling menguntungkan agar para 

produsen tidak menjadi tak berdaya dan akhirnya gulung tikar. 

Hal yang lebih penting juga adalah bahwa produk nasional juga harus 

memperhatikan dan siap bersaing dengan produk kompititornya. Untuk menjaga 

ketegaran dan daya tahan produk nasional, peran lembaga pendidikan, baik 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal untuk melahirkan tenaga ahli 

serta para peneliti yang profesional sangat penting. Bahkan, dari lembaga 

pendidikan sedari dini diharapkan lahir, terbentuk, dan tumbuh wira usaha-wira 

usaha yang tangguh dan siap pakai serta siap bersaing. Untuk itu, lembaga 

pendidikan perlu dilibatkan dalam pembangunan produk nasional dengan cara 

mendirikan badan usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, produksi, dan 

usaha berbasis pendidikan dan penelitian serta pengembangan.  

Para siswa selain belajar keilmuan sekaligus berlatih menjadi tenaga 

profesional dan memiliki jiwa wira usaha serta mampu menjadi produsen 
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produk-produk nasional. Dalam kegiatan usaha di sekolah, sekaligus dilibatkan 

kegiatan sektor perbankan dan otomatis akan mempraktekan kegiatan bursa 

efek atau pasar modal dalam kegiatan pendidikan. 

Dengan demikian, para siswa juga sekaligus belajar dan praktek 

perbankan serta pasar modal, selain belajar keilmuan dan keterampilan sebagai 

tenaga profesional. Keterlibatan para peserta didik dalam kegiatan ekonomi dan 

usaha sedari dini akan mencetak, membentuk, dan menumbuhkan, serta 

mengubah mindset para peserta didik untuk menjadi ilmuwan yang 

berketerampilan, berpengamalan dan berpengalaman, serta berjiwa wira usaha. 

Dengan sosok hasil pendidikan yang demikian, akan lahir dan tumbuh 

insan-insan yang memiliki fanatisme rasional yang mencintai produk dalam 

negeri atau produk nasional. Sebab, sejak dini para peserta didik sudah 

dibiasakan mampu memproduksi, mengemas, menyajikan, mendistribusikan 

produknya kepada dirinya sendiri dan pihak lain sehingga para peserta didik akan 

terbiasa mencintai karya-karyanya, karya rekan-rekannya, karya saudara-

saudaranya, karya bangsanya, produk nasional. 

Sehubungan dengan itu, peran lembaga pendidikan dan lembaga 

penelitian dan pengembangan dalam mempertahankan, dan/atau meningkatkan 

produk nasional sangat signifikan sekali. Oleh sebab itu, upaya mempertahankan 

dan meningkatkan produk nasional adalah merupakan pekerjaan yang sangat 

penting, pekerjaan besar nan mulia, multi dimensi, lintas sektoral, berorientasi 

ke depan (visioner). Karenanya hal tersebut akan lebih tepat dijadikan Grand 

Design Pembangunan Produk Nasional Dalam Menyongsong dan Menghadapi 

Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas. Dan perlu dituangkan dalam Undang-

undang Peraturan Dasar atau Undang-undang Pokok di Bidang Pengembangan 

Proudk Nasional yang kemudian dilaksanakan dengan menerbitkan undang-

undang di masing-masing sektor kegaiatan produksi nasional.    
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Fenomena Sosial Keberadaan Hukum di Indonesia antara lain secara 

ringkas adalah sebagai berikut: 

1. Supremasi Hukum belum terwujud, belum terlaksana, belum 

ditegakkan. Supremasi Politik dan Supremasi Uang => Supremasi Politik-

Uang. 

2. Keberpihakan Peraturan-Kebijakan-Penerapan-Penegakan Hukum-

Penyelesaian Masalah kepada Asing/Pemodal/Pengusaha 

3. SDA (Alam/Agraria) Belum Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. 

4. Keberpihakan kepada produsen dan produk dalam negeri lemah, baik 

dari masyarakat maupun dan terutama dari pemerintah. 

5. Sistem Ekonomi Indonesia/Nasional adalah Potret Sistem Ekonomi 

Liberal, Neo Liberalis, Neo Kapitalis, Ultra Kapitalis Liberal (bahkan 

Agama pun DILIBERALKAN) 

6. Dan lain-lain. 

 

Potret Kehidupan Internasional 

1. Sistem Ekonomi Dunia Sangat Liberal.  

2. Masih Terjadi Penjajahan oleh Negara Kuat kepada Negara 

Miskin/Terbelakang/Berkembang 

3. Masyarakat Dunia (Eropa dan Amerika) dan Vatikan mulai tumbuh 

kesadarannya bahwa Sistem Ekonomi Neo Liberalis-Neo Kapitalis adalah 

keliru dan wajib diakhiri dan diganti dengan sistem baru 

4. Perampokan SDA negara-negara lain oleh Amerika dan Eropa serta 

sekutunya, baik secara langsung, melalui ”penanaman modal”, maupun 

melalui peperangan terlebih dahulu. 
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Selain itu, potensi yang dimiliki Indonesia adalah lebih dari sekedar 

sumber daya alam saja, malainkan juga meliputi beberapa hal di bawah ini.  

Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya alam-agraria/sda (bumi 

beserta isinya, air, dan ruang angkasa) saja, melainkan juga kaya akan sumber 

daya manusia (sdm, human capital) dan alat-alat produksi lainnya. Indonesia 

dengan jumlah penduduk di atas 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) jiwa, 

adalah merupakan pasar besar. Dengan demikian, tidak selayaknya kita, 

bergantung kepada terlebih didekte negara lain.  

3. Kajian Yuridis 

Kiranya perlu kita tegaskan di sini, bahwa Pancasila dan UUD 1945 

sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia jangan ditawar-

tawar lagi. Selain itu, kita juga memiliki Ketetapan MPR, yaitu Ketetapan MPR 

Nomor IX tahun 2001 tentang Reformasi Agraria serta Undang-undang Nomr 5 

Tahun 1965 tentang Ketentuan Pokok Agraria atau lazim disebut Undang-Undang 

Pokok Agraria atau UUPA.  

Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001, dan UUPA 

harus benar-benar dijadikan rujukan secara hirarkhis dan harmonis dalam 

menyusun berbagai produk peraturan peundang-undangan/hukum kita. Dalam 

menyusun peraturan perundang-undangan, janganlah kita melanggar 

hukum/peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya, dalam 

menegakkan hukum, janganlah kita lakukan dengan melanggar hukum. 

Selain wajib memperhatikan relasi vertikal peraturan perundang-

undangan yang disebut hierarkhis, dan relasi horizontal yang kita sebut 

hubungan harmonis, kita wajib memperhatikan ”relasi diagonal” dalam 

menyusun dan menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

Hubungan atau relasi diagonal adalah sebenarnya tetap merupakan relasi 

vertikal atau hierarkhis sekaligus dijalin dan dipatuhi relasi horizontal lintas 
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sektoral sehingga terjadi harmonisasi ketentuan peraturan perudang-undangan. 

Dalam tataran praktis, seluruh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

wajib juga tetap dipatuhi oleh semua sektor atau kementrian walau ketentuan 

peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara langsung mengatur 

bidang/sektor/kementriannya. Contohnya: Kementrian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pertanian, Kementrian Kalautan 

dan Perikanan, dan lain sebagainya wajib mematuhi UUPA, sehingga terjadi 

harmonisasi. Bukan malah berceari berai.   

Dengan demikian, undang-undang sektoral di berbagai bidang sumber 

daya alam/agraria, seperti Undang-undang Pertambangan, Sumber Daya Air, 

Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, 

Perikanan, Perindustrian, dan lain-lainnya wajib ditinjau kembali dan disesuaikan 

dengan UUD 1945, Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001, dan UUPA. 

 Melalui Undang-undang Nomer 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi 

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/OPD (Agreement on 

Establishment of World Trade Organization/WTO) Indonesia meratifikasi hasil 

"Final Act - Uruguay Round". Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan 

internasional, yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam "Konvensi Wina, 

1969", ratifikasi tersebut menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal 

bagi negara yang melakukannya.64  

 Karena Indonesia telah menjadi anggota WTO, pilihan atas instrumen 

hukum  internasional yang dapat  mendorong peningkatan produk nasional 

dibatasi oleh norma-norma hokum yang terkandung di dalam kesepakatan 

multilateral tersebut. Instrumen hukum  internasional dalam lingkup WTO yang 

dapat  mendorong peningkatan produk nasional antara lain adalah yang 

                                                             
64

 Lihat halaman 2 di atas. 
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dikategorikan sebagai “Trade Defence”, meliputi norma-norma hokum di bidang 

Anti-Dumping, Subsidies and Countervailing Measures, dan Safeguard. 

4. Hukum Anti Dumping 

Dumping adalah sebagaimana dimaksud pada Article 2, Agreement on 

Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 

1994/Anti-dumping Agreement/ADA, yaitu tindakan memasukkan suatu produk 

ke dalam perdagangan di negara lain di bawah  "normal value", yaitu harga 

produk sejenis pada pasar domestik di negara pengekspor. Disamping itu: 

- Apabila pada pasar domestik di negara pengekspor ternyata produk 

sejenis tidak dijual; atau apabila karena situasi pasar tertentu; atau 

karena volume penjualan yang rendah dari produk yang sejenis pada 

pasar domestik di negara pengekspor; penjualan tersebut tidak 

memungkinkan perbandingan yang wajar, maka dumping margin 

ditentukan dengan memperbandingkan harga yang sebanding dari 

produk yang sejenis apabila diekspor ke negara ketiga, sepanjang harga 

tersebut representatif; atau dengan memperhitungkan biaya produksi di 

negara asal barang ditambah jumlah yang masuk akal untuk biaya 

administrasi, biaya penjualan, biaya umum, dan keuntungan. 

- Apabila harga ekspor tidak diketahui, atau pihak yang berwenang 

berpendapat bahwa harga ekspor tidak dapat diandalkan karena adanya 

persekutuan atau pengaturan kompensasi antara eksportir dan importir 

atau pihak ketiga, harga ekspor dapat direka berdasarkan harga di 

manaproduk yang diimpor untuk pertama kali dijual kembali kepada 

pembeli independen; atau apabila produk tidak dijual kembali kepada 

pembeli independen, atau tidak dijual kembali pada kondisi saat diimpor, 

harga ekspor dapat ditentukan oleh pihak berwenang berdasarkan rekaan 

yang masuk akal.  
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- Barang sejenis adalah barang produksi dalam Negeri yang merupakan 

barang sejenis atau substitusi barang yang diselidiki. 

- Barang yang diselidiki dalam perkara anti-dumping adalah barang yang di 

impor melalui praktek perdagangan curang sehingga menimbulkan 

kerugian terhadap industri dalam Negeri.65 

 

5. Subsidies and Countervailing Measures 

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (Persetujuan 

Subsidi dan Tindakan-tindakan Imbalan) memuat aturan-aturan mengenai 

subsidi dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk “melawan” tindakan 

subsidi yang dilakukan oleh Negara anggota WTO lain dengan mengenakan bea-

masuk tambahan. Persetujuan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian 

sengketa untuk mengupayakan penghapusan subsidi yang merugikan maupun 

tindakan melawan subsidi yang merugikan industry domestik.  

                                                             
65 Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang 
Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang 
Anti Dumping dan Safeguard, Disertasi, Universitas Indonesia, 2006. 
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6. Safeguard 

Safeguard dalam arti umum—bukan safeguard dalam arti khusus--,66 

sebagaimana rumusan pada Article XIX: 1(a) GATT 1947, dibaca bersama Article 

2, The Agreement on Safeguards, yaitu kewenangan yang diberikan kepada 

negara pengimpor untuk membatasi impor atau mengenakan tarif bea-masuk 

tambahan dalam jangka-waktu sementara, apabila setelah dilakukan 

penyelidikan oleh pihak yang berwenang, diputuskan bahwa impor telah 

mengalami peningkatan sedemikian rupa sehingga menyebabkan kerugian yang 

serius terhadap industri domestik yang menghasilkan produk-produk sejenis atau 

yang menjadi pesaingnya.67  

- Barang sejenis adalah barang produksi dalam Negeri yang merupakan 

barang sejenis atau substitusi barang yang diselidiki. 

- Barang yang diselidiki dalam perkara safeguard adalah barang yang 

impornya mengalami peningkatan sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan kerugian serius terhadap industri dalam Negeri.  

 

                                                             
66

 Safeguard dalam arti umum ini dibedakan dari safeguard dalam arti khusus, yang terdiri dari: 

tindakan-tindakan sektoral, yang meliputi tindakan-tindakan pembatasan impor untuk 

melindungi sektor-sektor industri tertentu yang sedang dalam perkembangan (industri baru atau 

infant industries) di Negara-negara Berkembang, tindakan-tindakan pembatasan impor untuk 

melindungi produk-produk di bidang fisheries dan agriculture, tindakan-tindakan pembatasan 

impor untuk melindungi industri tekstil (transitional safeguard); dan tindakan-tindakan 

pembatasan impor yang berkaitan dengan Balance-of-Payment. Di samping  itu masih ada satu 

lagi jenis Safeguards yang dikenakan terhadap China oleh Amerika Serikat sebagai persyaratan 

aksessi China untuk menjadi anggota WTO –dikenal sebagai “Transitional Product-Specific 

Safeguard/TPSS”---, namun Safeguards jenis ini oleh sebagian Pakar dianggap melanggar 

ketentuan Article XIX of the GATT maupun kesepakatan WTO tentang Agreement on Safeguards. 

Lihat Yong-Shik Lee,  Measures in World Trade: The Legal Analysis.  Oxford University Press, 2005.  

67
 Article XIX: 1(a) GATT 1947, dibaca bersama Article 2, The Agreement on Safeguards.  
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7. Peran Instrumen Hukum Internasional Dalam Mendorong Peningkatan    

Produk Nasional Di Dalam Negara Pada Era Perdagangan Bebas 

 Walaupun terbelenggu oleh status keanggotaannya di WTO, Indonesia 

seharusnya dapat memanfaatkan norma-norma hokum di bidang Anti-Dumping, 

Subsidies and Countervailing Measures, dan Safeguard agar dapat melindungi 

kepentingan nasional negaranya. Undang-undang Tentang Perjanjian 

Internasional mengamanatkan bahwa ratifikasi hanya dapat dilakukan apabila 

tidak merugikan kepentingan nasional NKRI. Sayang dalam praktek –akibat 

kelemahan Indonesia yang tidak memiliki “Trade Policy”--, Indonesia belum 

mampu memanfaatkan secara maksimal hak-haknya sebagai anggota WTO agar 

dapat  menjadikan instrumen hukum  internasional sebagai fasilitas agar dapat  

mendorong peningkatan produk nasional. 

 Agar supaya hukum anti-dumping Indonesia dalam era globalisasi 

perdagangan dapat melindungi produksi dalam negeri dari injury akibat impor 

dengan praktek dagang curang, maka rumusan peraturan perundang-undangan 

tentang anti-dumping di Negara ini harus mampu menghilangkan dan mengatasi 

kendala-kendala subtantif, hambatan-hambatan prosedural, kelemahan-

kelemahan institusionel, kekurangan-kekurangan pada kuantitas dan kualitas 

personel, persoalan-persoalan teknis, dan permasalahan-permasalahan budaya 

hukum tersebut. Di samping  itu, rumusan aturan anti-dumping harus berbentuk 

undang-undang, sehingga memiliki legitimasi yang kuat, dan justifikasi yang 

mantap. Undang-undang tersebut kecuali adil, harus mengacu pada kepentingan 

nasional, dan dapat diterapkan dengan efektif. Hal-hal pokok yang perlu di 

rumuskan di dalam undang-undang anti-dumping antara lain adalah mengenai:  

1) jaminan konsistensi dengan Article VI GATT  maupun Anti-dumping 

Agreement/ADA yang meliputi penyempurnaan “standing requirement 

(Article 5.4 ADA), jangka-waktu penerapan “retroactive anti-dumping 

duty” (Article 10.8 ADA), dan keputusan KADI tidak boleh melanggar/ 
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bertentangan dengan Article VI GATT  maupun Anti-dumping Agreement/ 

ADA ("The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969"  ); 

2) dicantumkannya substansi Article VI GATT  maupun Anti-dumping 

Agreement/ADA yang selama ini tidak ada di  dalam peraturan anti-

dumping Indonesia, antara lain: “standard of review” yang memberikan 

hak bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan KADI untuk melakukan 

“legal remedy” (Article 13 ADA), batasan waktu sejak investigasi sampai 

dike luarkannya keputusan final (Article 5.10 ADA), hak industri pengguna 

produk dan organisasi-organisasi konsumen untuk memberikan 

keterangan tentang dumping, injury, dan causality (Article 6.12), 

konsistensi penerapan pedoman teknis (“legal standard”) dalam 

penghitungan “dumping margin” (Article 2.4 ADA), kerugian dan 

causalitas , penetapan “facts available”;  

3) rumusan yang jelas, tetapi tetap flexible mengenai “kepentingan 

nasional”; dan 

4) kewajiban untuk mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap 

keputusan hasil penyelidikan. 

 

Di samping  substansi sebagaimana dikemukakan di atas, undang-undang 

anti-dumping juga harus mengatur mengenai penyempurnaan kelembagaan –

termasuk koordinasi antar departemen.68 

Mengenai Safeguard, agar dalam era globalisasi perdagangan Indonesia 

dapat melindungi produksi dalam negeri dari “seriuous injury” akibat 

melimpahnya impor, rumusan peraturan mengenai safeguard harus tidak 

membonsai industri dalam Negeri. Sebagaimana aturan anti-dumping, ketentuan 

mengenai safeguard harus berbentuk undang-undang, sehingga memiliki 
                                                             
68 Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan 

Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan 

Safeguard, Disertasi, Universitas Indonesia, 2006. 
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legitimasi yang kuat, dan justifikasi yang mantap. Undang-undang tersebut 

kecuali adil, harus mengacu pada kepentingan nasional, dan dapat diterapkan 

dengan efektif. Substansi undang-undang tentang safeguard harus konsisten 

dengan Article XIX GATT dan Agreement on Safeguard. Pokok substansi undang-

undang jangan memperberat persyaratan bagi industri domestik yang 

berkepentingan untuk mendapatkan posisi “standing” menjadi petisioner agar 

dapat dilakukan tindakan safeguard.69  Di samping  itu, agar dapat mencapai 

tujuannya, peraturan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai 

berikut. Pertama, pembentukannya harus mengikuti prinsip-prinsip demokrasi 

dan “The Rule of Law”; kedua, tindakan safeguard hanya dipergunakan untuk 

melindungi industri domestik yang benar-benar vital bagi kehidupan bangsa ini, 

misalnya saja industri bahan-bahan kebutuhan pokok/primer dan esensiel 

(produk-produk makanan dan obat-obatan), serta industri yang menyerap 

banyak tenaga kerja (labour intensive); ketiga, tindakan tersebut yang hanya 

digunakan “in the last ressort” --pada langkah terakhir, sebagai “senjata 

pamungkas”--, dalam keadaan yang betul-betul mendesak; dan keempat, 

rumusan tersebut harus menjamin bahwa apabila tindakan safeguard 

diterapkan, tindakan tersebut dapat memberikan kesempatan sementara kepada 

industri domestik agar dapat melakukan “penataan-kembali/ adjustment” 

terhadap struktur kegiatan usahanya, sehingga pada saat tindakan safeguard 

diakhiri, industri dalam negeri yang bersangkutan telah mampu menghadapi 

persaingan dalam perdagangan global yang semakin meningkat.  Hal ini termasuk 

mempertimbangkan jangka waktu penerapan safeguard --yang dilakukan  harus 

berdasarkan perhitungan yang seksama--, penerapan dilakukan dengan “time 

frame” yang memadai  --bagi industri domestik cukup untuk melakukan 
                                                             
69

 Untuk lebih mempermudah penerapan undang-undang, persyaratan untuk dapat dilakukannya 

tindakan safeguard harus konsisten dengan Article XIX GATT dan Article 2:1, Agreement on 

Safeguard, jadi tidak seberat rumusan di dalam  Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 

Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, yang 

mempersyaratkan harus ada “lonjakan impor”. Padahal kata yang dapat diterjemahkan sebagai 

“lonjakan” tidak terdapat di dalam Agreement on Safeguard.  
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penyesuaian,   tetapi juga tidak terlalu lama--, sehingga tidak merugikan stake-

holders perekonomian nasional lainnya. 

Penerapan tindakan safeguard di luar ke-empat rumusan tersebut di atas 

hanya dapat dilakukan dengan persyaratan: konsisten dengan Article XIX GATT 

dan Article 2:1, Agreement on Safeguard; dan mempertimbangkan secara 

transparan kepentingan nasional, termasuk kepentingan pihak-pihak lain sesama 

“stake-holders” perekonomian nasional --terutama konsumen akhir, konsumen 

antara dan buruh-buruh industrinya--, yang memanfaatkan produk-produk target 

tindakan safeguard baik untuk kepentingan sendiri, maupun sebagai bahan baku 

industrinya.70 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan 

Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan 

Safeguard, Disertasi, Universitas Indonesia, 2006. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Simpulan 

1. Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu segala sikap-tindak 

aparat maupun warganegaranya dalam mengejar suatu tujuan 

seyogyanya mengacu pada norna-norma hukum yang dirumuskan 

oleh pihak yang memiliki kewenangan di bidangnya. 

2. Rumusan hukum nasional Indonesia agar pada era perdagangan  

bebas dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produk 

nasional adalah dengan merumuskan “Trade Policy” yang mengacu 

pada kepentingqan nasional NKRI. Rumusan hukum nasional  

tersebutjuga harus dapat mengakomodasi kebijakan tersebut, antara 

lain: kebijakan hukum melindungi beberapa produk lokal, khususnya 

pada produk yang belum mampu bersaing; Rincian substansi 

rumusan hukum tersebut antara lain: 

a. Upaya peningkatkan akses produk Indonesia menembus pasar 

global melalui penurunan dan bila mungkin penghapusan bea 

masuk ke Negara-negara mitra dagang Indonesia; 

b. Menghapuskan non-tariff barriers untuk ekspor produk nasional; 

c. Memprotect industri domestik dalam mencegah membanjirnya 

produk asing ke Indonesia; 

d. Mewujudkan pasar yang lebih luas untuk ekspor produk nasional; 

e. Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas yang akan 

memfasilitasi perdagangan, baik ekspor maupun impor; dan 

f. Makin memperbesar pangsa pasar global melalui peningkatan daya 

saing produk nasional.  
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3. Penerapan hukum nasional Indonesia agar pada era perdagangan  
bebas dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produk 
nasional sedapat mungkin dilakukan melalui faktor-faktor intern 
dalam sistem hukum itu sendiri karena Indonesia adalah Negara 
hukum; namun penerapan ini harus didukung sepenuhnya oleh 
faktor ekstern, terutama sekali "political will" dari pihak yang 
posisinya sangat menentukan pelaksanaan perundang-undangan 
nasional tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

 

B. Rekomendasi 

1. Perlu ditngkatkan sosialisasi / diseminasi peraturan perundang -
undangan yang terkait dengan pengaturan produk nasional di 
lingkungan masyarakat dan para pelaku usaha. 

 
2. Peningkatan koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga 

Non Pemerintah yang terkait dengan bidang produk nasional, 
sehingga dapat bersinersi dalam rangka mendoorng peningkatan 
produk nasional pada era perdagangan bebas. 

 
3. Pemerintah membuat kebijakan usaha yang pro rakyat dalam 

rangka meningkatkan produk nasional, mengkampanyekan 
program usaha untuk memintai produk dalam negeri, meningkatkan 
ekspor, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam 
negeri di era perdagangan bebas. 

 
4. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik 

yang bersifat nasional maupun internasional dengan tetap 
mengutamakan kepentingan nasional. 
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