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Setyo Widagdo. 
 

Penelitian ini diawali dengan adanya perjanjian ACFTA yang mulai berlaku 
pada 1 Januari 2010 banyak industri lokal yang termasuk di dalamnya adalah 
UMKM mendapatkan dampak yang luar biasa, mulai dari penurunan omset, 
sampai ada yang gulung tikar. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM 
dianggap sektor yang mempunyai peranan penting. Sebagian besar jumlah 
penduduk Indonesia adalah berpendidikan rendah, sehingga kegiatan usaha 
yang dapat dilakukan adalah merupakan usaha kecil baik sektor tradisional 
maupun modern. Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum 
yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM. 

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Pertama, 
bagaimana keberlakuan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum di Indonesia?  
kedua, bagaimana posisi Perjanjian ACFTA jika terjadi konflik hukum dengan 
peraturan perundang–undangan nasional yang memberikan perlindungan 
terhadap UMKM? ketiga, bagaimana perlindungan ideal yang diberikan hukum 
nasional terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA?  

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan 
menganalisa keberlakuan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum di Indonesia, 2) 
Untuk mengetahui dan menganalisa posisi Perjanjian ACFTA jika terjadi konflik 
hukum dengan peraturan perundang–undangan nasional yang memberikan 
perlindungan terhadap UMKM, 3) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk 
perlindungan ideal yang diberikan hukum nasional terhadap UMKM dari dampak 

adanya Perjanjian ACFTA. Kerangka dasar teoritis meliputi: Teori Harmonisasi, 
Teori Monisme dan Dualisme, Teori Penerapan Hukum Internasional dalam 
Hukum Nasional, Teori Perdagangan Bebas dan Teori Perlindungan Hukum. 

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode yuridis normatif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (historical approach), 

pendekatan perundang - undangan (statute approach), pendekatan konseptual 
(conceptual approach), dan pendekatan perjanjian (Treaty approach). Bahan 
Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari 
peraturan internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional yang 
berkaitan dengan perjanjian internasional dan yang mendukung perlindungan 
hukum terhadap UMKM. Metode pengolahan bahan hukum dengan seleksi bahan 

hukum dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa bahan hukum yang 
terkait dengan permasalahan. Analisa bahan hukum dengan menggunakan 
normatif kualitatif menguraikan semua bahan hukum, dianalisa secara 
komprehensif, lalu ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

Perjanjian ACFTA berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2010 yang 
disahkan dengan Keppres No. 28 Tahun 2002, ketidaktegasan Indonesia memilih 
politik hukum ratifikasi yang dianut apakah transformasi atau inkorporasi dan 
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pengesahannya yang dengan Keppres menimbulkan pertanyaan apakah 
perjanjian ACFTA ini dapat berlaku dalam sebagai hukum di Indonesia. Perjanian 
ACFTA ini berlaku karena: pertama, perjanjian ini sudah melalui 3 tahapan yaitu 

perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Yang kedua, meskipun dalam 
Keppres pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian ACFTA ini lampiran yang 
dinyatakan tidak dapat dipisahkan sebab Indonesia juga menganut politik hukum 
inkorporasi. Yang ketiga, pengesahannya dengan Keppres yang mengikuti 
ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 sebenarnya justru bertentangan dengan UUD 

1945, tetapi selama tidak ada yang mengajukan judicial review maka Perjanian 
ACFTA ini tetap berlaku.   

Perjanjian ACFTA ini memiliki dampak yang luas terhadap UMKM salah 
satunya di sektor pertanian, sehingga memicu munculnya peraturan perundang-
undangan yang tujuannya melindungi kondisi ini. Gubernur Jawa Timur 
menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 78 Tahun 2012 yang melarang 
impor seluruh produk hortikultura masuk ke wilayah Jawa Timur. Pergub ini 
ditandatangani tanggal 1 Maret 2012 bertujuan membentengi seluruh produk 
petani dari serbuan produk hortikultura impor. Permendag No 60/2012 soal 
impor hortikultura menyebutkan larangan terhadap 6 buah impor durian, nanas, 
melon, pisang, mangga dan pepaya masuk ke Indonesia. Selain keenam buah 
tersebut, pemerintah juga melarang impor 4 jenis sayur yaitu kubis, wortel, cabe, 
kentang, dan 3 Jenis bunga impor yaitu krisan, anggrek, heliconia. Kedua 
peraturan tersebut jelas bertentangan dengan Perjanjian ACFTA. Perjanjian 
ACFTA lebih diutamakan sebab sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Wina 1969 
tentang Hukum Perjanjian Internasional perundang-undangan nasional tidak 
boleh dijadikan alasan pembenar atas pelanggaran, kegagalan perjanjian 
internasional dan/atau mengesampingkan perjanjian internasional dan Perjanjian 
ACFTA ini menjadi hukum organisasi internasional yang wajib ditaati oleh 
anggotanya karena dalam perundingan Perjanjian ACFTA, ASEAN tampil atas 
nama negara anggota ASEAN, maka Perjanjian ACFTA ini mengikat Indonesia.  

Perlindungan hukum yang ideal untuk UMKM dari dampak adanya 
Perjanjian ACFTA ini sebaiknya dengan pembentukan hukum yang representatif 
untuk pembangunan ekonomi yang memenuhi unsur kepastian hukum. 
Peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi UMKM tetapi malah 
bertentangan dengan Perjanjian Internasional yang telah diikuti Indonesia tidak 

akan dapat menyelesaikan masalah UMKM. Perlindungan hukum terhadap 
industri lokal termasuk UMKM sebaiknya didasarkan pada Artikel XIX GATT-WTO 
Agreement yang kemudian ditransformasikan materiil dalam hukum nasional 
dengan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah: Menerapkan politik hukum 

ratifikasi transformasi materiil sehingga perjanjian internasional maupun aturan-
aturan pengamanan menjadi hukum nasional yang memiliki kekuatan normatif 
dan masyarakat Indonesia secara umum mengetahui tentang hal ini. Dalam 
pembangunan ekonomi kepastian hukum adalah hal yang sangat penting untuk 
itu perlu peran pemerintah untuk membuat hukum yang memberikan 
perlindungan preventif dan represif secara substansi, sehingga bisa mencegah 
kerugian pada UMKM walaupun Perjanjian ACFTA ini berlaku, apabila harus 
terjadi kerugian pada UMKM maka UMKM mengetahui upaya represif yang dapat 
ditempuh sebagai bentuk perlindungan hukum yang didapatkan. 
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SUMMARY 

Ari Ratna Kurniastuti, Master of Legal Studies Program, Faculty of Law, 

University of Bawijaya, April 2013. Legal Protection of Micro, Small and 
Medium Enterprises (MSMEs) From The Treaty Of Impact of ASEAN-
China Free Trade Area (ACFTA). Main Supervisor; Afifah Kusumadara, 
Setyo Widagdo. 

 

This study begins by the ACFTA agreement that went into effect on 
January 1, 2010 many local industries including the SMEs gain a tremendous 
impact, ranging from reduced turnover, to anyone out of business. In the 
economic development of Indonesia SME sector is considered to have an 
important role. Most of the Indonesian population is poorly educated, so that 
business activities can be done is a good small business sector, traditional and 
modern. Seeing this condition necessary the role of government through laws 
which is made to provide legal protection to SMEs. 

The problem formulated in this study are: first, how enforceability ACFTA 
agreement in the legal system in Indonesia? Second, how the position of the 
ACFTA agreement in case of a legal conflict with national legislation that provides 
protection for SMEs? third, how the ideal protection given national law to SMEs 
from the impact of the ACFTA Agreement. 

The purpose of research in this thesis are: 1) To identify and analyze the 
validity of the ACFTA Agreement on the Indonesian legal system, 2) to identify 
and analyze the position of the ACFTA Agreement if the laws conflict with 
national legislation which provides protection against SMEs, 3) To identify and 
analyze the ideal form of protection given to the MSME national laws of the 
impact of the ACFTA Agreement. Basic theoretical framework include: 
Harmonization Theory, Monism and Dualism Theory, Theory of Application of 
International Law in National Law, Theory of Free Trade and Protection Legal 

Theory. 
This research is a normative method. The approach used is the historical 

approach (historical approach), regulatory approach (statute approach), 
conceptual approaches (conceptual approach), and the approach of the 
agreement (Treaty approach). Primary Legal Materials are materials that have 

the legal authority consisting of international regulations and national legislation 
relating to international agreements and the supporting legal protection for 
SMEs. Legal materials processing method with the selection of legal materials in 
order to identify and analyze legal materials related to the problem. Analysis of 
legal materials using qualitative normative outlines all legal materials, 
comprehensively analyzed and conclusions drawn. Based on these results, it can 

be summed up as follows: 
ACFTA Agreement applies in Indonesia since January 1, 2010 which was 

passed by the Presidential Decree. 28 of 2002, the lack of the politics of 
ratification Indonesia held whether transformation or incorporation and its 
endorsement by President raises the question of whether the ACFTA is applicable 

in the law of Indonesia. ACFTA agreement is valid because: the first, it has been 
through the three stages of the negotiation, signing and ratification. The second, 
even though the decree authorizing it just makes ACFTA Agreement is an 
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attachment that otherwise could not be separated because Indonesia also 
embraced legal political incorporation. The third, endorsement by presidential 
decree following the provisions of Law no. 24 of 2000 actually is against the 1945 

Constitution, but as long as no one filed a judicial review of the ACFTA 
agreement remains valid. 

ACFTA Agreement has a broad impact on MSMEs one of them in the 
agricultural sector, leading to the emergence of laws that aim to protect 
condition. Governor of East Java issued Regulation (Pergub) No. 78 of 2012 

which banned all imports of horticultural products into East Java. This regulation 
was signed on March 1, 2012 aims to fortify all farmers products from the 
advancing imported horticultural products. Minister of Commerce Decree No. 
60/2012 about the mention of a ban on imports of horticultural imports 6 fruit 
durian, pineapple, melon, banana, mango and papaya into Indonesia. In addition 
to the six pieces, the government also banned the import of 4 types of 
vegetables are cabbage, carrots, peppers, potatoes, and 3 types of imported 
flowers are chrysanthemums, orchids, heliconia. These regulations clearly 
contrary to the ACFTA Agreement. ACFTA is preferred because ACFTA Agreement 
in accordance with Article 27 of the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties of national legislation should not be used as justification for the 
violations, the failure of the international treaties and / or override international 
treaties and agreements ACFTA is a law of international organizations that must 
be obeyed by members because the ACFTA Agreement negotiations, ASEAN 
appearing on behalf of the ASEAN member countries of ASEAN, the ACFTA 
Agreement is binding Indonesia. 

Legal protection that is ideal for SMEs from the impact of the ACFTA 
Agreement should be the establishment of a legal representative for economic 
development that meets the elements of the rule of law. Legislation that aims to 
protect SMEs but rather contrary to the International treaty which have followed 
by Indonesia would not be able to solve the problem of SMEs. Legal protection of 

local industries including SMEs should be based on Article XIX of GATT-WTO 
Agreement which is then transformed into national law with material adapted to 
the conditions in Indonesia. 

Recommendations from this study are: Apply the substantive political 
transformation that ratification of international treaties and safeguard to become 

national law has normative force and the Indonesian people in general to know 
about this. In the economic development the rule of law is very important for it 
should the government's role to make laws that provide preventive and 
repressive protection in substance, that can prevent harm to SMEs despite the 
ACFTA Agreement is valid, if a loss should occur at the MSME so MSME know 

repressive efforts which can be taken as a form of legal protection obtained. 
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 BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perdagangan adalah fitrah manusia, ini dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan 

tukar menukar barang atau jasa atau keduanya.1 Sebelum muncul sistem 

Negara pada abad ke 19 sudah ada perdagangan antar suku bangsa, 

misalnya Marcopolo dari Venezia, sekarang lebih dikenal dengan Italia 

dengan Jalur Sutranya. Saat itu perdagangan sangat bebas, suku bangsa 

satu dapat membawa barangnya ke suku bangsa lain untuk dijual tanpa 

dibatasi dengan aturan Negara.  

Di abad 19 sistem di dunia berubah yaitu mulai bermunculan 

negara-negara yang mendahulukan kepentingan politik, negara dengan 

rasa nasionalisme dan kebangsaan, sehingga sistem hukumnya 

melindungi kepentingan bangsanya terlebih dahulu termasuk dalam hal 

perdagangan. Pada era ini perdagangan antar negara sudah tidak 

sebebas era Marcopolo. Untuk dapat menjual barang dari Negara satu 

dengan yang lain ada aturan tentang dokumen atau bea masuk misalnya, 

sehingga kemudian istilah perdagangan berubah menjadi perdagangan 

internasional. 

With the raise of nationalisme and the codification period of the 19th 
century the law merchant was incorporated into the municipal laws of 
each country. It became blended with the peculiarties of national law and 
thus is lost uniform character. As states took control over international 

                                           
1  Wikipedia, Perdagangan, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan, diakses tanggal 20 

Mei 2012. 



2 

 

 

 

trade, the new national mercantile laws regulated economic relations and 
cross border disputes were solved by referring to private international 
law. .........2  

Artinya adalah dengan kebangkitan nasionalisme dan 

kodifikasi pada abad ke-19 hukum dagang itu dimasukkan ke dalam 

undang-undang masing-masing negara. Ini menjadi bercampur dengan 

hukum nasional dan dengan demikian kehilangan karakter universalnya. 

Sebagai negara yang mengambil kontrol atas perdagangan internasional, 

hukum perdagangan nasional yang baru mengatur hubungan ekonomi 

dan perselisihan lintas batas yang diselesaikan dengan mengacu pada 

hukum internasional privat.  

Perdagangan Internasional adalah kegiatan-kegiatan 

perniagaan dari suatu Negara asal yang melintasi perbatasaan menuju 

suatu Negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan 

perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan 

merek dagang.3 

Perdagangan internasional melibatkan Negara-Negara dan 

lembaga-lembaga internasional baik secara global maupun regional yang 

mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang 

disepakati dalam GATT-WTO. Negara yang mengikatkan diri menjadi 

anggota WTO maka tunduk pada prinsip–prinsip yang diatur dalam GATT, 

walaupun demikian GATT ini juga memuat ketentuan–ketentuan untuk 

                                           
2  Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Lex Mercatoria, School of Law, Departement of Private 

Law University of Aarhus, 2002. 

3  Sumantoro, Naskah Akademis Peraturan Perundang - undangan RUU tentang 

Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 

1997/1998, hlm. 29 sebagaimana dikutip oleh Mohammad Sood, Hukum Perdagangan 

Internasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 18 
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menyimpangi prinsip dalam GATT-WTO Agreement misalnya yang 

tercantum dalam artikel XXIV yaitu diperbolehkan adanya perjanjian 

regional antara dua negara atau lebih untuk mengurangi atau 

menghapuskan hambatan perdagangan di antara sesama anggota 

perjanjian regional tersebut, dengan tujuan meningkatkan perdagangan 

di kawasan tersebut. 

Saat ini perdagangan regional lebih disukai Negara-Negara di 

dunia sehubungan dengan pengurangan hambatan perdagangan di 

antara negara-negara dalam regional yang sama, sebut saja Uni Eropa, 

North America Free Trade Area (NAFTA) dan Asean China Free Trade 

Area (ACFTA). Yang terakhir ini berlaku di Indonesia dan di negara-

negara anggota ASEAN yang lain. 

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan tindak 

lanjut dari kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan Republik 

Rakyat China mengenai Framework Agreement on Comprehensive 

Economic Co-operation between the Association of South East Asian 

Nations and the People’s Republic of China (“Framework Agreement”), 

yang ditandatangani di Phnom Penh, pada 4 Nopember 2004.4  

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-

operation between the Association of South East Asian Nations and the 

People’s Republic of China yang selanjutnya disebut Perjanjian ACFTA 

berlaku sejak 1 Januari 2010. Dasar berlakunya perjanjian ini adalah 

Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework 

                                           
4  Amrie Hakim, Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA, http://www.hukumonline.com/klinik/ 

detail/lt4b04bef2aa8ee/dasar-hukum-pemberlakuan-acfta, diakses tanggal 4 Desember 2012. 
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Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The 

Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of 

China.5  

ACFTA menggunakan prinsip perdagangan bebas. 

Perdagangan bebas tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan 

perdagangan, yakni hambatan yang diterapkan pemerintah dalam 

perdagangan antar individual dan atau perusahaan yang berada di negara 

anggota perjanjian perdagangan bebas tersebut.6 

Disepakatinya Perjanjian ACFTA tanpa diimbangi dengan 

persiapan yang matang maka dapat menimbulkan permasalahan bagi 

industri lokal, yang hasil produksinya kalah bersaing dengan produk China 

bukan karena faktor kualitas melainkan karena faktor harga. 

Rendahnya nilai ekspor Indonesia dibandingkan impornya 

cukup mengkhawatirkan ketika Indonesia masuk ke area pasar bebas. 

Industri manufaktur, merupakan sektor industri yang paling terancam. 

Industri seperti tekstil, garmen, dan alas kaki dikenal sebagai sektor 

padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Adanya 

gempuran produk China yang cenderung lebih murah, hal itu 

dikhawatirkan justru mematikan produk lokal. Biaya produksi di Indonesia 

tergolong tinggi sehingga harga pasar pun lebih tinggi dibandingkan 

harga produk China.7 Harga produk China yang murah ini bisa merugikan 

                                           
5  Ibid 

6  Ibnu Purna, Hamidi, Prima, ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang 
Kompetitif, http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&Itemid= 
29, diakses tanggal 7 Mei 2012 

7  Inggried Dwi Wedhaswary, Produk China “Bombardir” Indonesia. Apa Kabar Produk 

Lokal, 



5 

 

 

 

konsumen Indonesia dari sisi lain misalnya kualitas. Kondisi ini dapat 

dicontohkan pada mainan anak-anak produksi China.  

Mainan anak-anak yang memang harganya jauh lebih murah 

dari produk lokal ternyata mengandung zat-zat yang berbahaya misalnya 

timbal (Pb), mercuri (Hg), cadmium (Cd) dan chromim (Cr). Mungkin 

karena bahan-bahan yang digunakan mengandung zat berbahaya maka 

harga bahan bakunya saja murah sehingga produk yang dihasilkan juga 

murah.8 Asosiasi Pegiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia 

(APMETI) mengingatkan bahwa 80% mainan anak produk China 

berbahaya dan tidak layak digunakan bagi anak-anak Indonesia. Bahan 

bakunya menggunakan bahan baku cat yang berbahaya dan tidak ramah 

lingkungan. Juga mainan asal China ini disinyalir mengandung racun.9 

Harus diakui produk lokal Indonesia memang lebih mahal 

dari produk China sejenis yang masuk ke Indonesia.10 Sebelum adanya 

ACFTA ini harga produk Indonesia dan China setara sebab ketika produk 

China yang murah masuk Indonesia setelah ditambah biaya bea masuk 

harganya menjadi sama. Setelah ACFTA menurunkan bahkan 

membebaskan bea masuk maka harga produk China menjadi lebih murah 

                                                                                                                    
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/09/10134596/Produk.China.Bombardir.Indonesia

.Apa.Kabar.Produk.Lokal, diakses tanggal 28 Mei 2012. 

8  Era Baru News, Awas Mainan Dari China Beracun Beredar, 25 Januari 2012, 

http://erabaru.net/top-news/37-news2/29243-awas-mainan-beracun-dari-china-beredar, diakses 

tanggal 29 Mei 2012. 

9  Surabaya Pagi, Harga Murah Mainan Produk China Berbahaya, 

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962d01c4c91a7d2c24 

af0127f0d6324af35, diakses tanggal 29 Mei 2012. 

10  Anggi H, Produk China vs Produk Lokal, 12 November 2012, 

http://anggih91.wordpress.com /2012/11/12/produk-china-vs-produk-lokal/, diakses tanggal 25 

Desember 2012. 



6 

 

 

 

dari produk Indonesia. Sudah menjadi perilaku konsumen apabila ada 

barang sejenis yang harganya lebih murah maka konsumen lebih memilih 

yang murah.  

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas tentu saja 

memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia dan industri lokal 

yang ada di Indonesia, salah satunya UMKM. UMKM merupakan sektor 

yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia. Sebagian besar jumlah penduduk Indonesia yang 

berpendidikan rendah kegiatan usaha yang dapat dilakukan adalah di 

usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. 

Peranan UMKM menjadi bagian yang diutamakan dalam 

setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola Kementerian 

Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM. 

Akan tetapi usaha pengembangan yang dilakukan hasilnya belum 

memuaskan karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil 

dibandingan kemajuan yang dicapai oleh usaha besar.11 Kondisi ini juga 

dikarenakan kurangnya dukungan pasar. 

Secara struktural, pasar tidak berpihak pada ekonomi rakyat 

atau usaha kecil. Ketidakberpihakan pasar antara lain karena mereka 

tidak mempunyai jaringan usaha yang luas menghadapi persaingan usaha 

dengan usaha menengah dan usaha besar. Bahkan mereka sudah 

langsung “bermain” dalam mekanisme pasar bebas apabila melakukan 

kegiatan ekspor ke luar negeri yang tidak dapat dilindungi atau diawasi 

                                           
11  Abdul Rosid, Modul Manajemen UKM: UKM di Indonesia dan Peranan UKM, 

pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../31013-3-478126269633.doc, diakses tanggal 8 Mei 2012. 
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langsung oleh pemerintah. Pada kegiatan ekonomi dalam negeri, 

pemerintah sebagai regulator masih memungkinkan melakukan 

pengaturan terhadap mekanisme pasar dengan melakukan intervensi.12 

Ketidakberpihakan ini diperparah dengan adanya Krisis Keuangan Global, 

yang kemudian disingkat KKG di akhir 2008, yang saat ini sudah mereda, 

tetapi UMKM langsung dihadapkan pada berlakunya perjanjian ACFTA 

sehingga UMKM bagai keluar mulut buaya masuk ke mulut harimau.  

Industri manufaktur yang mulai bangkit setelah KKG mereda 

harus siap menghadapi tantangan baru yaitu Perjanjian ACFTA. Empat 

industri manufaktur yang paling terancam adalah tekstil, alas kaki, 

garmen, dan plat baja karena produk China pada sektor ini dari segi biaya 

produksi murah dan efisien sebab mendapat subsidi dari Pemerintah 

mereka sehingga harganya murah. Hal ini membahayakan dari sisi tenaga 

kerja di Indonesia karena keempat industri tersebut merupakan sektor 

padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.13  

Dampak adanya Perjanjian ACFTA terhadap UMKM di 

Indonesia cukup besar, kondisi ini bisa digambarkan dengan tabel 

sebagaimana berikut :  

 

   

 

 

 

                                           
12  Ardiansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil http://andiansyah-

hukumbisnis.blogspot.com/2010/01/perlindungan-hukum-terhadap-usaha-kecil.html, diakses 

tanggal 6 Mei 2012. 

13  bn/ko, ACFTA Ancam Empat Industri Padat Karya, Surabaya Pagi, 28 Januari 2010, hlm. 

10 kolom 4-5. 
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Tabel 1 Sektor UMKM yang Terkena Dampak Adanya 
Perjanjian ACFTA 

Sektor UMKM yang Terkena Dampak Adanya Perjanjian ACFTA 

UMKM JENIS 
USAHA 

TAHUN DAMPAK SUMBER 

Pertanian Gabah 2010 Di bidang pertanian 
produktivitas UMKM juga 
sangat rendah. Ketika negara 

ASEAN lain sudah mampu 
menghasilkan produksi gabah 
lebih dari 10 ton dari hasil 
panen 1 hektar, petani 
Indonesia masih menghasilkan 

panen rata-rata dibawah 10 
ton. Hal inilah yang 
menyebabkan UMKM 
Indonesia sulit bersaing 
dengan asing. 

Bisnis 
Indonesia, 27 
april 2010 

 Bawang 
merah 

2011 Menurut hasil pantauan 
Gubernur Jawa Tengah, 
sebagaimana disampaikan 
melalui media massa 
menyampaikan bahwa di 
Kabupaten Brebes dalam 
tempo sebulan, ada 3360 ton 
bawang merah impor yang 
masuk ke basis bawang merah 
lokal itu. Masuknya bawang 
impor tersebut justru 
bertepatan dengan masa 
panen raya bawang merah di 
Kabupaten Brebes, sehingga 
produksi bawang merah lokal 
semakin terpukul akibat kalah 
bersaing 

Kompas, 3 
April 2011 

 Perikanan 2011 Bahwa sejak diberlakukannya 
ACFTA, produk impor ikan 
illegal sebesar 12.060.506 
kilogram (12.060 ton) atau 
245 kontainer ditemui di 

beberapa pelabuhan dan 
bandara, dimana 60% 
diantaranya bersumber dari 
Cina. Membanjirnya produk 
perikanan impor ilegal ini 
berimplikasi negatif terhadap: 
(1) Menurunnya harga ikan 

Free Trade 
Watch Edisi 
II – Juli 2011  
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UMKM JENIS 
USAHA 

TAHUN DAMPAK SUMBER 

lokal di pasar domestik. Hal ini 
berakibat pada menurunnya 
tingkat kesejahteraan nelayan 

dan daya saing produk 
perikanan dalam negeri, 
misalnya, harga ikan kembung 
impor dari China berkisar Rp 
5.000 per kilogram, sedangkan 

ikan kembung lokal mencapai 
Rp15.000-Rp20.000 per 
kilogram; dan (2) 
Diloloskannya ikan impor ilegal 
sebesar 2.360.000 kg (2.360 
ton) berdampak pada tiadanya 
perlindungan terhadap 
konsumen ikan dalam negeri. 
Pasalnya, diizinkannya produk 
perikanan impor tersebut 
masuk ke wilayah Republik 
Indonesia setelah ditahan 
berhari-hari di 
pelabuhan/bandara.  

Industri Tekstil 2010 Pengusaha industri konveksi 
pakaian rajut di daerah Binong 
Jati, Bandung, mengalami 
penurunan omset penjualan 
dari semula sebelum CAFTA 
diberlakukan sebesar 1-2 ton 
benang rajut per hari menjadi 
2-3 kwintal per hari. Hal ini 
juga menyebabkan jumlah 
pekerja dari semula 50-60 
orang per hari menjadi 5-6 
orang perhari. 

Kompas, 11 
Mei 2010 

  2010 PT. Lung Fung Mas Perkasa, 
Semarang, Jateng. 
Implementasi liberalisasi pasar 

Asean China (ACFTA) mulai 
mengikis pangsa pasar garmen 
lokal. Lembaga riset 
pertekstilan nasional 
Indotextiles memperkirakan 

penguasaan pasar garmen 
lokal tak lebih dari 40% dari 
total omzet penjualan di pasar 
domestik Rp 20 triliun pada 

Bisnis 
Indonesia, 11 
Mei 2010 
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UMKM JENIS 
USAHA 

TAHUN DAMPAK SUMBER 

kuartal I/2010 

  2011 Dari segi harga, produk tekstil 
China baik di Pasar Klewer 

maupun PGS, memiliki harga 
yang lebih murah 15% dari 
produk lokal. Harga tekstil dan 
produk tekstik (TPT) Cina lebih 
murah antara 15% hingga 
25%. Menurut Wakil Ketua 
Umum Asosiasi Pertekstilan 
Indonesia (API), Ade Sudrajat 
Usman, selisih 5% saja sudah 
membuat industri lokal 
kelabakan, apalagi 
perbedaannya besar. 

Bisnis 
Indonesia, 9 
Januari 2010  

 Alas kaki 2010 ACFTA membuka ruang lebih 
besar bagi importir untuk 
memacu impor. Dikhawatirkan 
tingginya impor alas kaki akan 
menyudutkan produsen alas 
kaki UKM yang fokus ke pasar 
domestik. Dikhawatirkan 
pangsa pasar produk lokal 
akan tergerus 20% dari 60% 
menjadi 40% pada tahun ini. 

Penjualan produk alas kaki 
rata rata mencapai Rp 25 
triliun per tahun. Jika pangsa 
pasar industri lokal tersisa 
40%, produk alas kaki impor 

akan meraup Rp. 15 Triliun 
dari konsumen lokal. 

Bisnis 
Indonesia, 21 
Mei 2010 

 Baja 2010 ACFTA justru mengancam 
keberadaan industri besi dan 
baja lokal mengingat kondisi 
industri ini dalam beberapa 
tahun terakhir mengalami 
kemunduran signifikan 

Bisnis 
Indonesia, 25 
Mei 2010 

 Mainan 
anak - 
anak 

2011 Kekalahan Indonesia dalam 

persaingan produk impor dari 

China, sambungnya, sudah 

terjadi sejak beberapa tahun 

lalu. Ditambah dengan adanya 

CAFTA yang semakin 

memperburuk keadaan di 

Enterpreneur 
Blogspot, 
September 
2011 
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UMKM JENIS 
USAHA 

TAHUN DAMPAK SUMBER 

dalam negeri. Sejak tahun 

2010 lalu, produk-produk 

impor dari China yang telah 

dikenai tarif bea masuk nol 

persen telah mencapai 80% 

dari total impor produk China. 

Akibatnya, produk mainan 

anak buatan dalam negeri sulit 

untuk menembus pasar 

ekspor, terutama Eropa. 

 

Dengan sudah menyetujui Perjanjuan ACFTA ini maka 

perdagangan internasional antara Indonesia dengan Negara-Negara 

ASEAN dan China mengalami liberalisasi yang artinya mengurangi atau 

meniadakan hambatan perdagangan yang ada, sehingga tariff (bea 

masuk) dari produk Negara peserta ACFTA ini diturunkan atau bahkan 

ditiadakan.  

Berdasarkan penelitian World Trade Organization (WTO) 

tahun 1995, disimpulkan bahwa regionalisme perdagangan, termasuk free 

trade area, ternyata mendorong liberalisme perdagangan yang 

memberikan keuntungan pada Negara-Negara anggota oleh integrasi 

ekonomi yang terjadi.14  

Liberalisasi perdagangan ini menguntungkan untuk Negara 

yang siap dan kuat industrinya sehingga bisa mengembangkan ekspor 

dengan cepat memanfaatkan minimalisasi hambatan perdagangan yang 

                                           
14  World Trade Organization, Trading into the Future : Introduction to the WTO. Beyond 

the Agreements. Regionalism - Friends or Rivals?, hlm.1 http://www.wto.org/english/ 

thewto_e/whatis_e /tif_e/bey_e.htm, diakses tanggal 8 Mei 2012. 
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ada. Akan tetapi saat Negara tersebut industri dan pelaku usahanya 

belum siap maka yang ada Negara tersebut hanya akan menjadi pasar 

penjualan bukan tempat produksi. Bagaimana dengan Indonesia, yang 

terlihat justru banyak produk China yang membanjiri sebagai dampak 

Perjanjian ACFTA sehingga industri, terutama UMKM Indonesia dibuat 

kewalahan atas ini.  

Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui 

hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

industri di dalam negeri, khususnya UMKM karena mereka yang 

mendapatkan dampak yang cukup besar dari adanya ACFTA ini. Di  

Indonesia UMKM berskala kecil yang dijalankan oleh perorangan atau 

pegawainya tidak sampai 100 orang jumlahnya cukup banyak, sehingga 

diperhatikan perlindungan hukumnya. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk mengkaji “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area 

(ACFTA)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang diajukan untuk mengeksplorasi 

fokus kajian dalam penelitian ini adalah dengan pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana keberlakuan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum di 

Indonesia?  

2. Bagaimana posisi Perjanjian ACFTA jika terjadi konflik hukum dengan 

peraturan perundang–undangan nasional yang memberikan 

perlindungan terhadap UMKM? 
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3. Bagaimana perlindungan ideal yang diberikan hukum nasional 

terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa keberlakuan perjanjian ACFTA 

dalam sistem hukum di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa posisi Perjanjian ACFTA 

apabila terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang-

undangan nasional yang memberikan perlindungan terhadap 

UMKM.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan ideal 

yang diberikan hukum nasional terhadap UMKM dari dampak 

adanya Perjanjian ACFTA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut mengenai hukum 

perdagangan internasional kaitannya dengan free trade area. 

b. Memberikan sumbangsih bagi Hukum Perdagangan 

Internasional agar lebih berkembang sesuai dengan kebutuhan 

yang ada dalam masyarakat berdasarkan asas kemanfaatan 

dan keadilan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 
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• Menambah pengetahuan dan wacana penulis mengenai 

teori-teori dan kaedah-kaedah dalam hukum Internasional 

dan Perdata sekaligus. 

• Mengaplikasikan kemampuan penulis dalam menganalisis 

teori-teori yang berkembang dalam hukum Internasional dan 

perdata. 

• Menjadi bekal penulis untuk menjadi Magister Hukum yang 

kompeten. 

b. Bagi Pembaca 

• Membuka paradigma kritis pada produk hukum dan dampak-

dampaknya yang universal. 

• Menambah khasanah keilmuan dalam proses pembelajaran 

dan pengabdian masyarakat. 

• Menumbuhkan kepekaan dan kekritisan terhadap realita dan 

problematika sosial, politik, dan hukum internasional.  

c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat 

• Sebagai bahan acuan dalam membuat regulasi yang 

berasaskan kemanfaatan dan keadilan 

• Membuka paradigma kritis pada produk hukum dan dampak-

dampaknya yang universal. 

1.5 Kajian Teori 

1.5.1 Teori Harmonisasi 

Harmonisasi hukum dalam literatur hukum di Netherland 

dikemukakan oleh Jan Michael Otto, dalam Implementation of Environmental 
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Law : Harmonization, Environmental Management and Enforcement by The 

Courts, With References to Indonesia and The Netherlands : 15 

When unnecessary incongruities occur between different elements of legal 
system which pertain to the same subject, an effort for harmonization can be 
made. this is such adaptation of those elements that incongruities are 
remove, that a better result is obtained, while the respective identities of 
those elements kept in tact. 

Arti harmonisasi hukum dalam literatur di Belanda tersebut adalah 

ketika ketidakharmonisan tidak perlu terjadi antara unsur-unsur yang 

berbeda dari sistem hukum yang berhubungan dengan subjek yang sama, 

upaya untuk harmonisasi dapat dibuat. Ini adalah seperti adaptasi dari 

elemen-elemen yang menghapus ketidakharmonisan, bahwa hasil yang lebih 

baik diperoleh, ketika identitas masing-masing elemen-elemen tetap dijaga. 

Dalam kontrak internasional upaya harmonisasi tidaklah mudah 

dikarenakan ada resistensi dan perbedaan sistem hukum, misalnya suatu 

negara yang menganut common law dan civil law. Melihat kondisi ini 

tampaknya lebih tepat apabila upaya harmonisasi oleh lembaga atau 

organisasi internasional, baik yang sifatnya publik seperti PBB dengan badan 

kelengkapannya seperti The United Nation Commission on International 

Trade Law (UNCITRAL) atau lembaga yang sifatnya privat seperti misalnya 

kamar dagang internasional (ICC) atau melalui lembaga-lembaga regional 

misalnya Uni Eropa.16 

Teori ini penting untuk menganalisa keberlakuan perjanjian ACFTA 

dalam sistem hukum di Indonesia sekaligus mengenai posisi Perjanjian 

ACFTA apabila terjadi benturan dengan peraturan perundang-undangan 

                                           
15  Kusnu Goesniadhi, Harmonisasi Sistem Hukum, (Malang : Nasa Media, 2010), hlm. 6 

16  Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung : Refika Aditama, 

2010), hlm. 33 -34 
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nasional yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM. 

Dengan menggunakan teori ini apabila terjadi conflict of norm antara 

Perjanjian ACFTA dengan peraturan perundang-undangan nasional maka 

bisa dianalisa kedudukannya lebih kuat mana.  

D.P.O. Connell menggambarkan teori ini melalui suatu pernyataan 

yang berbunyi:  “the theory of harmonization assumes that international law, 

as a rule of human behavior, form part of municipal law and hence is 

available to a municipal judge; but in the rare instance conflict between the 

two system theory acknowledges that he is obligade by his jurisdictional 

rules”.17 Artinya teori harmonisasi menganggap bahwa hukum internasional, 

sebagai aturan perilaku manusia, merupakan bagian dari hukum nasional 

dan karenanya tersedia hakim kota, tetapi dalam konflik contoh yang jarang 

antara dua sistem teori mengakui bahwa ia diwajibkan oleh aturan-aturan 

hukumnya. 

1.5.2 Teori Monisme dan Dualisme 

Kedua teori ini biasa digunakan untuk melihat hubungan hukum 

internasional dengan hukum nasional, sehingga itu perlu dipahami terlebih 

dahulu makna dari teori ini untuk menganalisa keberlakuan Perjanjian ACFTA 

dalam sistem hukum Indonesia. Teori ini akan digunakan sebagai pisau 

analisa, dengan demikian diharapkan politik hukum ratifikasi yang diterapkan 

indonesia dapat terjawab. 

                                           
17  Vebhry, Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional, http://id.shvoong.com 

/business-management/accounting/1989204-hubungan-hukum-internasional-dengan-hukum/, 

diakses tanggal 9 Januari 2012. 
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Teori monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh 

hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam pemikiran ini hukum 

internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan 

yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.18 

Berdasarkan teori ini maka hukum internasional dan hukum nasional 

dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum 

internasional berlaku dalam lingkup hukum nasional tanpa harus melalui 

proses transformasi melainkan inkorporasi sehingga tidak dibutuhkan 

legislasi nasional yang sama untuk memberlakukan hukum internasional 

dalam hukum nasional.19  

Teori dualisme menyatakan bahwa daya ikat hukum internasional 

bersumber pada kemauan Negara, hukum internasional dan hukum nasional 

merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan 

yang lainnya.20 Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua 

sistem tersebut. Akibatnya, diperlukan suatu transformasi dari hukum 

internasional menjadi hukum nasional berdasarkan peraturan-perundang-

undangan. Dengan adanya transformasi tersebut, maka kaidah hukum 

internasional diubah menjadi kaidah hukum nasional untuk berlaku sehingga 

tunduk pada dan masuk pada tata urutan perundangan nasional.21  

                                           
18  Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung : 

PT. Alumni, 2012), hlm. 60 

19  Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori dan Praktik 

Indonesia (Resensi), http://senandikahukum.com/category/hukum-perjanjian-internasional/, 

diakses tanggal 25 Mei 2012. 

20  Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op cit, hlm. 57 

21  Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional........,op cit. 
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1.5.3 Teori Penerapan Hukum Internasional dalam Hukum 

Nasional 

Perjanjian internasional memiliki dampak ke dalam yang erat 

kaitannya dengan sistem hukum nasional negara peserta. Perjanjian 

internasional tertentu tidak menghendaki adanya ketentuan pelaksanaan 

dalam hukum nasionalnya, sebaliknya ada perjanjian yang menghendaki 

ketentuan pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian 

internasional.22 

Berdasarkan paham monoisme Hukum Internasional dan Hukum 

Nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum 

pada umumnya. Untuk itu bisa menggunakan teori inkorporasi untuk 

penerapan hukum internasional dalam hukum nasional. Menurut teori 

inkorporasi Hukum Internasional dapat diterapkan dalam Hukum Nasional 

secara otomatis tanpa adopsi khusus. Hukum Internasional dianggap sudah 

menyatu ke dalam Hukum Nasional. Teori ini berlaku untuk penerapan 

Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum Internasional universal.23 

Dalam penerapan Hukum Internasional, yang bersumber dari 

Perjanjian Internasional ada dua teori, yaitu teori transformasi dan teori 

delegasi. Berdasarkan teori transformasi, Hukum Internasional yang 

bersumber dari Perjanjian Internasional dapat diterapkan di dalam Hukum 

                                           
22  Syahmin Ak, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta : RajaGrafindo Persada : 2006), 

hlm. 186 

23  Mohd. Burhan Tsani, Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam 

Hukum Nasional Republik Indonesia (dalam prespektif Hukum Tata Negara) 

http://damosdumoli.blogspot.com/2009/03/status-hukum-internasional-dan_12.html, diakses 

tanggal 11 Januari 2013. 
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Nasional apabila sudah dijelmakan (ditransformasi) ke dalam Hukum 

Nasional, secara formal dan substantif.24 

Teori transformasi ini berpegang pada paham dualisme dan 

pandangan positivis bahwa kaidah-kaidah Hukum Internasional tidak dapat 

secara langsung dan “ex proprio vigore” diterapkan dalam Hukum Nasional. 

Untuk dapat diterapkan ke dalam Hukum Nasional perlu proses adopsi 

khusus atau inkorporasi khusus.25 

Menurut teori delegasi, aturan-aturan konstitusional Hukum 

Internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi Negara, hak 

untuk menentukan kapan ketentuan Perjanjian Internasional berlaku dalam 

Hukum Nasional dan bagaimana cara ketentuan Perjanjian Internasional 

dijadikan Hukum Nasional.26 

Ketiga teori di atas dipergunakan untuk menjawab keberlakuan 

perjanjian ACFTA dalam sistem hukum di Indonesia sekaligus mengenai 

posisi Perjanjian ACFTA apabila terjadi benturan dengan peraturan 

perundang–undangan nasional. Berdasarkan teori ini maka rumusan masalah 

ketiga tentang perlindungan ideal yang diberikan hukum nasional kepada 

UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA juga dapat terjawab dengan 

melihat teori mana yang dianut Indonesia, hal ini terkait dengan 

perlindungan hukum. Selanjutnya penting bagi Indonesia untuk menentukan 

teori mana yang dipakai untuk penerapan perjanjian internasional yang 

diikuti dalam hukum nasional sehingga kepastian hukum dapat terwujud.   

                                           
24  Ibid 

25  J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 101 

26  Ibid, hlm. 101 
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1.5.4 Teori Perdagangan Bebas 

Dalam membahas teori perdagangan bebas tidak bisa lepas dari 

pembahasan tentang perdagangan internasional karena perdagangan bebas 

ini merupakan pengembangan dari perdagangan internasional. Penyajian 

teori perdagangan bebas ini diharapkan ada pemahaman yang komprehensif 

untuk menjadi pisau analisa. 

Probably the most important single insight in all of international economics is 
that there are gains from trade—that is, when countries sell goods and 
services to each other, this exchange is almost always to their mutual 
benefit. The range of circumstances under which international trade is 
beneficial is much wider than most people imagine.27 

Kutipan di atas dapat diterjemahkan secara bebas sebagai 

berikut yaitu mungkin wawasan yang paling penting dalam seluruh ekonomi 

internasional adalah bahwa ada keuntungan dari perdagangan-yaitu, ketika 

negara menjual barang dan jasa satu sama lain, maka pertukaran tersebut 

hampir selalu menguntungkan mereka. Berbagai keadaan di mana 

perdagangan internasional itu menguntungkan adalah jauh lebih luas 

daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. 

Nations generally gain from international trade, however, it is quite possible 
that international trade may hurt particular groups within nations—in other 
words. International trade can adversely affect the owners of resources that 
are "specific" to industries that compete with imports, that is, cannot find 
alternative employment in other industries.28 

Artinya adalah negara-negara pada umumnya memperoleh 

keuntungan dari perdagangan internasional, bagaimanapun, adalah sangat 

mungkin bahwa perdagangan internasional dapat merugikan kelompok 

tertentu dalam Negara. Perdagangan internasional dapat mempengaruhi 

                                           
27  Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, International Economics : Theory and Policy, 

(Boston : Pearson Education, Inc, 2003), hlm. 3 

28  Ibid, hlm. 4 
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para pemilik sumber daya yang "spesifik" untuk industri yang bersaing 

dengan impor, yaitu tidak dapat menemukan pekerjaan alternatif di industri 

lainnya. 

The single most consistent mission of international economics has been to 
analyze the effects of these so-called protectionist policies—and usually, 
though not always, to criticize protectionism and show the advantages of 
freer international trade.29  

Artinya Misi tunggal paling konsisten dalam ekonomi 

internasional telah menganalisis dampak dari kebijakan proteksionis, dan 

biasanya, meskipun tidak selalu, mengkritik proteksionisme dan 

menunjukkan keuntungan dari perdagangan internasional yang lebih bebas. 

Perdagangan bebas dianggap sebagai sistem perdagangan 

yang paling menguntungkan, tetapi proteksi perdagangan kadang-kadang 

dianjurkan karena beberapa alasan di bawah ini :30 

1) Melindungi tenaga kerja dalam negeri terhadap tenaga kerja luar 
negeri yang murah. 

2) Membuat harga barang yang diimpor sama dengan harga barang yang 
diproduksi dalam negeri, sehingga memungkinkan produsen dalam 
negeri dapat bersaing dengan luar negeri. 

3) Mengurangi pengangguran di dalam negeri (dengan memproduksi di 
dalam negeri beberapa barang yang sebelumnya diimpor). 

4) Menghilangkan defisit neraca pembayaran nasional (yakni 
menghilangkan kelebihan pengeluaran dan pemasukan luar 
negerinya). 

5) Memperbaiki kesejahteraan nasional. 
6) Melindungi produsen dalam negeri terhadap “dumping” (dumping 
berkanaan dengan menjual di pasar luar negeri dengan harga yang 
lebih rendah dari harga yang dikenakan di dalam negeri). 

7) Mendorong industri-industri dalam negeri agar mapan dan tumbuh 
hingga efisien (the infant-industry agreement). 

8) Memetik manfaat dari kekuasaan oligopoli dan perekonomian 
eksternal, inilah inti argumen kebijakan perdagangan strategis 
(strategic trade policy).  

9) Melindungi industri-industri penting untuk pertahanan nasional.  

                                           
29  Ibid, hlm. 5 

30  Dominick Salvatore, Ekonomi Internasional, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995), hlm. 

108 
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1.5.5 Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Roscoe Pound dalam bukunya 

Scope and Purpose Of Sociological Jurisprudence, menyebutkan ada 

beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi 

oleh hukum yaitu; pertama kepentingan terhadap negara sebagai suatu 

badan yuridis, kedua, kepentingan terhadap negara sebagai penjaga 

kepentingan sosial; ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari 

pribadi (privacy). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa diperlukan adanya 

suatu perlindungan negara terhadap kepentingan sosial.31 

Perlindungan hukum memiliki 2 makna yaitu perlindungan yang 

bersifat represif dan preventif. Yang dimaksud dengan perlindungan yang 

bersifat preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa 

di kemudian hari atau  kepada rakyat diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah 

mendapatkan bentuk definitive sehingga dengan demikian perlindungan 

hukum preventif bertujuan untuk pencegahan. Sedangkan perlindungan 

hukum yang bersifat represif adalah perlindungan setelah terjadinya 

sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak yang 

dirugikan.32 

Teori ini menjadi pisau analisa untuk merumuskan perlindungan 

hukum ideal yang diberikan hukum nasional kepada UMKM dari dampak 

berlakunya Perjanjian ACFTA mengingat hukum memiliki peranan penting 

                                           
31  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1996), hlm. 298.   

32  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Jakarta : PT. Bina 

Ilmu, 1987) hlm. 15 
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dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara yang dalam tesis 

ini khusus pada UMKM. 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. 

Agar manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum 

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena 

pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum 

tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, atau 

karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar 

hak-hak nya harus mendapatkan perlindungan hukum.33 

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menegaskan bahwa 

hukum sebagai alat memberikan batas-batas kebebasan antara individu dan 

penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi 

merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum 

di masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan.34 

Dari uraian di atas maka tampak peran hukum cukup penting 

dalam memberikan perlindungan, dengan teori perlindungan hukum ini 

diharapkan dapat melihat bagaimana hukum nasional yang sudah ada 

memberikan perlindungan hukum pada UMKM terkait dengan dampak 

berlakunya Perjanjian ACFTA dan sekaligus merumuskan hukum positif yang 

idel sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal pada 

UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA. 

                                           
33  Mukhti Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Banyumedia, 2004) hlm.28-29 

34  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Jogjakarta: Liberty, 1996) 

hlm.140 
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1.6 Desain Penelitian 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

yuridis normatif. Penelitian secara yuridis ialah penelitian yang akan 

menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan hukum perdagangan internasional yang berkaitan 

dengan free trade area dan akan dikaitkan dengan peraturan perundang-

undangan nasional. Penelitian secara normatif, menurut Soerjono Soekanto 

adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan 

pustaka dan bahan hukum35, sehingga penelitian ini mengarah kepada 

norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang 

ditentukan dalam bidang-bidang tertentu. 

1.7.2 Pendekatan Masalah 

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian 

hukum normatif akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-

hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan 

dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum 

sebagai ilmu normatif.36 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan perjanjian (Treaty approach). Pendekatan historis (Historical 

                                           
35  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali 

Pers, 1985), hlm. 18 

36  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayu Media 

Publishing, 2010), hlm. 300 
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approach) ini membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan dari 

waktu ke waktu dan untuk dapat memahami perubahan dan perkembangan 

filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.37 Dengan pendekatan historis 

ini digunakan untuk melihat hubungan peraturan yang satu dengan 

peraturan yang lain.  

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan 

dengan menelaah semua regulasi atau peraturan yang terkait dengan isu 

hukum yang sedang diteliti.38 Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 

apakah hukum nasional sudah mengakomodir perlindungan hukum bagi 

UMKM dari dampak berlakunya Perjanjian ACFTA. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, 

untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan 

asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.39 Konsep hukum yang 

dibangun dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang ideal yang 

diberikan oleh hukum nasional untuk UMKM dari dampak berlakunya 

Perjanjian ACFTA.  

Pendekatan perjanjian (Treaty approach) juga dipergunakan 

dalam penelitian ini. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan 

konvensi internasional merupakan sumber hukum yang mempunyai otoritas 

tertinggi karena merupakan perjanjian antar negara. Hal yang sama juga 

                                           
37  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 126 

38  Ibid, hlm. 93 

39  Ibid, hlm. 95 
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berlaku bagi treaty yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih.40 Pada 

sistem hukum Indonesia, treaty  juga merupakan salah satu sumber hukum 

sehingga dalam penelitian ini pendekatan perjanjian (treaty approach) perlu 

digunakan.  

1.7.3 Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas yang terdiri dari peraturan internasional maupun peraturan 

perundang-undangan nasional, yaitu sebagai berikut : 

1) Artikel XIX dan XXIV GATT-WTO Agreement; 

2) Pasal 2, 11, 14 dan 27 Vienna Convention 1986 on the Law of 

Treaties between States and International Organizations or 

between International Organizations; 

3) Pasal 11 ayat (2) UUD 1945; 

4) Pasal 1 ayat (5), 2 ayat (2), 5 ayat (2) ASEAN Charter (Piagam 

ASEAN); 

5) Seluruh Pasal Framework Agreement on Comprehensive 

Economic Co-operation between the Association of South East 

Asian Nations and the People’s Republic of China  dikaji secara 

komprehensif; 

6) Pasal 9 ayat (1) Agreement on Trade in Goods of The Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between 

the Association of South East Asian Nations and the People’s 

                                           
40  Ibid, hlm.167 
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Republic of China (Persetujuan Perdagangan Barang dari 

Perjanjian Kerangka Komprehensif Kerjasama Ekonomi antara 

Asosiasi Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China); 

7) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World 

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia);  

8) Pasal 18, 19, 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; 

9) Pasal 13, 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional; 

10) Pasal 2 ayat (1), 3, 10, 11, 14, dan 15 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional; 

11) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 

12) Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2007 Tentang Penanaman Modal; 

13) Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

14) Seluruh pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikaji 

untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang telah 

diberikan hukum nasional terhadap UMKM secara umum; 
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15) Pasal 31A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  3 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung; 

16) Pasal 10 ayat (1), 30 ayat (1), dan 51 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi; 

17) Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

18) Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 

Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan 

Tindakan Pengamanan Perdagangan; 

19) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang 

Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic 

Co-Operation Between The Association Of South East Asian 

Nations And The People's Republic Of China, walaupun hanya 

berisi beberapa pasal, peraturan ini tetap dikaji untuk 

mengetahui politik hukum ratifikasi dalam pengesahan Perjanjian 

ACFTA.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Literatur hukum baik dari buku, surat kabar, makalah, jurnal, maupun 

situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh 
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penulis. Pendapat para ahli dan sarjana hukum yang tertulis dalam 

artikel, surat kabar, majalah dan jurnal, yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Berita atau informasi di televisi, 

surat kabar, majalah, jurnal dan internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan sebagai 

bahan pelengkap yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum 

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, 

kamus bahasa Indonesia, maupun kamus bahasa Inggris, yang 

membantu dalam menjelaskan dan mengartikan kata-kata. 

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Pengumpulannya dengan Studi Kepustakaan (library research). 

Studi Kepustakaan (library research) adalah mencari dan mengkaji 

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dalam penelitian ini 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Pengumpulannya dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah 

pengambilan bahan hukum yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dokumen ialah sumber bahan hukum yang dapat 

digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer.  Dalam tema 

penulisan ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum dari 

perpustakaan, membaca, mempelajari dan mencatat berbagai 

bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan penelitian. 
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Setelah bahan-bahan hukum tersebut, penulis melakukan analisis 

dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Mencari dan mengkaji bahan pelengkap yang dapat membantu 

menjelaskan bahan primer dan sekunder, seperti yang telah 

dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya menggunakan beberapa 

kamus, untuk mengartikan kata-kata. 

1.7.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum 

Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan seleksi 

bahan hukum yaitu pemeriksaan bahan hukum untuk mengetahui apakah 

bahan hukum yang akan dianalisa sudah lengkap dan sesuai dengan pokok 

bahasan dan sesuai juga dengan sistematika bahan hukum yaitu 

penyusunan bahan hukum. 

1.7.6 Analisis Bahan Hukum 

Analisa dilakukan dengan secara normatif kualitatif yaitu analisa 

dengan teori untuk memberi arti dan menginterpretasikan setiap bahan 

hukum yang telah diolah dan kemudian diuraikan secara komprehensif dan 

mendalam sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.  

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini akan dilakukan secara terstruktur 

dan tersistematis dengan bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan 

yang utuh dalam memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis 
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terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Adapun 

sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Bab I, pada bab pendahuluan ini dibagi dalam beberapa sub bab 

yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, desain 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II, pada bab kajian pustaka terdiri dari Hukum Perdagangan 

Internasional, Perjanjian Internasional dan WTO yang merupakan 

tiga tema besar yang menjadi pemahaman awal sebelum masuk pada 

tema-tema terfokus. Selain membahas ketiga hal tersebut di atas 

juga disajikan mengenai Free Trade Area, ASEAN dan ACFTA, sebab 

ketiga hal ini juga saling berkaitan satu sama lain dan perlu 

dijelaskan terlebih dahulu untuk menyamakan paradigma. Berkaitan 

dengan tema lokal maka dalam bab ini juga dibahas mengenai UMKM 

dan Perlindungan Hukum sehingga pemahaman awal lebih 

komprehensif.  

3. Bab III, pada bab hasil dan pembahasan akan dibahas secara jelas 

dan tegas tiga sub bab yang pertama tentang keberlakuan 

Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum nasional, yaitu mencakup 

bagaimana pengesahan terkait politik hukum ratifikasi Perjanjian 

Internasional ke dalam sistem hukum Indonesia karena ACFTA 

merupakan Perjanjian Internasional. Jawaban dari sub bab pertama  

ini sangat penting untuk menentukan posisi Perjanjian ACFTA apabila 

ada conflict of norm  dengan perlindungan hukum nasional. Sub bab 
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kedua membahas posisi perjanjian ACFTA apabila terjadi konflik 

hukum dengan peraturan perundang-perundang nasional yang 

memberikan perlindungan terhadap UMKM. Adanya pertenangan 

antara HI dan HN seringkali tidak dapat dihindarkan, terlebih lagi 

dengan adanya otonomi daerah bisa jadi kondisi ini semakin tidak 

dapat terelakkan. Pembahasan yang ketiga adalah tentang 

perlindungan hukum yang diberikan hukum nasional kepada UMKM 

baik secara umum maupun dari dampak adanya Perjanjian ACFTA, 

tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum 

yang telah diberikan hukum nasional yang sudah ada, dan sekaligus 

merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk UMKM 

dari dampak berlakunya Perjanjian ACFTA. 

4. Bab IV, pada bab penutup ini merupakan bagian akhir penulisan tesis 

yang memuat kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. 
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 BAB II KAJIAN PUSTAKA 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.  

2.1 Hukum Perdagangan Internasional 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara manusia yang 

satu dengan yang lain menjalin ikatan, salah satunya dengan jual beli. 

Jual beli (menurut KUH Perdata) adalah suatu perjanjian bertimbal balik 

dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak 

milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji 

untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan 

dari perolehan hak milik tersebut.41  

Bentuk perikatan lain adalah perdagangan. Perdagangan 

atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau 

keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar 

barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada 

masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap 

barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau 

jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.42 

Perdagangan ini ada yang dilakukan antara orang-orang 

dalam satu kota maupun dari kota lain bahkan lintas Negara dan benua 

yang biasanya disebut perdagangan internasional. Perdagangan 

                                           
41  Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.1 

42  Wikipedia, Perdagangan, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan, diakses pada tanggal 

30 Mei 2011 
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internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu 

negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 

Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu 

dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau 

pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.43  

Kebutuhan akan perdagangan dilakukan untuk memenuhi 

kehidupan dan kesejahteraan para penduduk di setiap negara. Kegiatan 

perdagangan antarnegara ini membutuhkan sebuah hukum (aturan) yang 

bersifat internasional agar tidak terjadi perselisihan. Hercules Booysens 

mengemukakan definisi hukum perdagangan internasional dalam tiga 

unsure sebagai berikut :44 

a. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai 
suatu cabang khusus dari hukum internasional  

b. Hukum perdagangan internasional adalah aturan hukum yang 
berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan 
atas hak kekayaan intelektual.  

c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan – aturan 
hukum yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan 

internasional secara umum. 

Tahapan perkembangan hukum perdagangan internasional 

dapat dijelaskan melalui perjalanan sejarah. Pertama adalah hukum itu 

berawal dari kegiatan para pedagang. Hukum yang dibuat mereka yang 

kini lazim disebut dengan Lex Mercatoria (Law of Merchant).45 Kedua 

adalah perkembangan hukum dagang yang terjadi di tiap-tiap negara. 

Perkembangan pada tahap ini, tiap negara mulai memasukkan hukum 

                                           
43  Wikipedia, Perdagangan Internasional, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_ 

internasional, diakses pada tanggal 30 Mei 2011 

44   Muhammad Sood, loc.cit, hlm.21 

45  Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional; Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar, 

(Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2000), h.27 
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dagang internasional ke dalam aturan nasional. Ketiga yaitu mulai 

munculnya hukum perdagangan internasional serta organisasi-organisasi 

internasional di bidang perdagangan. Tahap ini dipengaruhi oleh 

banyaknya perjanjian-perjanjian internasional di bidang perdagangan baik 

yang bersifat bilateral maupun multilateral.46 

Terdapat dua jenis hukum perdagangan internasional yaitu 

hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan 

internasional privat. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional 

publik adalah bagian dari hukum internasional terkait dengan hak dan 

kewajiban Negara dan organisasi internasional dalam urusan 

internasional. Artinya bahwa dalam perdagangan internasional melibatkan 

Negara-Negara dan lembaga-lembaga internasional baik secara global 

maupun regional yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip 

hukum internasional yang disepakati dalam General Agreement on Tariff 

and Trade (GATT)-World Trade Organization (WTO).47 

Ruang lingkup hukum perdagangan internasional privat 

adalah bagian dari hukum internasional yang terkait dengan hak dan 

kewajiban individu dan lembaga internasional non pemerintah dalam 

urusan internasional yang mengacu pada kaidah prinsip-prinsip hukum 

perjanjian internasional yang disepakati para pihak dan konvensi 

perdagangan internasional.48  

                                           
46  Ibid, h. 28 

47  Muhammad Sood, loc cit, hlm. 22 

48  Ibid, hlm. 22 
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Definisi tentang hukum perdagangan internasional dan 

ruang lingkupnya ini penting untuk mendapatkan gambaran awal 

sehingga lebih mudah menganalisa kedudukan Perjanjian ACFTA dalam 

GATT-WTO Agreement.  

2.2 Perjanjian Internasional 

Berbicara tentang definisi perjanjian internasional banyak 

pakar memiliki definisi tentang ini, tetapi sebenarnya dasar dari perjanjian 

internasional itu sendiri adalah Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian 

Internasional. Menurut Konvensi Wina 1969 Perjanjian Internasional 

adalah An international agreement concluded between State in written 

form and governed by International Law, wheter embodied in a single 

instrument or in two or more related instruments and whatever its 

particular designation.49  Artinya : Sebuah perjanjian internasional 

menyimpulkan antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh 

Hukum Internasional, baik diwujudkan dalam instrumen tunggal ataupun 

dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan khususnya. 

Menurut Oppenheim Lauterpacht, Perjanjian Internasional 

adalah suatu persetujuan antar Negara yang menimbulkan hak dan 

kewajiban diantara pihak yang mengadakannya. Sedangkan menurut 

Mochtar Kusuma Atmadja, Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang 

                                           
49  Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1969. Artinya Sebuah perjanjian internasional yang dibuat 

antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur berdasarkan hukum internasional, baik yang 

terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan 

apapun sebutan tertentu. 
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diadakan masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan menimbulkan 

akibat-akibat hukum tertentu.50 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan 

bahwa perjanjian internasional akan menimbulkan akibat hukum yang 

harus dipenuhi oleh masing-masing negara agar tujuan diadakannya 

perjanjian internasional dapat dicapai dengan baik. 

Terdapat beberapa istilah Perjanjian Internasional yang perlu 

diketahui yaitu :51 

1. Traktat (treaty), perjanjian paling formal yang merupakan 

persetujuan dari dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus 

mencakup bidang politik dan ekonomi. 

2. Konvensi (convention), persetujuan formal yang bersifat 

multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi 

(high policy). 

3. Protokol (protocol), persetujuan yang tidak resmi dan pada 

umumnya tidak dibuat oleh Kepala Negara. Biasanya protokol 

mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-

kalusal tertentu. 

4. Persetujuan (agreement), perjanjian yang bersifat teknis atau 

administratif. Persetujuan ini tidak perlu ratifikasi karena tidak 

seresmi traktat atau konvensi. 

                                           
50  Muhtar kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung : PT. Alumni, 2003), 

hlm. 117 

51  Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum dan 

Ratifikasi, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hlm. 101 – 113. 
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5. Charter, istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk 

pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya 

Atlantic Charter 1941 yang mengilhami berdirinya PBB. 

6. Pakta (pact), istilah yang menunjukkan suatu perjanjian yang 

lebih khusus. Misalnya Pakta pertahanan NATO, SEATO. 

7. Piagam (statute), himpunan peraturan yang ditetapkan oleh 

persetujuan internasional. 

8. Deklarasi (declaration), perjanjian internasional yang berbentuk 

traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat jika 

menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat, 

dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran 

pada traktat atau konvensi. 

Untuk menjaga kelangsungan perjanjian internasional, maka 

setiap Negara harus mematuhi asas-asas umum, diantaranya:52 

a. Asas Pacta sun servanda : Janji mengikat dan harus dilaksanakan 

dengan itikad baik 

b. Asas Resiprositas : Tindakan suatu Negara (positif/negatif) akan 

terbalas setimpal 

c. Asas Courtecy : Saling menghargai dan menghormati kedaulatan 

Negara lain 

d. Egality rights : Setiap Negara memiliki kedudukan yang sama. 

Untuk dapat menjadi sebuah perjanjian internasional ada 

tahap-tahap yang harus dilalui sebagaimana tercantum dalam Konvensi 

                                           
52  Khoirul Anas, Perjanjian Internasional, http://catatanpkn.wordpress.com/2011/07/03/ 

perjanjian-internasional/, diakses tanggal 9 Juni 2012. 
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Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, ada tiga tahap dalam 

pembuatan perjanjian internasional, yaitu: 

1. Perundingan (Negotiation) 

Tahap ini merupakan langkah awal bagi negara-negara untuk 

menentukan objek perjanjian. Pada tahap perundingan ini akan 

dibicarakan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan 

setelah disepakati dalam perjanjian, termasuk keuntungan dan 

kerugian serta mekanisme pelaksanaan perjanjian. 

Dalam tahap perundingan biasanya suatu Negara akan diwakili 

oleh kepala Negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, 

dan bisa juga oleh pejabat Negara yang ditunjuk. Apabila yang 

mewakili adalah pejabat Negara lainnya maka memerlukan surat 

kuasa penuh (Full power/ Credentials). Jika yang mewakili adalah 

kepala Negara/pemerintahan, dan menteri tidak memerlukan surat 

kuasa penuh. Perundingan yang dilakukan dalam perjanjian 

bilateral disebut dengan “talk”. Sedangkan dalam perjanjian 

multilateral disebut dengan “diplomatic conference”. 

2. Penandatanganan (Signature) 

Tahap ini merupakan tahapan yang penting karena menjadi bukti 

nyata suatu Negara mengikat atau tidak dalam perjanjian. 

Penandatanganan dapat dilakukan oleh kepala pemerintahan 

ataupun oleh menteri luar negeri. 

3. Pengesahan (Ratification) 

Pengesahan atau ratification merupakan cara yang sudah 

melembaga dalam pembuatan perjanjian internasional. Ratifikasi 
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bertujuan memberikan kesempatan kepada Negara-negara guna 

mengadakan peninjauan serta pengamatan apakah negaranya 

dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak. Selain itu. dengan 

adanya ratifikasi akan menumbuhkan keyakinan pada lembaga 

perwakilan rakyat bahwa yang menandatangani isi perjanjian tidak 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. 

Perjanjian Internasional memiliki kedudukan yang penting 

dalam hubungan internasional, yaitu: 1) akan menjamin kepastian hukum 

(hak dan kewajiban) dari negara-negara yang mengadakan hubungan 

internasional; 2) Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah 

kepentingan bersama Negara-negara yang mengadakan hubungan 

internasional. Selain itu disebutkan dalam Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah 

Internasional bahwa Perjanjian Internasional ini merupakan sumber 

utama dari sumber-sumber hukum internasional.53 

Mengingat bahwa perjanjian internasional ini menimbulkan 

hak dan kewajiban bagi Negara yang menandatangani dan membawa 

konsekuensi hukum atas hubungan yang terjalin tersebut. Perjanjian 

internasional ini salah satu ditujukan untuk memperkuat dan menjaga 

hubungan internasional antar Negara.  

2.3 World Trade Organization (WTO) 

Mekanisme perdagangan internasional yang melibatkan 

beberapa Negara ini perlu diatur oleh oleh sebuah hukum yang berlaku 

internasional dan juga sebuah lembaga khusus yang menjadi wadah 

                                           
53  Ibid  
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aktivitas perdagangan internasional. Organisasi perdagangan 

internasional ini yang kemudian mengeluarkan kesepakatan-kesepakatan 

mengenai perdagangan internasional. 

Latar belakang berdirinya organisasi perdagangan 

internasional atau World Trade Organization (WTO) tidak lepas dari 

sejarah lahirnya GATT. Tujuannya antara lain sebagai forum guna 

membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan 

internasional.54 Dasar pemikiran penyusunan GATT ini adalah 

kesepakatan yang memuat hasil-hasil negoisasi tariff dan klausula-

klausula perlindungan (protektif) guna mengatur komitmen tariff.55  

GATT ini mulai diberlakukan 30 Oktober 1947 dalam GATT 

ini disebutkan bahwa merupakan tugas setiap Negara untuk memperbaiki 

sikap atau menghilangkan unsur diskriminasi. Selain itu dalam Pasal 4 

Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-Negara 

tanggal 12 Desember 1974 menyebutkan :56 

Setiap Negara mempunyai hak untuk ikut dalam perdagangan 
internasional dan dalam bentuk kerjasama-kerjasama ekonomi lainnya 
tanpa memandang perbedaan system-sistem politik, ekonomi dan 
sosialnya. Tidak ada satu negarapun dapat ditundukkan pada segala jenis 

diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan tersebut.  

Tujuan WTO juga merupakan tujuan GATT yaitu 

meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan 

kerja yang luas, memperluas produksi dan perdagangan serta 

memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia. Tujuan ini 

                                           
54  Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm. 104 

55  Ibid, hlm. 104 

56  J.G. Starke, Pengantar Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2008), hlm. 504 
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kemudian diperluas guna melaksanakan kegiatan-kegiatan WTO 

sebagaimana di bawah ini :57  

a) WTO memperkenalkan pemikiran pembangunan berkelanjutan 

dalam pemanfaatan sumber kekayaa dunia dan kebutuhan 

untuk melindungi serta melestarikan lingkungan; 

b) WTO mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapatkan 

kepastian bahwa Negara-Negara sedang berkembang dan 

khususnya Negara-Negara kurang beruntung mendapatkan 

bagian perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan 

internasional.58 

Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta 

empat lampiran penting. Keempat lampiran penting tersebut adalah :59 

1) Lampiran 1 memuat persetujuan-persetujuan Multilateral yang 

sifatnya ‘memaksa’. Artinya peraturan-peraturan tersebut 

menetapkan kewajiban-kewajiban yang mengikat semua 

anggota WTO. Lampiran 1 ini terdiri dari 3 bagian yaitu : 

a. Lampiran 1A terdiri dari perbaikan ketentuan GATT 

1994 yaitu pengaturan mengenai tindakan 

pengamanan 

b. Lampiran 1B memuat tentang General Agreement on 

Trade in Services (GATS) atau perdagangan jasa 

                                           
57  Ibid, hlm. 107 

58  GATT Focus No. 107, May 1994, hlm. 11 sebagaimana dikutip J.G Starke, op. cit, hlm. 

107 

59  Ibid, hlm. 107 - 108 
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c. Lampiran 1C memuat tentang General Agreement on 

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights 

(TRIPS) atau perdagangan hak atas kekayaan 

intelektual. 

2) Lampiran 2 mengatur pembentukan The Trade Policy Review 

Mechanism (TPRM). Melalui mekanisme ini WTO akan 

meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan masing-masing 

Negara anggota dan melaporkan hasil peninjauan. Tujuannya 

adalah mengkaji dampak-dampak secara umum kebijakan-

kebijakan perdagangan suatu Negara serta dampaknya 

terhadap mitra dagang Negara lainnya. 

3) Lampiran 3 mengatur perjanjian yang sifatnya pilihan. 

4) Lampiran 4 memuat kemungkinan-kemungkinan WTO untuk 

fleksibel serta untuk memungkinkan WTO dapat berkembang 

di masa depan.  

Dalam mengatur persoalan perdagangan internasional, WTO 

berpegang pada sejumlah prinsip, sebagai berikut:60 

a. Perdagangan Tanpa Diskriminasi (Trade Without 

Discrimination) 

Menurut perjanjian WTO, perdagangan yang dilakukan oleh 

sesama anggota WTO harus setara. Perlakuan khusus yang 

diberikan oleh suatu negara anggota ‘hanya kepada’ negara 

anggota tertentu, akan menimbulkan protes dari negara 

anggota lainnya. Terkait dengan hal ini ada sejumlah 

ketentuan WTO yang harus diperhatikan, yaitu: 

                                           
60  Kartadjoemena, GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang 

Perdagangan, (Jakarta : UI Press, 1996), hlm. 109 – 111. 
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i. Most-Favored-Nation (MFN) 

Menurut perjanjian WTO, negara anggota tidak boleh 

mendiskriminasikan negara anggota lainnya. Jika diberikan 

perlakuan khusus   kepada suatu negara (misalnya dengan 

menurunkan bea masuk dari salah satu produknya), maka 

perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada negara 

anggota lainnya. Prinsip ini berlaku bagi perdagangan 

barang, jasa, dan kekayaan intelektual.  

Sekalipun menuntut adanya perlakuan yang sama di antara 

negara anggotanya, perjanjian WTO memberikan  

pengecualian pada beberapa hal khusus. Suatu negara 

dapat dibenarkan untuk melakukan perjanjian bebas 

tertentu dengan negara anggota khusus untuk barang 

dagang tertentu, dan memberikan akses khusus kepada 

negara berkembang tertentu ke pasarnya. Maksud dari 

MFN adalah supaya semakin hari, negara-negara anggota 

semakin mengurangi halangan perdagangan dan membuka 

pasarnya.  

ii. National Treatment  

Menurut ketentuan perjanjian ini, barang lokal dan barang 

impor mendapatkan perlakuan yang sama, sekurang-

kurangnya ketika barang impor tersebut telah memasuki 

pasar suatu negara. Ketentuan ini berlaku bagi 

perdagangan  barang (GATT), jasa (GATS), dan kekayaan 

intelektual (TRIPS).  

b. Perdagangan Yang Lebih Bebas Secara Bertahap 

Semakin berkurangnya halangan perdagangan (trade barrier) 

semakin meningkatkan transaksi perdagangan. Halangan 

dimaksud misalnya terkait dengan bea masuk, pembatasan 

kuota, dan seleksi kualitas barang dagang (the quality of 

merchandise). Pada prinsipnya, pengenaan tarif terhadap 

barang impor harus menurun secara gradual mendekati nol 

persen, bukan malah semakin meningkat. 
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c. Dapat diprediksi (predictability) 

Kadang-kadang perjanjian untuk tidak menaikkan halangan 

perdagangan sama pentingnya dengan persoalan menurunkan 

halangan perdagangan, karena dengan janji tersebut partner 

bisnis mendapatkan kepastian tentang kesempatan 

perdagangan mereka di kemudian hari. Melalui prinsip 

predictability ini, perusahaan-perusahaan asing, investor, dan 

pemerintah harus yakin bahwa halangan masuk tidak akan 

ditingkatkan secara sewenang-wenang. Di dalam WTO, jika 

suatu negara telah menyepakati untuk membuka pasarnya, 

maka hal itu harus ditepati. 

d.  Mempromosikan Persaingan Yang Adil (Fairer Competition) 

Umumnya orang menganggap WTO sebagai organisasi 

perdagangan bebas. Pandangan ini tidak selamanya benar, 

sebab yang hendak diciptakan oleh WTO adalah situasi 

perdagangan yang terbuka, adil, dan kompetitif secara sehat. 

Melalui pengaturan terhadap MFN, dumping (mengekspor 

barang dengan harga yang rendah untuk mendapatkan 

pasar), dan subsidi, diharapkan  agar situasi perdagangan 

yang lebih adil dapat tercipta.  

e. Mendorong Pembangunan dan Pembaharuan Ekonomi 

Sistem WTO memberikan kontribusi bagi pembangunan 

(development). Perjanjian perdagangan internasional ini 

memberikan kemudahan kepada negara kurang berkembang. 

Kemudahan dimaksud misalnya dengan memberikan waktu 

yang cukup kepada negara kurang berkembang untuk 

mengadaptasikan dirinya dengan ketentuan WTO,  
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mendapatkan fleksibiitas yang lebih tinggi, dan mendapatkan  

previlege tertentu.61 

Definisi dan latar belakang WTO diperlukan untuk 

mengetahui bagaimana pengaturan perdagangan internasional, sebab 

bukan hal yang mudah untuk menyatukan beberapa negara yang berbeda 

peraturan dan kepentingan. Prinsip WTO juga merupakan hal yang perlu 

dibahas sebab adanya free trade area merupakan penyimpangan prinsip 

WTO, tetapi diperbolehkan.  

2.4 Free Trade Area 

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional pada 

dasarnya memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh negara 

anggotanya, tetapi GATT-WTO Agreement juga mengatur pengecualian-

pengecualian dari prinsip tersebut. Jadi dapat dikatakan GATT-WTO 

Agreement mengatur kemungkinan penyimpangan dari prinsip-prinsip 

tersebut. Salah satu penyimpangan yang diperbolehkan adalah Customs 

Union dan Free Trade Area dan diatur dalam Artikel  XXIV GATT-WTO 

Agreement.62 Tujuan adanya FTA ini adalah memberikan kemudahan 

perdagangan dalam wilayah tertentu, dengan mengurangi hambatan 

perdagangan, hal ini tercantum dalam artikel XXIV GATT-WTO Agreement 

ayat (4).  

The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of 
trade by the development, through voluntary agreements, of closer 

                                           
61  Nick, Peranan Pokok WTO dalam Perdagangan Internasional, http://catatanlepasnick. 

blogspot. com/2011/03/peranan-pokok-world-trade-organisation.html, diakses tanggal 20 Mei 

2012.  

62  Hatta, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek – Aspek Hukum 

dan Non Hukum), (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 66 



48 

 

 

 

integration between the economies of the countries parties to such 
agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or 
of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent 
territories and not to raise barriers to the trade of other contracting 
parties with such territories.63 

Arti dari pernyataan di atas adalah para pihak yang 

membuat perjanjian mengakui keinginan kebebasan peningkatan 

perdagangan dengan pembangunan, melalui kesepakatan sukarela, 

integrasi lebih dekat antara negara-negara anggota negara untuk 

perjanjian tersebut. Mereka juga mengakui bahwa tujuan dari Kesatuan 

Pabean atau dari daerah perdagangan bebas harus mempermudah 

perdagangan antara wilayah tersebut dan tidak menambah hambatan 

perdagangan pihak lainnya dengan wilayah tersebut. 

FTA ini merupakan salah satu bentuk regionalisme 

perdagangan selain customs unions, salah satu FTA yang telah dinotifikasi 

oleh GATT-WTO Agreement adalah ASEAN Free Trade Area atau disingkat 

ACFTA. FTA atau area perdagangan bebas mempunyai makna bahwa 

perdagangan bebas antara negara-negara FTA adalah duty free (bebas 

tariff), akan tetapi masing-masing negara anggota diperbolehkan untuk 

menentukan besaran tariffnya sendiri terhadap barang import yang 

berasal dari negara-negara bukan anggota FTA tersebut.64 

Selain AFTA adapula FTA yang lain yaitu ASEAN-Korea FTA, 

ASEAN-Jepang FTA, ASEAN-Australia/NZ FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-

                                           
63  Artikel XXIV ayat (4) GATT-WTO Agreement 

64  World Trade Organization, loc.cit 
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China FTA yang kemudian disebut ACFTA65, yang terakhir disebut akan 

dibahas dalam tesis ini. 

2.5 Association South - East Asian Nation (ASEAN) dan ASEAN China 

Free Trade Area (ACFTA) 

ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 pada 

hakekatnya merupakan organisasi regional yang tertutup (closed regional 

organization) karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok 

negara-negara lainnya. Keanggotaan ASEAN hanya negara-negara yang 

termasuk di dalam kawasan Asia Tenggara.66 

“.... the association is open for participation to all States in 

the South-East Asian Region ......67. Artinya : asosiasi ini terbuka bagi 

partisipasi pada semua Negara di Wilayah Asia Tenggara. 

Untuk diakui statusnya di dalam hukum internasional baik 

sebagai organisasi internasional maupun organisasi regional diperlukan 3 

syarat : adanya persetujuan internasional, badan-badannya dan 

pembentukannya harus di bawah hukum internasional. ASEAN sudah 

memenuhi ketiga syarat yaitu para wakil dari 5 negara pendiri yang terdiri 

atas Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah 

mengadakan pertemuan di Bangkok dan memutuskan untuk membentuk 

persekutuan negara-negara di Asia Tenggara tanpa perjanjian atau 

persetujuan yang akan diratifikasi oleh para anggotanya melainkan hanya 

                                           
65  Bonnie Setiawan, Konferensi WTO Ke – 7 : Rezim Perdagangan Bebas dan Masa Depan 

Kapitalisme, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009, hlm. 8 

66  Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional. (Bandung : PT. 

Alumni, 2012), hlm. 83 

67  The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Bangkok, 8 Agustus 1967 
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dengan suatu deklarasi yang ditandatangani oleh kelima Menteri Luar 

Negeri. Hal ini dapat dikatakan memenuhi persyaratan pertama. ASEAN 

juga membentuk badan-badan seperti Sidang Tahunan Menteri Luar 

Negeri (Annual Meeting of Foreign Ministers) yang merupakan badan 

tertinggi ASEAN, Standing Commite, Ad Hoc Committees dan Permanent 

Committees serta Sekretariat Nasional yang dibentuk di setiap Negara. 

Syarat ketiga juga terpenuhi dengan Bangkok Declaration 1967, Kuala 

Lumpur Declaration 1971, Declaration of ASEAN Concord 1976, 

Agreement on the Establishment of The ASEAN Secretariat 1976 maupun 

Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia 1976 yang 

kesemuanya merupakan persetujuan-persetujuan internasional antara 

kelima negara anggotanya yang mengikat secara hukum internasional.68 

Sejak didirikan pada Tahun 1967 ASEAN memang bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan 

pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara 

anggota ASEAN juga berusaha untuk saling membantu dalam usaha-

usaha yang menjadi perhatian bersama khususnya di bidang ekonomi dan 

sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.69 

Untuk mendukung tujuan sebagaimana tersebut di atas 

khususnya dalam bidang ekonomi, dalam upaya mewujudkan 

pertumbuhan di bidang ekonomi melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

di Bali tahun 1976, negara-negara ASEAN menyetujui kerjasama dengan 

nama “The ASEAN Preferential Trading Agreement (PTA)”. Untuk 

                                           
68  Sumaryo Suryokusumo, op cit, 83 - 85 

69  Ibid, hlm. 92 - 93 
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menindaklanjuti kerjasama ini melalui KTT di Singapura tahun 1992, 

bangsa-bangsa anggota ASEAN menyetujui langkah-langkah baru di 

bidang ekonomi terutama di sektor perdagangan industri. Dalam 

pertemuan ini, ASEAN sepakat mengambil bagian mendirikan kawasan 

perdagangan bebas ASEAN yang lebih dikenal sebagai AFTA (ASEAN Free 

Trade Area).70 Salah satu FTA yang lain selain AFTA adalah ACFTA yaitu 

ASEAN-China Free Trade Area.  

ACFTA merupakan suatu bentuk perjanjian internasional 

regional atau kawasan, yang dalam hal ini kesepakatan di antara negara-

negara yang tergabung dalam organisasi internasional. Perjanjian 

internasional regional adalah perjanjian internasional yang ruang lingkup 

berlakunya terbatas pada suatu kawasan tertentu saja. ini berarti, 

perjanjian tersebut mengikat negara-negara yang berada dalam suatu 

kawasan, yang sekaligus menunjukkan ciri regionalnya.71 

Dasar dari ACFTA adalah Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South 

East Asian Nations and the People’s Republic of China72 yang secara garis 

besar terdiri 3 bagian yaitu yang pertama mencakup inti pembentukan 

ASEAN-China FTA tentang penghapusan bertahap hambatan tarif dan non 

tarif bagi perdagangan barang dan jasa mulai Bulan Juli 2005 sampai 

tahun 2010. Bagian kedua berisi kerjasama bidang ekonomi yang 

                                           
70  Mohammad Sood, loc cit, hlm. 92 - 93 

71  Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), hlm. 49   

72  Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang bahwa selanjutnya disebut 

Perjanjian ACFTA. 
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mencakup lima prioritas yaitu pertanian, teknologi informasi dan 

komunikasi, pengembangan sumber daya alam, investasi serta 

pengembangan sub kawasan lembah mekong. Dan bagian ketiga adalah 

mencakup jadwal (kerangka waktu), mekanisme penyelesaian masalah 

dan pengaturan institusi untuk negosiasi.73 

2.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Pengertian dari UMKM yaitu sebagai berikut : (1) Usaha 

Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria 

usaha kecil. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan 

                                           
73  Ratna Shofi Inayati, Dewi Fortuna Anwar, Yasmin Sungkar, Zatni Arbi, ASEAN – China 

FTA : Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC), (Jakarta : LIPI Press, 2006), hlm. 54 



53 

 

 

 

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang.74 

Kriteria dari UMKM yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 

Tentang UMKM berdasarkan atas aset yang dimiliki. Kriteria tersebut 

tersaji dalam tabel  di bawah ini:75 

 

 

 

 Tabel 2 Kriteria UMKM Menurut UU UMKM 

Kriteria UMKM Menurut UU UMKM 

No Usaha 
Kriteria 

Asset Omzet 

1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2 Usaha Kecil > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar 

3 Usaha Menengah > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar 

 

Selain menggunakan kriteria di atas, sejumlah lembaga 

pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik 

(BPS) selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk 

membedakan skala usaha, yaitu sebagaimana tertuang pada tabel di 

bawah ini :76 

 Tabel 3 Kriteria UMKM menurut Departemen 

Perindustrian dan BPS 

                                           
74  Galeri UKM, Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), http://galeriukm.web.id/ 

news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm, diakses tanggal 7 Mei 2012 

75  Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

76  Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu – Isu Penting, 

(Jakarta : LP3ES, 2012), hlm. 12 
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Kriteria UMKM menurut Departemen Perindustrian dan BPS 

 Usaha 

Mikro 

Usaha  

Kecil 

Usaha 

Menengah 

Usaha 

Besar 

Jumlah 
Tenaga Kerja 

- 5-19 orang 20-99 orang > 100 orang 

 

2.7 Perlindungan Hukum 

  Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk 

melindungi subyek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat 

berlindung dari segala sesuatu yang mengancam. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah segala 

upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek itu melalui pengaturan-

pengaturan dalam bentuk hukum, baik berupa peraturan perundang-

undangan atau peraturan lain, maupun putusan-putusan dari pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan-putusan  

pengadilan yang mempunyai tiga macam kekuatan eksekutorial atau 

kekuatan untuk dilaksanakan. Suatu putusan dimaksudkan untuk 

menyelesaikan suatu persoalan/sengketa dan menetapkan 

hak/hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak dan 

hukumnya saja, melainkan juga realisasi/pelaksanaannya (eksekusinya) 

secara paksa.77 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

                                           
77  Poerwadarminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 

hal. 68. 
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dinikmati hak-hak yang diberikan oleh hakim. Menurut Adnan Buyung 

Nasution, perlindungan hukum adalah melindungi harkat dan martabat 

manusia dari pemerkosaan yang pada dasarnya serangan hak pada orang 

lain telah melanggar aturan norma hukum dan undang-undang.78 

                                           
78  Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, 

(Masalah-masalah Hukum, Nomor: 1-6 Tahun x/10, 1993), hal. 70. 
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                       BAB III PEMBAHASAN 

PEMBAHASAN 

 

3.  

3.1 Keberlakuan Perjanjian ACFTA dalam Sistem Hukum Indonesia 

3.1.1 Hubungan Perjanjian ACFTA dengan GATT-WTO Agreement 

3.1.1.1 GATT-WTO Agreement  (Sejarah dan Perkembangannya) 

Sejarah dan perkembangan GATT-WTO Agreement perlu 

dibahas sebelumnya untuk menyamakan sudut pandang bahwa 

sebenarnya GATT dan WTO pada awalnya bukan merupakan satu 

kesatuan sebab GATT yang merupakan aturan perdagangan internasional 

ada terlebih dahulu dibandingkan organisasinya.  

Sebagaimana telah disinggung pada latar belakang bahwa 

pada mulanya perdagangan antar negara cukup bebas tetapi di abad 19 

sistem di dunia berubah yaitu mulai bermunculan negara-negara yang 

mendahulukan kepentingan politik, negara dengan rasa nasionalisme dan 

kebangsaan, sehingga sistem hukumnya melindungi kepentingan 

bangsanya terlebih dahulu termasuk dalam hal perdagangan. Pada era ini 

perdagangan antar negara sudah tidak sebebas era Marcopolo.  

Periode disintegrasi sistem perdagangan bebas, 1914-1945 

yakni dari Perang Dunia I, 1941 hingga berakhirnya Perang Dunia II, 

1945 merupakan periode yang penuh ketegangan politik dan ekonomi. 

Periode ini merupakan periode disntegrasi karena tidak terciptanya 
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suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem 

yang berlaku pada periode zaman emas perdagangan internasional.79  

Pada tahun 1930 hingga awal Perang Dunia II ada berbagai 

upaya menghidupkan kembali sistem perdagangan dunia yang lebih 

terbuka tetapi upaya ini belum berhasil. Pada akhir Perang Dunia II, 

perdagangan internasional berada dalam keadaan yang tidak menentu. 

Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, negara-negara sekutu 

sebagai pihak pemenang perang mulai mengambil upaya untuk 

membenahi sistem perekonomian dan perdagangan internasional. 

Negara-negara sekutu menghendaki penerapan kembali elemen-elemen 

positif yang terdapat pada periode emas perdagangan internasional 

dengan menanamkan landasan-landasan yang memungkinkan 

peningkatan kegiatan perdagangan internasional yang lebih terbuka. 

Mereka bermaksud menciptakan organisasi-organisasi internasional yang 

dapat secara aktif turut menciptakan aturan main dalam perdagangan 

internasional berdasarkan kerjasama antar negara, sehingga pada tahun 

1944 negara pemenang PD II pada Bretton Woods Conference di New 

Hampshire, USA sepakat menata tata ekonomi dunia dengan membentuk 

3 pilar ekonomi yaitu :80 

1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

Programnya adalah dalam bentuk proyek perjanjian baik dalam 

bentuk pinjaman maupun hibah. 

 

                                           
79  Kartadjoemena, loc.cit, hlm. 29 

80  Ibid, hlm. 32-34  
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2. International Monetary Found (IMF) 

Tujuannya adalah membantu keuangan negara yang mengalami 

krisis dengan memberikan pinjaman berupa dana segar. 

3. International Trade Organization (ITO) 

Lembaga yang ketiga ini yang diperuntukkan mengatur 

perdagangan internasional, akan tetapi organisasi ini tidak jadi 

berdiri dikarenakan ketidakinginan Amerika meliberalkan 

perdagangan sehingga ‘diaborsi sebelum dilahirkan’. 

Organisasi perdagangan internasional pada saat itu tidak 

berhasil didirikan sehingga terjadi kekosongan institusional, maka GATT 

yang semula perjanjian interim berubah menjadi satu-satunya instrumen 

di bidang perdagangan yang telah memperoleh konsensus yang luas 

untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan 

internasional.81 Pada tahun 1947 di Geneva diadakan perundingan 

perumusan GATT  yang menetapkan penurunan 45.000 jenis tarif dengan 

nilai 10 miliar dolar AS. Perundingan ini diikuti 23 negara.82  

Fungsi utama GATT adalah yang pertama sebagai 

sekumpulan peraturan yang disepakati secara multilateral yang mengatur 

perilaku negara di bidang perdagangan atau singkatnya rule of the road 

nya perdagangan, kedua sebagai forum negosiasi perdagangan yang 

diliberalisasikan dan dijadikan lebih mudah melalui pembukaan pasar-

pasar nasional ataupun melalui penerapan dan perluasan aturan-

aturannya, dan yang ketiga adalah sebagai pengadilan internasional, 

                                           
81  Ibid, hlm. 34 

82
 Orinton Purba, Fungsi dan Peranan WTO, http://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/ 

16/fungsi-dan-peranan-wto/, diakses tanggal 16 Mei 2012. 
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tempat negara-negara menyelesaikan perselisihannya dengan negara 

peserta GATT yang lain.83 

Sebelum ada organisasi yang memayungi, perdagangan 

internasional dijalankan berdasarkan GATT yang sudah jelas fungsinya. 

Ketentuan GATT terus dilakukan penyempurnaan melalui perundingan-

perundingan yang biasa disebut dengan putaran perundingan (round).84  

Perundingan tersebut adalah sebagai berikut : 85 

a) 1949 : Pada tahun 1949 di Kota Annecy berlangsung perundingan 

yang lebih dikenal sebagai “Perundingan Annecy”. Dalam 

perundingan kali ini, telah disepakati untuk meratifikasi 5000 jenis 

tarif yang diikuti 33 negara.  

b) 1950-1951: Pada periode ini berlangsung “Perundingan Torquay” 

yang diselenggarakan di Kota Torquay dimana disepakati untuk 

meratifikasi 5,500 jenis tarif yang diikuti oleh 34 negara.  

c) 1955-1956: Pada periode ini berlangsung “Perundingan Jenewa” 

yang diselenggarakan di Kota Jenewa di mana disepakati untuk 

meratifikasi sejumlah jenis tarif dengan nilai perdagangan sejumlah 

2,5 miliar dolar AS, yang diikuti oleh 34 negara.  

d) 1960-1961: Pada periode ini berlangsung Perundingan yang lebih 

dikenal sebagai “Putaran Dillon”, yang diselenggarakan di Kota 

Jenewa, putaran GATT kali ini diikuti oleh 45 negara yang 

menghasilkan kesepakatan untuk meratifikasi 4.400 jenis tarif 

                                           
83  Hatta, Hukum Internasional : Sejarah dan Perkembangannya Hingga Pasca Perang 

Dingin, (Malang : Setara Press, 2012), hlm. 145 

84  Ibid 

85  Orinton Purba, op.cit 
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dengan nilai perdagangan sejumlah 4,9 miliar dolar AS, yang diikuti 

oleh 34 negara.  

e) 1964-1967: Putaran GATT kali ini lebih dikenal sebagai “Putaran 

Kennedy”, yang diselenggarakan di Jenewa. Perundingan ini 

menyepakati penurunan sejumlah jenis tarif dengan nilai 

perdagangan sejumlah 40 miliar dolar AS dan kesepakatan anti-

dumping yang diikuti 48 negara.  

f) 1973-1979: Putaran GATT yang lebih dikenal sebagai “Putaran 

Tokyo”, Jepang dengan menghasilkan beberapa kesepakatan antara 

lain; ratifikasi sejumlah jenis tarif dan non-tarif dengan nilai 

perdagangan sejumlah 155 miliar dolar AS. Perundingan kali ini 

diikuti oleh 99 negara.  

g) 1986-1988: Dalam periode ini, negara-negara peserta 

mengadakan perundingan di Jenewa berdasarkan mandat Deklarasi 

Punta Del Este. Perundingan kali ini tidak hanya membahas 

peratifikasian tarif dan non-tarif sejumlah komoditas, namun juga 

telah membahas bidang jasa dalam perdagangan dunia. Di tahun 

1980-an, Indonesia memainkan peranan aktifnya dalam putaran 

GATT ini dengan ditariknya suatu konklusi bahwa Indonesia harus 

mengubah haluan dari orientasi yang berbasis impor ke arah 

strategi orientasi ekspor.  

h) 1988: Pada bulan Desember tahun 1988 di Montreal, Kanada telah 

diadakan pertemuan tingkat meneteri yang dikenal sebagai Mid-

Term Ministerial Meeting untuk mereview kembali beberapa poin 

yang telah dicapai dalam perundingan sebelumnya. Pada sidang 
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tersebut telah dicapai kemajuan pada 11 bidang kecuali pertanian. 

Dalam periode ini, Indonesia mulai memainkan peranan aktifnya 

dalam Putaran Uruguay.  

i) 1989: Perundingan ini diselenggarakan pada April 1989 untuk 

meneruskan kembali kemaetan perundingan pada putaran 

sebelumnya yang deadlock pada masalah pertanian.  

j) 1990: Pada bulan Desember 1990 di Brussel, telah diselenggarakan 

sidang tingkat menteri. Namun, kali ini tidak dihasilkan kesepakatan 

apapun, karena Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai negara 

utama menolak untuk meratitikasi bidang pertaniannya. Dengan 

demikian, perundingan pada semua bidang mencapai deadlock.  

k) 1991-1994: Pada bulan Desember 1991, Direktorat Jenderal GATT 

selalu ketua Trade Negotiations Committee (TNC) pada tingkat 

pejabat tinggi telah menyerahkan Draft Final Act sebagai hasil akhir 

dari Uruguay Round yang merekomendasikan untuk membentuk 

organisasi perdagangan internasional. Uruguay Round berakhir di 

Marakesh, Maroko.  

Setelah tujuh tahun setengah dilakukan perdebatan dan 

negosiasi, Putaran Uruguay akhirnya dapat dilengkapi tanggal 15 April 

1994 dengan 111 negara dari 125 negara yang menandatangani final 

document yang melahirkan World Trade Organization (WTO).86 Sesuai 

dengan hasil kesepakatan dari Putaran Uruguay, maka pada tanggal 1 

Januari 1995 di Jenewa Swiss, WTO resmi berdiri dengan beranggotakan 

146 negara termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil kesepakatan Putaran 

                                           
86  Ade Maman Suherman, loc.cit, hlm. 117 
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Uruguay, terdapat beberapa hal yang bersifat new issues, antara lain; 

trade in services, intellectual property rights, dan trade-related investment 

measures (TRIMs).87  

WTO ini merupakan organisasi internasional yang 

memayungi perdagangan internasional dan ketentuan perdagangan 

internasional tetap berpatokan pada GATT, tetapi sejak adanya WTO ini 

maka nama aturan tersebut tidak lagi disebut dengan GATT melainkan 

GATT-WTO Agreement. Untuk isi dari ketentuan tersebut masih tetap 

sama.  

3.1.1.2 Keanggotan Indonesia dalam WTO 

Indonesia menyatakan diri sebagai anggota WTO dengan  

mengesahkan persetujuan pendirian WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 

Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 

Dengan keluarnya UU ini maka Indonesia menyatakan diri menjadi 

anggota WTO sehingga secara otomatis tunduk pada ketentuan GATT-

WTO Agreement. 

UU No. 7 Tahun 1994 ini walaupun memiliki dampak yang 

besar karena dengan pengesahan ini maka Indonesia tunduk pada aturan 

GATT-WTO Agreement, tetapi hanya berisikan 2 pasal. Pasal 1 

menyatakan : 

Mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta 
lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut yang salinan naskah aslinya 
dalam Bahasa Inggris serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia 

                                           
87  Orinton Purba, loc.cit 
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dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang 
ini. 

UU ini tidak menuangkan isi perjanjian pendirian WTO yang 

ditandatangani di Marakesh tetapi menjadikannya lampiran yang tidak 

dapat dipisahkan dari UU tersebut. Ketiga lampiran yang dimaksud dalam 

UU ini adalah sebagai berikut : 

1. Lampiran 1 A : Agreements on Trade in Goods (Persetujuan dalam 

perdagangan barang); 

2. Lampiran 3 : Trade Policy Review Mechanism (Mekanisme 

Tinjauan Kebijakan Perdagangan); 

3. Lampiran 4 : Plurilateral Trade Agreement (Persetujuan 

Perdagangan Plurilateral) 

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut 

melakukan penandatanganan Agreement Establishing The World Trade 

Organization di Marrakesh, Maroko tanggal 15 April 1994 sebagaimana 

disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1994 yang 

berbunyi: ”Persetujuan yang disahkan dengan Undang-Undang ini adalah 

persetujuan yang naskahnya ditandatangani Menteri Perdagangan atas 

nama Pemerintah Indonesia dalam sidang di Marrakesh, Maroko tanggal 

15 April 1994”. 

Hanya berselang tidak sampai 7 bulan Indonesia sudah 

mengesahkan keanggotaan Indonesia dalam WTO untuk kemudian 

langsung tunduk pada ketentuan GATT-WTO Agreement tanpa didahului 

dengan persiapan yang matang untuk menghadapi perdagangan bebas. 
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Ini salah satu bukti bahwa Indonesia terlalu terburu-buru dalam 

menghadapi perdagangan bebas. 

UU pengesahannya tidak memuat ketentuan GATT-WTO 

Agreement yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan 

disesuaikan dengan kondisi Indonesia melainkan hanya menaruhnya di 

lampiran. Meskipun sudah dinyatakan  bahwa lampiran tersebut tidak 

dapat dipisahkan tetapi akan sangat mungkin lampiran ini akan 

terlewatkan untuk dibaca, terlebih lagi apabila masih dalam Bahasa 

Inggris, lain halnya seandainya ketentuan dalam lampiran dimasukkan 

dalam pasal-pasal UU. 

Dalam lampiran 4 Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia “Indonesia belum ikut serta dalam Persetujuan 

Dagang Plurilateral”, karena memang persetujuan dagang plurilateral 

memungkin sebuah negara untuk memilih mengikuti persetujuan ini atau 

tidak. 

The term "plurilateral agreement" is used in the World Trade 
Organization. A plurilateral agreement implies that WTO member 
countries would be given the choice to agree to new rules on a voluntary 
basis. This contrasts with the multilateral WTO agreement, where all WTO 
members are party to the agreement. The Agreement on Government 
Procurement is typical plurilateral agreement.88 

Pengertian di atas diterjemahkan secara bebas adalah 

"Perjanjian plurilateral" merupakan istilah yang digunakan dalam 

Organisasi Perdagangan Dunia. Sebuah perjanjian plurilateral 

menyiratkan bahwa negara-negara anggota WTO akan diberikan pilihan 

untuk menyetujui aturan baru atas dasar sukarela. Ini kontras dengan 

                                           
88  Wikipedia, Plurilateral Agreement, http://en.wikipedia.org/wiki/Plurilateral_agreement, 

diakses tanggal 4 Maret 2013 
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perjanjian WTO multilateral, di mana semua anggota WTO harus tunduk 

pada persetujuan tersebut. Perjanjian pengadaan barang oleh pemerintah 

adalah perjanjian plurilateral yang khas. 

A plurilateral treaty is a special type of multilateral treaty. A plurilateral 
treaty is a treaty between a limited number of states with a particular 
interest in the subject of the treaty. The primary difference between a 
plurilateral treaty and other multilateral treaties is that the availability of 
reservations is more limited under a plurilateral treaty. Due to the limited 
nature of a plurilateral treaty, the full cooperation of the parties to the 
treaty is required in order for the object of the treaty to be met.89 

Pernyataan di atas menunjukkan perbedaan perjanjian 

plurilateral dan multilateral yang arti lengkapnya yaitu sebuah perjanjian 

plurilateral adalah tipe khusus dari perjanjian multilateral. Sebuah 

perjanjian plurilateral adalah perjanjian antara sejumlah negara dengan 

minat khusus pada subjek perjanjian. Perbedaan utama antara perjanjian 

plurilateral dan perjanjian multilateral lainnya adalah bahwa reservasi 

yang boleh dilakukan oleh negara anggota adalah lebih terbatas di bawah 

perjanjian plurilateral. Karena sifat terbatas perjanjian plurilateral, kerja 

sama penuh dari pihak dalam perjanjian tersebut diperlukan agar obyek 

perjanjian dapat dipenuhi.  

Dari pengertian di atas tampak bahwa hanya lampiran 4 

yang dapat dipilih untuk Indonesia tidak mengikuti, lampiran yang lain 

Indonesia terikat untuk taat pada perjanjian ini, sebenarnya 

dimungkinkan untuk Indonesia tidak langsung menjadi anggota WTO. 

Konsekuensi menjadi anggota WTO adalah pada perdagangan bebas 

padahal diperlukan persiapan yang matang dirasa perlu untuk 

                                           
89  Anthony Aust (2000). Modern Treaty Law and Practice (Cambridge: Cambridge 

University Press) p. 112, sebagaimana dikutip dalam Wikipedia, Ibid. 
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menghadapi perdagangan bebas ini, sebab jika tidak dapat bersaing maka 

Indonesia hanya akan menjadi tempat masuknya produk asing tetapi 

kurang dapat mengekspor produk dalam negeri, yang lebih 

mengkhawatirkan lagi produk Indonesia tidak menjadi tuan rumah di 

negaranya sendiri.  

3.1.1.3 Hubungan Perjanjian ACFTA dengan GATT-WTO 

Agreement   

Perbaikan GATT-WTO Agreement idealnya terus dilakukan 

sebagaimana yang dilakukan sejak tahun 1947 yang saat itu sampai WTO 

berdiri masih bernama GATT. Perbaikan ini dilakukan dengan tujuan 

menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional. Setelah 

Uruguay Round dilakukan lagi perundingan yang bertujuan memperbaruhi 

GATT-WTO Agreement yaitu dikenal dengan Putaran Doha. Putaran Doha 

ini belum menghasilkan apa-apa sampai sekarang, belum ada 

kesepakatan yang bisa didapat dari perundingan yang terakhir ini. 

Putaran Doha yang tak kunjung selesai padahal perkembangan 

perdagangan internasional memerlukan penyesuaian aturan yang 

kemudian memacu negara-negara anggota WTO membuat perjanjian 

perdagangan khusus di wilayah mereka. 

Jika WTO adalah forum kesepakatan perdagangan tingkat 

global, di tingkat regional forum serupa untuk menetapkan kebijakan 

perdagangan juga ditetapkan. Ada beberapa perjanjian dengan area yang 

lebih kecil, misalnya The North American Free Trade Area (NAFTA) antara 
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Amerika, Canada dan Mexico, tetapi juga ada kesepakatan yang bersifat 

regional seperti The Asia Pasific Economic Cooperation (APEC).90  

Perjanjian FTA ini diperbolehkan oleh GATT-WTO 

Agreement, walaupun bertentangan dengan prinsip Most Favoured Nation 

(MFN) yang diatur dalam Artikel I GATT-WTO Agreement :  

Any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting 

party to any product originating in or destined for any other country shall 

be accorded immediately and unconditionally to the like product 

originating in or destined for the territories of all other contracting parties 

Diterjemahkan secara bebas yaitu keuntungan apapun, mendukung, hak 

istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh negara peserta untuk 

produk apapun yang berasal atau ditujukan untuk negara lain harus 

diberikan segera dan tanpa syarat dengan produk serupa yang berasal 

atau ditujukan untuk wilayah dari semua negara anggota lainnya. 

Untuk lebih jelasnya, inti dari ketentuan ini adalah negara 

anggota tidak boleh mendiskriminasikan negara anggota lainnya. Jika 

diberikan perlakuan khusus   kepada suatu negara (misalnya dengan 

menurunkan bea masuk dari salah satu produknya), maka perlakuan yang 

sama juga harus diberikan kepada negara anggota lainnya. Prinsip ini 

berlaku bagi perdagangan barang, jasa, dan kekayaan intelektual. 

Misalnya Indonesia menurunkan bea masuk tekstil dari Negara Jepang 

sampai hanya 5% dari harga impor maka untuk negara-negara yang lain 

juga 5%, tidak diperbolehkan apabila hanya Jepang saja yang 

mendapatkan perlakuan istimewa.  

                                           
90  Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, (Jogjakarta : Pustaka 

Pelajar, 2001), hlm. 212-213 
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Artikel XXIV GATT-WTO Agreement adalah dasar 

diperbolehkan adanya Customs Union dan Free Trade Area yang dibentuk 

dengan perjanjian internasional tertentu. Persyaratan diperbolehkannya 

Custom Union dan FTA  tercantum dalam ayat (3) Artikel XXIV GATT-

WTO Agreement yaitu : 

The provisions of this Agreement shall not be construed to prevent : 

a) Advantages accorded by any contracting party to adjacent countries 
in order to facilitate frontier traffic; 

b) Advantages accorded to the trade with the Free Territory of Trieste 
by countries contiguous to that territory, provided that such 

advantages are not in conflict with the Treaties of Peace arising out 

of the Second World War. 

Ayat (3) Artikel XXIV GATT-WTO Agreement di atas diterjemahkan secara 

bebas bahwa ketentuan-ketentuan dari persetujuan ini tidak akan 

ditafsirkan untuk mencegah: 

a) Keuntungan yang diberikan oleh negara anggota ke negara-negara 

yang berdekatan untuk memfasilitasi lalu lintas perbatasan; 

b) Keuntungan yang diberikan kepada perdagangan dengan Wilayah 

Bebas oleh negara-negara berdekatan dengan wilayah tersebut, 

asalkan keuntungan tersebut tidak bertentangan dengan Perjanjian 

Perdamaian yang timbul dari Perang Dunia Kedua. 

Perjanjian FTA maupun customs unions pada intinya 

diperbolehkan asalkan dalam kawasan regional yang saling berdekatan 

dan tidak bertentangan dengan perjanjian yang dibuat setelah perang 

dunia kedua salah satunya GATT yang kemudian berubah menjadi GATT-

WTO Agreement setelah WTO berdiri tahun 1995. GATT yang disusun 

tahun 1947 ini merupakan salah satu sarana mencegah meletusnya 
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perang dunia lagi sebab negara-negara menyadari bahwa perdagangan 

yang menyebaban perang terjadi, maka dibuatlah  aturan perdagangan 

internasional. 

Ayat (5) Artikel XXIV GATT-WTO Agreement ini menyatakan : 

Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as 

between the territories of contracting parties, the formation of a customs 

union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement 

necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area; 

Provided that: 

a) with respect to a customs union, or an interim agreement leading 

to a formation of a customs union, the duties and other 

regulations of commerce imposed at the institution of any such 

union or interim agreement in respect of trade with contracting 

parties not parties to such union or agreement shall not on the 

whole be higher or more restrictive than the general incidence of 

the duties and regulations of commerce applicable in the 

constituent territories prior to the formation of such union or the 

adoption of such interim agreement, as the case may be; 

b) with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading 

to the formation of a free-trade area, the duties and other 

regulations of commerce maintained in each of the constituent 

territories and applicable at the formation of such free-trade area 

or the adoption of such interim agreement to the trade of 

contracting parties not included in such area or not parties to such 

agreement shall not be higher or more restrictive than the 

corresponding duties and other regulations of commerce existing 

in the same constituent territories prior to the formation of the 

free-trade area, or interim agreement as the case may be; and 

c) any interim agreement referred to in sub-paragraphs (a) and (b) 

shall include a plan and schedule for the formation of such a 

customs union or of such a free-trade area within a reasonable 

length of time. 

Terjemahan ayat ini adalah bahwa ketentuan-ketentuan Persetujuan ini 

tidak akan mencegah pembentukan Kesatuan Pabean atau dari daerah 

perdagangan bebas atau adopsi perjanjian interim yang diperlukan untuk 
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pembentukan Kesatuan Pabean atau perdagangan bebas wilayah, 

asalkan: 

a) sehubungan dengan Kesatuan Pabean, atau karena persetujuan 

sementara mengarah ke pembentukan Kesatuan Pabean, tugas 

dan peraturan lain dari perdagangan yang dikenakan pada institusi 

dari serikat atau perjanjian interim sehubungan dengan 

perdagangan dengan negara anggota kepada serikat atau 

kesepakatan tidak akan secara keseluruhan lebih tinggi atau lebih 

ketat daripada kejadian umum tugas dan peraturan perdagangan 

yang berlaku di wilayah tersebut sebelum pembentukan serikat 

buruh atau adopsi perjanjian interim tersebut, yang mungkin 

terjadi; 

b) sehubungan dengan daerah perdagangan bebas, atau perjanjian 

interim yang mengarah pada pembentukan kawasan perdagangan 

bebas, tugas dan peraturan lainnya perdagangan dipelihara di 

masing-masing wilayah tersebut dan berlaku pada pembentukan 

tersebut area perdagangan atau adopsi perjanjian interim tersebut 

untuk perdagangan negara anggota tidak termasuk dalam daerah 

tersebut atau tidak pihak dalam perjanjian tersebut tidak akan 

lebih tinggi atau lebih ketat daripada tugas yang sesuai dan 

peraturan lain dari perdagangan yang ada di wilayah tersebut 

yang sama sebelum pembentukan daerah perdagangan bebas, 

atau perjanjian interim yang mungkin terjadi; 

c) perjanjian interim sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) dan 

(b) meliputi rencana dan jadwal untuk pembentukan suatu 



71 

 

 

 

kesatuan pabean atau dari suatu daerah perdagangan bebas 

dalam jangka waktu yang wajar. 

Dari klausul di atas maka jelas bahwa perjanjian perdagangan 

internasional pada wilayah tertentu dan melibatkan beberapa negara yang 

bersepakat diperbolehkan oleh GATT-WTO Agreement asalkan memenuhi 

persyaratan tertentu sebagaimana termuat dalam Pasal XXIV GATT-WTO 

Agreement yang telah diuraikan di atas. 

3.1.2 Perjanjian ACFTA 

3.1.2.1 Perjanjian ACFTA Secara Umum 

Dibentuknya satu wilayah kepabeanan atau dapat disebut 

FTA memungkinkan dibuat aturan tariff atau bea masuk sendiri diantara 

negara anggota perjanjian regional FTA tersebut. Meskipun tariff ini 

nantinya lebih rendah dibandingkan yang dikenakan kepada negara lain di 

luar negara anggota perjanjian regional FTA tersebut. 

Di kawasan Asia Tenggara terdapat organisasi khusus yang 

beranggotakan negara-negara yang berada di Asia  Tenggara yaitu 

ASEAN. ASEAN berdiri tahun 1967 di tengah situasi regional dan 

internasional yang sedang berubah. Pada awal pembentukannya ASEAN 

hanya terdiri dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Singapura dan Philipina.91 Seiring berjalannya waktu Brunei Darussalam, 

Kamboja, Laos dan Vietnam menyusul menjadi anggota ASEAN, sehingga 

                                           
91  Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara : Teropong Terhadap 

Dinamika, Realitas, dan Masa Depan, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 13 
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dapat dikatakan seluruh Negara di Asia Tenggara sudah menjadi anggota 

ASEAN.92 

Salah satu bidang kerjasama negara-negara Asia Tenggara 

ini adalah di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara ASEAN 

dan kerjasama dengan kawasan lain adalah bentuk aktifitas ASEAN 

sebagai organisasi regional. Kerjasama ekonomi bukanlah target utama 

ASEAN tetapi kebutuhan ekonomi masing-masing negara mendorong 

perlunya pemikiran tentang kerjasama regional dalam bidang ekonomi.93 

Pasca gagalnya perundingan WTO yaitu Doha Round sejak 

tahun 2005 dan kembali gagal pada perundingan Jenewa pada Desember 

2009, Pemerintah Indonesia “banting stir” dengan menandatangani FTA 

pada tingkat regional yaitu AFTA yang merupakan FTA antara negara 

ASEAN sendiri dan ASEAN dengan negara lain atau kawasan/region yang 

lain.94 

Tahun 1992 adalah saat ASEAN merasa bahwa kerjasama 

ekonomi ASEAN sudah sedemikian mendesak untuk segera 

dikembangkan. Beberapa faktor menjadi penyebab mengapa ASEAN 

terdorong untuk segera membentuk Kawasan Perdagangan Bebas yaitu 

ASEAN Free Trade Area yang disingkat AFTA.95 ASEAN secara kolektif 

                                           
92  Ibid, hlm. 20-22 

93  Ibid, hlm. 243 

94  Daeng dan Rika, Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China, Global Justice Update, 

Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009, hlm. 77 

95  Ibid, hlm. 245 
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telah memulai perjanjian ekonomi dengan negara-negara non ASEAN 

sejak akhir dekade 90-an.96 

Pada 1999 ASEAN berharap mengembangkan hubungan 

ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru dalam konteks FTA.97 Selain 

dengan Australia dan New Zealand (AANZ-FTA) juga terjalin ASEAN India 

(AI FTA) dan ASEAN-China (AC FTA). ASEAN juga tengah melakukan 

negosiasi secara intensif dalam rangka free trade dengan Uni Eropa dan 

Amerika Serikat (USA).98 

ASEAN mulai membahas ASEAN-China FTA sejak tahun 

2000. Secara bertahap dari tahun 2000 hingga 2003 dilakukan berbagai 

pembahasan yang disepakati bahwa pada 2015 China-ASEAN akan 

dimulai.99 Perjanjian ACFTA ini memungkinkan negara anggota 

mengurangi tariff produknya melalui perjanjian. Perjanjian ini mulai 

berlaku efektif pada Januari 2010. Bahkan beberapa bagian dari 

kesepakatan perdagangan telah diberlakukan pada Tahun 2005.100 

Terdapat perjanjian internasional lain yang mengikuti perjanjian 

kerangka kerjasama yang dalam tesis ini disebut Perjanjian ACFTA yang 

digambarkan dalam tabel berikut di bawah ini : 

        

 

                                           
96  Mari Pangestu, Southeast Asian Regional and Economic Cooperation dalam Weatherbee, 

International Relations in Southeast Asia, hlm. 209-211 sebagaimana dikutip Daeng dan Rika, 

dalam Ibid, hlm. 250 

97  Ibid, hlm. 250 

98  Daeng dan Rika, op.cit, hlm. 77 

99  Bambang Cipto, op.cit, hlm. 251 

100  Daeng dan Rika, op.cit, hlm. 77 
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       Tabel 4 Perjanjian Internasional yang melengkapi Perjanjian 
ACFTA 

Perjanjian Internasional yang melengkapi Perjanjian ACFTA 

Agreement Tanggal 
Perjanjian 

Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Co-operation between the Association of South East 

Asian Nations and the People’s Republic of China 

(Kerangka Kerja Persetujuan Tentang Kerjasama 

Ekonomi Komprehensif Antara Asosiasi Negara Asia 

Tenggara dan Republik Rakyat China) 

Phnom Penh, 4 

November 2002 

Protocol to Amend The Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Co-operation between the 

Association of South East Asian Nations and the 

People’s Republic of China (Protokol Perubahan 

Persetujuan Kerangka Komprehensif Kerjasama 

Ekonomi antara Asosiasi Bangsa Asia Tenggara dan 

Republik Rakyat China) 

Bali, 6 Oktober 

2003 

Agreement on Dispute Settlement Mechanism of The 

Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Co-operation between the Association of South East 

Asian Nations and the People’s Republic of China 

(Perjanjian tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

dari Perjanjian Kerangka Komprehensif Kerjasama 

Ekonomi antara Asosiasi Bangsa Asia Tenggara dan 

Republik Rakyat China) 

Viantiane, 29 

November 2004 

Agreement on Trade in Goods of The Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Co-operation 

between the Association of South East Asian Nations 

and the People’s Republic of China (Persetujuan 

Perdagangan Barang dari Perjanjian Kerangka 

Komprehensif Kerjasama Ekonomi antara Asosiasi 

Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) 

Viantiane, 29 

November 2004 
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Agreement Tanggal 
Perjanjian 

Agreement on Trade in Services of The Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Co-operation 

between the Association of South East Asian Nations 

and the People’s Republic of China (Persetujuan 

Perdagangan Jasa dari Perjanjian Kerangka 

Komprehensif Kerjasama Ekonomi antara Asosiasi 

Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) 

Cebu, Philippines, 

14 Januari 2007 

Agreement on Investment of The Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Co-operation 

between the Association of South East Asian Nations 

and the People’s Republic of China (Persetujuan 

Investasi dari Perjanjian Kerangka Komprehensif 

Kerjasama Ekonomi antara Asosiasi Bangsa Asia 

Tenggara dan Republik Rakyat China) 

Bangkok, 15 

Agustus 2009 

Sumber : http://www.aseansec.org/19105.htm 

Perjanjian ACFTA ini merupakan tindak lanjut dari respon 

ASEAN menghadapi perubahan ekonomi global. ASEAN mencanangkan 

strateginya untuk memperkuat kerjasama ekonomi regional dengan 

menjalin hubungan dengan tiga kekuatan ekonomi di Asia yaitu Jepang, 

China, India. Sudah dipastikan bahwa dinamika ketiga kekuatan itu bakal 

membawa dampak bagi kawasan Asia Tenggara.101 

Alasan ini didukung oleh pendapat seorang akademisi dari 

Universitas Gajah Mada : 

Selama ini ASEAN sangat tergantung Jepang, baik dalam lingkup ASEAN 

maupun individu negara anggota ASEAN. Sekarang muncul propek baru 

dari China dan ASEAN akan semakin dekat dengan China meskipun 

Jepang tidak akan begitu saja ditinggalkan. ASEAN akan semakin erat 

                                           
101  Ratna Shofi Inayati, loc.cit, hlm. 13 
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memasukkan China ke dalam pertimbangan. Kalau dulu China 

dikembangkan sebagai suatu ancaman, sekarang China dianggap sebagai 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ASEAN. China juga 

bisa memainkan peran ekonomi seperti Jepang, tetapi seberapa jauh 

ketangguhan ekonomi China masih diragukan karena ketertutupannya 

dan sentralistiknya sistem politik di China. Tetapi fakta bahwa China saat 

ini dianggap sangat potensial dan mempunyai prospek bagus. Bukan 

hanya ASEAN yang memandangnya demikian, tetapi juga Eropa.102 

Perjanjian ACFTA secara umum sudah tergambar dari uraian 

di atas, awalnya dari kegagalan Putaran Doha dan berdasarkan artikel 

XXIV GATT-WTO Agreement maka FTA diterapkan oleh negara-negara 

anggota WTO. ASEAN sebagai organisasi internasional untuk kawasan 

Asia Tenggara awalnya menerapkan FTA atas kawasannya sendiri. 

Melihat perkembangan ekonomi global maka ASEAN memperluas FTAnya 

dengan menjalin kerjasama dengan Negara Asia lain yaitu Jepang, India 

dan China dan Negara di Benua Australia.  

3.1.2.2 Perjanjian ACFTA Dalam Konteks Perjanjian 

Internasional 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-

operation between the Association of South East Asian Nations and the 

People’s Republic of China yang dalam tesis ini disebut sebagai Perjanjian 

ACFTA merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional. Dikatakan 

sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional karena Perjanjian 

ACFTA ini memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional sebagaimana 

akan diuraikan berikutnya. 

                                           
102  Wawancara Tim ASEAN dengan seorang akademisi Universitas Gajah Mada di 

Yogyakarta, 23 Mei 2005 sebagaimana dikutip oleh Ratna Shofi Inayati, dalam Ibid, hlm 43-44 
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Perjanjian internasional dirumuskan sebagai kata sepakat 

antara dua atau lebih subyek hukum internasional yaitu negara, tahta 

suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional mengenai suatu 

obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau 

yang diatur oleh hukum internasional.103 Perjanjian ACFTA ini antara 

organisasi internasional yaitu ASEAN dengan Negara yaitu Republik 

Rakyat China (China) maka memenuhi pengertian perjanjian internasional 

di atas sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian ACFTA ini adalah 

merupakan perjanjian internasional.  

Perjanjian internasional meliputi perjanjian internasional 

multilateral, regional, dan bilateral khusus yang berobyek perjanjian 

ekonomi internasional.104 Untuk perjanjian internasional yang mengatur 

FTA, ada yang termasuk klasifikasi perjanjian regional misalnya AFTA 

karena berlaku dalam region tertentu yaitu kawasan Asia Tenggara, ada 

pula yang termasuk perjanjian bilateral yaitu ACFTA karena melibatkan 

ASEAN dengan China yang artinya terjadi hubungan bilateral diantara 

organisasi internasional dan negara.   

Perjanjian ACFTA adalah perjanjian internasional antara 

organisasi internasional dan satu Negara, maka ketentuan Perjanjian ini 

mengacu pada Vienna Convention on The Law of Treaties between States 

and International Organizations or between International Organizations 

                                           
103  I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1), (Bandung : Mandar 

Maju, 2002), hlm. 13 

104  N. Rosyidah Rakhmawati, Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global, (Malang : 

Bayu Media, 2006), hlm. 77 
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(Done at Vienna, on 21 March 1986) yang selanjutnya disebut Konvensi 

Wina 1986. 

Dalam konvensi ini disebutkan bahwa perjanjian 

internasional antara Negara dan Organisasi Internasional adalah sebagai 

sarana yang berguna untuk mengembangkan hubungan internasional dan 

memastikan kondisi yang damai untuk kerjasama antara negara-negara, 

apapun sistem konstitusional dan sosial mereka. Bahasa asli dalam 

konvensi ini adalah sebagai berikut : 

Treaties between States and international organizations or between 

international organizationsas a useful means of developing international 

relations and ensuring conditions for peaceful co-operation among 

nations, whatever their constitutional and social systems.105 

Perjanjian ACFTA ini klausulanya merupakan aturan 

kerjasama yang bertujuan memperlancar hubungan kerjasama antara 

sesama peserta perjanjian, dan klausula yang tercantum disepakati oleh 

seluruh negara peserta. Hal ini terbukti dengan ditandatanganinya 

Perjanjian ini oleh 11 Negara, yaitu 10 negara ASEAN dan China, 

meskipun 10 negara ASEAN masing-masing menandatangani Perjanjian 

ACFTA tetapi mereka merupakan satu pihak perjanjian yaitu ASEAN.    

Dalam kontrak internasional upaya harmonisasi tidaklah 

mudah dikarenakan ada resistensi dan perbedaan sistem hukum, 

misalnya suatu negara yang menganut common law dan civil law .106 10 

Negara ASEAN dan China memiliki perbedaan sistem hukum tetapi 

                                           
105  Klausula menimbang dalam Konvensi Wina 1986 

106  Huala Adolf, loc.cit, hlm. 33 
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berhasil membuat kesepakatan  maka sudah berhasil mengatasi hal-hal 

yang menghambat yang berhubungan dengan sistem hukum.  

Di Amerika pada tahun 1976, Clive M. Schmitthoff 

merumuskan harmonisasi hukum perdagangan internasional dalam The 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), 

komisi ini bertugas mengembangkan dan meningkatkan harmonisasi 

progresif dalam bidang hukum perdagangan internasional.107  

The Commission was charged with the mandate to 'further the 
progressive harmonization and unification of the law of trade' through 
such means as developing international conventions, model law, and 
uniform laws; promoting the codification of trade terms, customs and 
practice; and coordinating the activities of the various agencies concerned 
with international trade. 

Komisi ditugasi dengan mandat untuk 'memajukan 

harmonisasi progresif dan unifikasi hukum perdagangan' melalui sarana 

seperti mengembangkan konvensi internasional, model hukum, dan 

penyeragaman hukum, mempromosikan kodifikasi istilah perdagangan, 

bea cukai dan praktek, dan mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai 

instansi terkait dengan perdagangan internasional. 

ASEAN dalam kerjasama bidang ekonomi antar negara 

berhasil melakukan upaya harmonisasi di tengah perbedaan sistem 

hukum terbukti dengan adanya ACFTA. Hubungan kerjasama ekonomi 

ASEAN kemudian dikembangkan dan ditingkatkan harmonisasi 

perdagangan internasionalnya dengan membangun kerjasama antara 

                                           
107 Jarrod Wiener, 1999, Globalization and The Harmonization of Law, London and New 

York: Printer a Cassell Imprint, hlm. 172-173 sebagaimana dikutip oleh Kusnu Goesniadhi, loc.cit, 

hlm. 5 
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ASEAN sebagai organisasi internasional dengan negara-negara lain di Asia 

dan Australia. 

Konvensi Wina 1986 dalam Pasal 2 mensyaratkan : 

Treaty means an international agreement governed by international law 
and concluded in written form : 

(i) Between one or more States and one or more international 
organisations; or 

(ii) Between international organisations, whether that agreement is 
embodied in a single instrument or in two or more related 
instruments and whatever its particular designation 

Arti dari pasal ini adalah "perjanjian" berarti perjanjian internasional 

diatur oleh hukum internasional dan disimpulkan dalam bentuk tertulis: 

(i)  antara satu atau lebih Negara-negara dan satu atau lebih 

organisasi-organisasi internasional, atau 

(ii)  antara organisasi-organisasi internasional, apakah kesepakatan 

tersebut diwujudkan dalam satu instrumen atau dalam dua 

instrumen terkait dan apapun sebutan khususnya; 

Perjanjian ACFTA memenuhi syarat tertulis ini sebab ada 

dokumennya dan diatur pula penyimpanannya dalam Pasal 15 Perjanjian 

ACFTA, yaitu For the ASEAN Member States, this Agreement shall be 

deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly 

furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member State. Artinya  

untuk anggota ASEAN, persetujuan ini harus disimpan oleh Sekretaris 

Jenderal ASEAN, yang wajib segera memberikan salinan resminya, 

kepada setiap negara anggota ASEAN. Dengan adanya Pasal tentang 

penyimpanan maka jelas bahwa Perjanjian ACFTA ini dalam bentuk 

tertulis. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian 

ACFTA merupakan perjanjian internasional walaupun hanya menyangkut 

kawasan regional tertentu, sehingga negara-negara yang 

menandatangani perjanjian ini terikat dengan ketentuan perjanjian 

internasional secara umum dan ketentuan dalam perjanjian ini.  

3.1.2.3 Isi Perjanjian ACFTA 

Perjanjian ACFTA ini merupakan persetujuan kerangka 

kerjasama ekonomi yang komprehensif antara ASEAN dan China, dimana 

ASEAN yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara secara kolektif 

menyetujui adanya kerjasama. Hal ini disebutkan pada paragraf pertama 

pembukaan Perjanjian ACFTA, yaitu sebagai berikut : 

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the 
Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), 
Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the 
Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic 
of Vietnam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations 
(collectively, “ASEAN” or “ASEAN Member States”, or individually, “ASEAN 
Member State”), and the People’s Republic of China (“China”); 

Diterjemahkan secara bebas artinya Kami, para Kepala 

Pemerintahan/Negara Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik 

Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos ("Lao PDR"), Malaysia, Uni 

Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan 

Republik Sosialis Viet Nam, Negara-negara Anggota Asosiasi Negara Asia 

Tenggara (secara kolektif, disebut "ASEAN" atau " negara ASEAN ", atau 

secara individu, "Negara Anggota ASEAN"), dan Republik Rakyat China 

("China"). 
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Adanya istilah secara kolektif maka berarti isi perjanjian 

ACFTA ini wajib diikuti oleh Negara China dan 10 Negara yang tergabung 

dalam ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja 

tanggal 4 Nopember 2002. Perjanjian ini ditandatangani perwakilan dari 

masing-masing Negara ASEAN baik Presiden maupun Perdana Menteri 

dan juga Perdana Menteri China.  

Perjanjian ini berisi tujuan, tindakan untuk kerjasama 

ekonomi komprehensif, pengaturan perdagangan barang, perdagangan 

jasa, investasi, Program Early Harvest, sektor prioritas kerjasama, waktu 

pelaksanaan perjanjian ini, pengecualian umum, mekanisme penyelesaian 

sengketa, lembaga negosiasi, dan ketentuan lain termasuk di dalamnya 

amandemen serta penyimpanan. 

Uraian singkat isi perjanjian ACFTA ini dapat disimak 

sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : 

  Tabel 5 Inti Perjanjian ACFTA 

Inti Perjanjian ACFTA 

Pokok Bahasan Ketentuan 

Tujuan a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama 

ekonomi, perdagangan dan investasi antara 

kedua Pihak; 

b) meliberalisasikan secara progresif dan 

meningkatkan perdagangan barang dan jasa 

serta menciptakan suatu rezim investasi yang 

transparan, liberal dan fasilitatif; 

c) mencari area baru dan mengembangkan 

kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan 

kedua Pihak, dan 

d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif 

dari negara anggota baru ASEAN dan 
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Pokok Bahasan Ketentuan 

menjembatani kesenjangan yang ada di kedua 

belah Pihak. 

Tindakan untuk 

Kerjasama 

Ekonomi 

Komprehensif 

Para Pihak sepakat untuk menegosiasikan secepatnya 

untuk membentuk ASEAN-China FTA dalam waktu 10 

tahun, dan untuk memperkuat dan meningkatkan 

kerjasama ekonomi melalui : 

a) penghapusan secara progresif tarif dan hambatan 
non-tarif secara substansial pada semua 

perdagangan barang; 

b) liberalisasi progresif perdagangan jasa dengan 
cakupan sektor yang signifikan; 

c) pembentukan suatu rezim investasi yang terbuka 
dan kompetitif yang memfasilitasi dan mendorong 

investasi dalam ASEAN-China FTA; 

d) ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta 
fleksibilitas untuk Negara anggota baru ASEAN; 

e) ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam 
negosiasi ASEAN-China FTA untuk mengatasi 

daerah-daerah sensitif mereka atas sektor barang, 

jasa dan investasi dengan fleksibilitas untuk 

dinegosiasikan dan disepakati bersama 

berdasarkan prinsip timbal balik dan saling 

menguntungkan; 

f) pembentukan perdagangan yang efektif dan 

langkah-langkah fasilitas investasi, termasuk, 

namun tidak terbatas pada penyederhanaan 

prosedur kepabeanan dan pengembangan 

pengaturan pengakuan; 

g) perluasan kerja sama ekonomi di daerah-daerah 
yang mungkin disepakati bersama diantara para 

Pihak yang akan melengkapi pendalaman 

perdagangan dan investasi antara para Pihak dan 

perumusan rencana aksi dan program-program 

dalam rangka melaksanakan sektor yang 

disepakati / bidang kerjasama, dan 

h) pembentukan mekanisme yang tepat untuk tujuan 
pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan ini. 

Perdagangan 

Barang 

1. Sama dengan ketentuan Pasal XXIV (8) huruf b 
GATT-WTO Agreement pada hakekatnya tariff 

harus dihilangkan atas perdagangan barang 



84 

 

 

 

Pokok Bahasan Ketentuan 

dengan tujuan untuk memperluas perdagangan 

barang.  

2. Ketentuan ini diterapkan kecuali ditentukan lain 
3. Penurunan tariff dilakukan bertahap 
4. Penurunan tariff digolongkan dalam dua jalur yaitu 
Jalur normal untuk produk pada umumnya sesuai 

Pasal 6 perjanjian ini dan jalur sensitif untuk diluar 

program early harvest.  

5. Jumlah produk yang terdaftar dalam jalur sensitif 
harus taat pada suatu nilai maksimum yang 

disepakati bersama diantara para Pihak 

6. Komitmen yang diambil oleh Para Pihak dibawah 
Pasal ini dan Pasal 6 dari Persetujuan ini harus 

memenuhi persyaratan WTO untuk menghapuskan 

tarif pada semua perdagangan secara subtansial 

diantara para Pihak. 

7. Tingkat tarif yang ditentukan yang telah disepakati 
bersama antara Pihak sesuai dengan pasal ini 

seharusnya hanya menetapkan batas tingkat tarif 

yang berlaku atau selang tahun tertentu untuk 

implementasinya oleh para Pihak dan tidak akan 

mencegah Pihak apapun dari percepatan 

penurunan tarif atau penghapusan jika begitu 

diinginkan. 

8. Negosiasi perdagangan barang mencakup : 
a. Perincian jalur normal dan jalur sensitif 
b. Ketentuan asal barang 
c. Perlakuan tarif dari kuota 
d. Modifikasi komitmen di bawah kesepakatan 
perdagangan barang 

e. Ukuran non tarif yang dikenakan pada setiap 
produk yang tercakup dalam pasal ini dan 

pasal 6 

f. Pengamanan didasarkan pada prinsip-prinsip 
GATT-WTO Agreement 

g. Mengenai subsidi dan tindakan anti-dumping 
didasarkan pada prinsip GATT-WTO 

Agreement 

h. fasilitasi dan promosi perlindungan yang 

efektif dan memadai dari perdagangan yang 

berhubungan dengan aspek hak kekayaan 
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Pokok Bahasan Ketentuan 

intelektual berdasarkan Organisasi 

Perdagangan Dunia yang ada 

Perdagangan 

Jasa 

Dengan melihat pada prediksi perluasan perdagangan 

jasa, para pihak setuju untuk memasukkan kedalam 

negosiasi bagi liberalisasi perdagangan jasa secara 

progresif dengan cakupan sektor yang signifikan. 

Investasi Untuk meningkatkan investasi dan menciptakan suatu 

rezim investasi yang liberal, fasilitatif, transparan dan 

kompetitif, para pihak setuju untuk: 

a) bernegosiasi dalam rangka untuk 

meliberalisasikan secara progresif rezim 

investasi; 

b) memperkuat kerjasama investasi, memfasilitasi 
investasi dan meningkatkan transparansi dari 

peraturan dan regulasi investasi; dan 

c) memberikan perlindungan terhadap investasi. 

Early Harvest Ini merupakan pengaturan khusus untuk produk-

produk pertanian. 

Kerjasama 

Ekonomi untuk 

Area lain 

1. Kerjasama ini dalam 5 sektor prioritas yaitu : 
pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, 

pengembangan SDM, investasi dan daerah aliran 

sungai mekong; 

2. Kerjasama harus diperluas pada perbankan, 

keuangan, pariwisata, industri, transportasi, 

telekomunikasi, HaKI, UKM, lingkungan, bio 

teknologi, perikanan, kehutanan dan hasil hutan, 

pertambangan, energi dan pengembangan sub 

regional. 

3. Langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama 
mencakup promosi dan fasilitasi, meningkatkan 

daya saing UKM, peningkatan kapasitas, transfer 

teknologi 

4. Para Pihak setuju untuk mengimplementasikan 
program peningkatan kapasitas dan bantuan 

teknis 

Kerangka waktu Pelaksanaan perjanjian ini dimulai dengan 

perdagangan barang yaitu pada Tahun 2010 untuk 

Negara : China, Brunai, Indonesia, Malaysia, Filipina, 

Singapura dan Thailand. 
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Pokok Bahasan Ketentuan 

Untuk negara Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam 

perjanjian ini baru berlaku Tahun 2015 

Prinsip MFN China harus menerapkan prinsip MFN sesuai dengan 

ketentuan GATT-WTO Agreement untuk semua non-

anggota ASEAN pada tanggal penandatanganan 

Persetujuan ini. 

Pengecualian 

Umum 

Taat pada persyaratan bahwa langkah-langkah 

tersebut tidak diterapkan dengan cara yang 

merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang 

atau tidak dapat dibenarkan antara atau diantara para 

pihak di mana kondisi yang sama berlaku, atau 

pembatasan terselubung terhadap perdagangan 

dalam ASEAN-China FTA 

Mekanisme 

Penyelesaian 

Sengketa 

Para Pihak wajib, dalam waktu satu tahun setelah 

tanggal berlakunya Persetujuan ini, membentuk 

prosedur formal penyelesaian sengketa dan 

mekanisme untuk tujuan Persetujuan ini. Sementara 

menunggu penetapan prosedur formal penyelesaian 

sengketa dan mekanisme setiap sengketa mengenai 

interpretasi, implementasi atau aplikasi Persetujuan 

ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi 

dan/atau mediasi. 

Lembaga untuk 

Negosiasi 

Komite Negosiasi Perdagangan ASEAN-China (ASEAN-

China TNC) yang telah ditetapkan akan terus 

melaksanakan program negosiasi yang ditetapkan 

dalam Perjanjian ini. 

Amandemen Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini dapat 

dimodifikasi melalui amandemen yang disepakati 

bersama secara tertulis oleh Para Pihak. 

 

Dari uraian singkat ini tampak bahwa sebenarnya perjanjian 

ini tidak memuat safeguard secara terperinci untuk negara-negara peserta 

perjanjian ini. Perjanjian ACFTA ini pasti akan memiliki dampak yang 

berbeda-beda pada negara peserta baik dampak negatif maupun positif 

tergantung kesiapan negara masing-masing.  
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Dalam Perjanjian ACFTA pasal 3 ayat (8) huruf f menyatakan 

safeguards based on the GATT principles, including, but not limited to the 

following elements: transparency, coverage, objective criteria for action, 

including the concept of serious injury or threat thereof, and temporary 

nature, yang artinya pengamanan didasarkan pada prinsip-prinsip GATT, 

termasuk, namun tidak terbatas pada unsur-unsur berikut: transparansi, 

cakupan, kriteria obyektif untuk tindakan, termasuk konsep kerugian yang 

serius atau ancaman daripadanya, dan sifat sementara. 

Pada Pasal 9 ayat (1) Agreement on Trade in Goods of The 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation 

between the Association of South East Asian Nations and the People’s 

Republic of China (Persetujuan Perdagangan Barang dari Perjanjian 

Kerangka Komprehensif Kerjasama Ekonomi antara Asosiasi Bangsa Asia 

Tenggara dan Republik Rakyat China) yang merupakan salah satu 

perjanjian yang mengikuti Perjanjian ACFTA mencantumkan “Each Party, 

which is a WTO member, retains its rights and obligations under Article 

XIX of the GATT 1994 and the WTO Agreement on Safeguards”. Artinya 

setiap peserta yang merupakan anggota WTO, mempertahankan hak dan 

kewajibannya berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 dan Perjanjian WTO 

tentang Pengamanan Perdagangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

safeguard dari dampak adanya Perjanjian ACFTA ini adalah mengacu 

Artikel XIX GATT-WTO Agreement.  
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3.1.3 Pengesahan Perjanjian Internasional 

3.1.3.1 Pengesahan Perjanjian Internasional dalam konteks 

Hukum Internasional 

Perjanjian Internasional antara negara dengan organisasi 

internasional diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 

between States and International Organizations or between International 

Organizations (Done at Vienna on 21 March 1986) yang selanjutnya 

disebut Konvensi Wina 1986. Dalam konvensi ini diatur cara pembuatan, 

mulai berlaku dan cara berlaku sehingga pengesahan juga diatur di 

dalamnya. 

Berdasarkan Konvensi Wina 1986 pengesahan diartikan 

sebagai ratifikasi. Menurut Pasal 2 (1) b Konvensi Wina 1986 ratifikasi 

adalah sebagai berikut : 

(b) “ratification” means the international act so named whereby a State 
establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty; 
(b bis) “act of formal confirmation” means an international act 
corresponding to that of ratification by a State, whereby an international 
organization establishes on the international plane its consent to be 
bound by a treaty; (b ter) “acceptance”, “approval” and “accession” 
mean in each case the international act so named whereby a State or an 
international organization establishes on the international plane its 
consent to be bound by a treaty; 

Diartikan secara bebas yaitu (b) "pengesahan" berarti tindakan 

internasional, dinamakan demikian karena suatu Negara menetapkan 

pada bidang internasional tentang persetujuan suatu Negara untuk terikat 

dengan sebuah perjanjian; (b bis) "tindakan konfirmasi formal" berarti 

suatu tindakan internasional yang sesuai dengan pengesahan oleh suatu 

Negara, dimana sebuah organisasi internasional menetapkan pada bidang 

internasional persetujuan suatu Negara untuk terikat dengan sebuah 
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perjanjian; (b ter) "penerimaan", "persetujuan" dan "aksesi" berarti 

dalam setiap kasus tindakan internasional, dinamakan demikian dimana 

suatu Negara atau suatu organisasi internasional menetapkan pada 

bidang internasional persetujuan suatu Negara untuk terikat dengan 

sebuah perjanjian; 

Ketentuan di atas dipertegas dengan Pasal 14 Konvensi Wina 

1986, yang judul pasalnya adalah “Consent to be bound by a treaty 

expressed by ratification, act of formal confirmation, acceptance or 

approval”, artinya persetujuan untuk terikat dengan suatu perjanjian yang 

dinyatakan dengan ratifikasi,  tindakan konfirmasi formal, penerimaan 

atau persetujuan. 

Ratifikasi dinyatakan sebagai salah satu cara mengikatkan 

diri pada suatu perjanjian dan lazimnya selalu didahului dengan adanya 

penandatanganan. Isi Pasal 14 Konvensi Wina 1986 ini adalah sebagai 

berikut : 

1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by 
ratification when: 
(a) the treaty provides for such consent to be expressed by 

means of ratification; 
(b) it is otherwise established that the negotiating States and 

negotiating organizations were agreed that ratification should 
be required; 

(c) the representative of the State has signed the treaty subject 
to ratification; or 

(d) the intention of the State to sign the treaty subject to 
ratification appears from the full powers of its representative 
or was expressed during the negotiation. 

2. The consent of an international organization to be bound by a treaty 
is expressed by an act of formal confirmation when: 
(a) the treaty provides for such consent to be expressed by 

means of an act of formal confirmation; 
(b) it is otherwise established that the negotiating States and 

negotiating organizations or, as the case may be, the 
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negotiating organizations were agreed that an act of formal 
confirmation should be required; 

(c) the representative of the organization has signed the treaty 
subject to an act of formal confirmation; or 

(d) the intention of the organization to sign the treaty subject to 
an act of formal confirmation appears from the full powers of 
its representative or was expressed during the negotiation. 

3. The consent of a State or of an international organization to be 
bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under 
conditions similar to those which apply to ratification or, as the case 
may be, to an act of formal confirmation. 

Arti dalam bahasa indonesianya adalah sebagai berikut : 

1. Persetujuan dari Negara untuk terikat dengan suatu perjanjian yang 

dinyatakan dengan ratifikasi ketika: 

(a) perjanjian memberikan persetujuan tersebut untuk 

diungkapkan dengan cara ratifikasi; 

(b) jika tidak ditetapkan bahwa Negara negosiasi dan organisasi 

negosiasi telah disepakati bahwa ratifikasi harus diminta; 

(c) perwakilan dari Negara yang telah menandatangani perjanjian 

untuk subyek ratifikasi; atau 

(d) keinginan Negara untuk menandatangani perjanjian yang taat 

pada ratifikasi timbul dari kekuasaan penuh perwakilannya 

atau dinyatakan selama negosiasi. 

2. Persetujuan dari sebuah organisasi internasional untuk terikat 

dengan sebuah perjanjian yang dinyatakan oleh tindakan konfirmasi 

formal ketika: 

(a) perjanjian memberikan persetujuan tersebut untuk dinyatakan 

dengan cara tindakan konfirmasi formal; 
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(b) jika tidak ditetapkan bahwa Negara negosiasi dan organisasi 

negosiasi atau, sebagai kasus mungkin, organisasi negosiasi 

disepakati bahwa tindakan konfirmasi formal harus diminta; 

(c) perwakilan dari organisasi telah menandatangani perjanjian 

untuk subjek tindakan konfirmasi formal, atau  

(d) keinginan dari organisasi untuk menandatangani perjanjian 

taat pada suatu tindakan konfirmasi formal timbul dari 

kekuasaan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama 

negosiasi. 

3. Persetujuan dari Negara atau suatu organisasi internasional untuk 

terikat oleh perjanjian dinyatakan oleh penerimaan atau persetujuan 

di bawah kondisi serupa dengan yang berlaku untuk penyusunan 

ratifikasi atau, sebagai kasus mungkin, pada suatu tindakan 

konfirmasi formal. 

Terdapat perjanjian yang harus melalui ratifikasi untuk dapat 

dinyatakan berlaku dan ada pula yang berlaku tanpa melalui persyaratan 

ratifikasi biasanya mulai berlaku pada saat penandatanganan, yang dalam 

perjanjian dirumuskan dengan tulisan : “The present agreement shall 

come into force on the date of its signing” 108. Tulisan tersebut apabila 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya “Perjanjian ini mulai 

berlaku pada tanggal penandatanganan”, sehingga apabila perjanjian 

internasional mencantumkan ini maka sejak perjanjian tersebut 

                                           
108  Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik 

Indonesia), (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 69 
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ditandantangani maka langsung sah untuk berlaku di negara yang telah 

ditandatanganinya. 

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya ada dua jenis 

pengesahan perjanjian internasional yaitu : pertama dengan 

penandatanganan perjanjian internasional langsung dinyatakan berlaku 

dan yang kedua harus melalui ratifikasi baru dapat dinyatakan berlaku.  

Dua jenis pengesahan yang disebutkan tersebut sejalan 

dengan pemikiran beberapa penulis literatur di Indonesia yang 

menjelaskan tentang dua jenis perjanjian berdasarkan tahapan 

pembuatannya, yaitu:109 

1. Perjanjian yang dibuat tiga tahap yaitu perundingan, 

penandatanganan dan ratifikasi. 

2. Perjanjian yang dibuat dua tahap yaitu perundingan dan 

penandatangan 

Pada Konvensi Wina 1969 sebagaimana telah diuraikan 

dalam kajian pustaka, disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian 

internasional ada 3 tahapan sesuai dengan poin 1 di atas, tetapi 

walaupun demikian tetap tidak menutup kemungkinan adanya perjanjian 

internasional yang cukup 2 tahap. Hanya sampai penandatanganan dan 

sudah berlaku.  

Pasal 11 Konvensi wina 1986 mendukung bahwa 

penandatanganan saja dapat berarti pengesahan atau dapat termasuk 

                                           
109 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta : Bina Cipta, 1975), 

hlm. 85, A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam 

Penyelenggaraan Negara, (Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990), hlm.341 sebagaimana 

dikutip oleh Damos Dumali Agusman, dalam Ibid, hlm. 70 
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dalam perjanjian internasional dua tahap yaitu hanya melalui negosiasi 

dan penandatanganan. Isi dari pasal ini adalah sebagai berikut :   

1. The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed 
by signature, exchange of instruments constituting a treaty, 
ratification, acceptance, approval or accession, or by any other 
means if so agreed. 

2. The consent of an international organization to be bound by a 
treaty may be expressed by signature, exchange of instruments 
constituting a treaty, act of formal confirmation, acceptance, 
approval or accession, or by any other means if so agreed. 

Arti dari ketentuan di atas adalah (1) Persetujuan dari Negara untuk 

terikat dengan suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, 

pertukaran instrumen yang merupakan suatu perjanjian, ratifikasi, 

penerimaan, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain jika disetujui, 

(2) Persetujuan dari sebuah organisasi internasional untuk terikat dengan 

suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran 

instrumen yang merupakan suatu perjanjian, tindakan konfirmasi formal, 

penerimaan, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain jika disetujui. 

Ayat (2) ini yang menjadi dasar 10 negara ASEAN 

menandatangani Perjanjian ACFTA, walaupun sebenarnya kesepuluh 

negara ini dalam satu pihak yang sama dan merupakan satu kesatuan 

organisasi internasional yaitu ASEAN. Berdasarkan ini menunjukkan 

pentingnya tanda tangan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

internasional. 

Perjanjian internasional banyak jenisnya salah satunya 

adalah agreement (persetujuan) perjanjian yang bersifat teknis atau 

administrative. Persetujuan ini tidak perlu ratifikasi karena tidak seresmi 
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traktat atau konvensi.110 Jenis perjanjian internasional yang berupa 

agreement ini yang dapat termasuk dalam perjanjian internasional 

dengan dua tahap pembuatan yaitu negosiasi dan penandatanganan.  

Diperlukan atau tidaknya upaya ratifikasi dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan nasional tidak hanya didasarkan pada 

tahapan pembuatan perjanjian internasional yang mensyaratkan ratifikasi 

atau cukup dengan tanda tangan sudah dapat dinyatakan berlaku, tetapi 

juga didasarkan pada teori monisme atau dualisme yang dianut oleh 

suatu negara. Penganut teori monisme biasanya tidak mensyaratkan 

ratifikasi pada hukum nasional karena menganggap hukum internasional 

dan nasional satu kesatuan sistem, sedangkan teori dualisme 

mensyaratkan adanya ratifikasi karena hukum nasional dan internasional 

berlaku pada wilayah yang berbeda.111 

Dari uraian di atas dapat dsimpulkan bahwa sebenarnya 

pengesahan perjanjian internasional cukup dengan tanda tangan saja 

atau harus dengan ratifikasi perundang-undangan dikarenakan beberapa 

hal, yang pertama perjanjian internasional mensyaratkan ratifikasi atau 

menyatakan cukup dengan tanda tangan saja. Kedua perjanjian yang 

bersifat teknis atau administratif yang dalam hukum perjanjian 

internasional tidak mensyaratkan ratifikasi. Ketiga negara peserta 

perjanjian internasional menganut teori monisme sehingga tanpa harus 

diratifikasi perjanjian internasional langsung berlaku sebab hukum 

internasional dan hukum nasional dianggap sebagai satu kesatuan. 

                                           
110  Edy Pratomo, loc.cit, hlm. 102 

111  Damos Dumali Agusman, loc.cit, hlm. 97 
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3.1.3.2 Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Sistem 

Hukum Indonesia 

Indonesia memiliki Undang-undang yang khusus mengatur 

tentang perjanjian internasional yaitu UU No. 24 Tahun 2000 Tentang 

Perjanjian Internasional. Dalam UU ini diatur juga cara pengesahan 

perjanjian Internasional ke dalam hukum Nasional yang tertuang dalam 

Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pasal ini 

menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada 

perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut : 

a. Penandatangan; 
b. pengesahan; 

c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; 
d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam 

perjanjian internasional. 

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas pengesahan 

merupakan salah satu cara pengikatan diri Pemerintah Indonesia 

terhadap perjanjian internasional. Pengesahan ini artinya kembali kepada 

Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1986 yaitu dalam bentuk ratification, 

acceptance, approval, and accession. Bentuk pengesahan yang sama juga 

ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 24 Tahun 2000 Tentang 

Perjanjian Internasional yang berbunyi : “Pengesahan adalah perbuatan 

hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam 

bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan 

(acceptance) dan persetujuan (approval)”.112 

                                           
112 Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1986 dan Pasal 1 angka (2) UU No. 24 Tahun 2000 

Tentang Perjanjian Internasional memiliki definisi yang sama tentang pengesahan. 
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Indonesia belum meratifkasi Konvensi Wina Tahun 1969 

tentang Hukum Perjanjian Internasional tersebut, namun kenyataannya 

UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional ini secara 

substansial tampaknya menyesuaikan dengan isi Konvensi Wina 

tersebut,113 demikian pula dengan aturan pengesahan perjanjian 

internasional. 

Pengesahan melibatkan parlemen dalam hal persetujuannya. 

Civil law dan common law berbeda pelibatannya. Indonesia sebagai 

negara yang menganut sistem civil law menempatkan persetujuan 

lembaga negara itu setelah tanda tangan perjanjian internasional sebelum 

pengesahan. Model ini disebut dengan konfirmasi, sedangkan negara 

dengan sistem common law menempatkan persetujuan parlemen 

sebelum penandatanganan perjanjian internasional dan pengesahan. 

Model ini disebut Prior Approval, yang memungkinkan parlemen membaca 

dulu isi perjanjian sebelum memutuskan untuk menandatangani atau 

tidak.114   

Untuk memudahkan melihat perbedaan pelibatan parlemen 

dalam sistem hukum common law dan civil law maka dapat dilihat dengan 

bagan di bawah ini : 

 

 

 

                                           
113  Setyo Widagdo Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik, (Malang : Bayu Media, 

2008), hlm. 8 

114  Damos Dumali Agusman, op.cit, hlm 71-73 
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        Bagan 1 Pelibatan Parlemen dalam Pengesahan 

Perjanjian Internasional 

Model Pelibatan Parlemen dalam Pengesahan Perjanjian 

Internasional 

Model Konfirmasi Model Prior Approval 

  

                          
Dari bagan di atas tampak bahwa Indonesia menempatkan 

persetujuan parlemen setelah perjanjian internasional dilakukan. Dalam 

hal pengesahan perjanjian internasional tidak semua melibatkan parlemen 

yang di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 10 UU 

No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa 

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang- undang 

apabila berkenaan dengan : 

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik 
Indonesia; 

c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; 
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 
e. pembentukan kaidah hukum baru; 
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. 

PERUNDINGAN 

PENANDATANGANAN 

PERUNDINGAN 

PENANDATANGANAN 

PENGESAHAN PENGESAHAN 

PERSETUJUAN 

PARLEMEN 

PERSETUJUAN 

PARLEMEN 
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Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 

Internasional menyatakan bahwa Pengesahan perjanjian internasional 

yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, 

dilakukan dengan keputusan presiden (Keppres). UU No. 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak 

mencantumkan Keppres dalam hierarki peraturan perundang-

undangannya.   

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan jenis dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Walaupun demikian ini tidak serta merta membuat perjanjian 

internasional yang materinya di luar Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 

Tentang Perjanjian Internasional disahkan dengan Perpres karena UU 

yang memayunginya masih menyatakan bahwa pengesahan dengan 

Keppres. Hal ini bisa menjadi dasar bahwa Keppres No. 48 Tahun 2004 

tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic 

Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And 

The People's Republic Of China masih berlaku. 

Ketentuan pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang 

Perjanjian Internasional menunjukkan bahwa hanya perjanjian 
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internasional yang berkaitan dengan keenam hal yang disebutkan dalam 

pasal 10 saja yang pengesahannya dengan persetujuan DPR sebab 

bentuk pengesahannya berupa UU yang pembuatan dan persetujuan 

pengesahan harus melalui DPR sebagai lembaga legislatif. Untuk 

perjanjian internasional diluar keenam hal tersebut pengesahannya 

dengan Keppres yang artinya merupakan produk eksekutif, sehingga bisa 

dikatakan pengesahan sebuah perjanjian internasional yang dilakukan 

dengan Keppres tanpa melalui persetujuan DPR. 

Sebagaimana disebutkan dalam sub bab sebelumnya bahwa 

perjanjian internasional ada yang melalui tiga tahap sampai pengesahan 

dan ada juga yang hanya pada tahapan negosiasi dan penandatanganan 

saja sudah sah menjadi hukum nasional, salah satunya dikarenakan 

perjanjian internasionalnya mengatur demikian. Perjanjian internasional 

yang demikian juga diakui dalam UU No. 24 Tahun 2000 Tentang 

Perjanjian Internasional yang diatur dalam Pasal 15. Pasal 15 ini 

menyebutkan sebagai berikut :  

(1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan 
undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik 

Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang ber1aku 
setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen 
perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain 
sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. 

(2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para 
pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam 
perjanjian tersebut. 

Pengaturan pengesahan perjanjian internasional dalam UU 

No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional ini dapat 

digambarkan dengan bagan sebagai berikut : 



100 

 

 

 

          Bagan 2 Pengaturan Pengesahan Perjanjian 

Internasional  

Pengaturan Pengesahan Perjanjian Internasional115 

 

 

 

 

                                           
115  Dimodifikasi dari Bagan Pengikatan Pada Perjanjian Internasional dalam Setyo 

Widagdo, op. cit, hlm. 21 

Pengikatan Perjanjian 

Internasional 

Dengan 

Pengesahan 

Tanpa 

Pengesahan 

Pasal 9 (1) Pengesahan perjanjian 
internasional oleh Pemerintah RI 
dilakukan sepanjang 
dipersyaratkan oleh perjanjian 
internasional tersebut. 

Pasal 10 

Pengesahan dengan 

UU 

a. politik, perdamaian, 
pertahanan, dan 
keamanan negara; 

b. perubahan wilayah 

atau penetapan 
batas wilayah RI; 

c. kedaulatan atau hak 
berdaulat negara; 

d. HAM dan lingkungan 
hidup; 

e. pembentukan kaidah 
hukum baru; 

f. pinjaman dan/atau 
hibah luar negeri. 

 

Pasal 11 

Pengesahan dengan 

Perpres 

Pasal 15 

Di luar materi 

Pasal 10 

Cara lain yang 

disepakati oleh 

perjanjian Materi bersifat prosedural, memerlukan 

penerapan waktu singkat, tidak 

mempengaruhi pengaturan perundang-

undangan nasional. 
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Penentuan pengesahan dalam bentuk UU atau Perpres didasarkan pada 

materi perjanjian internasional bukan berdasarkan bentuk perjanjian, 

selain itu tidak melihat pada akibat yang ditimbulkan dari adanya 

perjanjian internasional. Tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan 

bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 

terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan 

perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).” 

Hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi harus 

memenuhi 5 syarat yaitu stability, predictability, fairness, educative116 dan 

kemampuan untuk meramalkan bagaimana berfungsinya sistem 

ekonomi.117 Salah satu syarat hukum yang kondusif untuk pembangunan 

ekonomi ini disebutkan yaitu predictability yang artinya dapat diprediksi 

ke depannya maka cukup masuk akal apabila penentuan bentuk 

pengesahan perjanjian internasional dengan UU atau Perpres sebaiknya 

juga berdasarkan dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya pada materi 

perjanjian internasionalnya. Perhatian terhadap kemungkinan yang terjadi 

                                           
116  Artinya : Stabilitas yaitu hukum memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan dan 

mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, dapat diprediksi ke 

depannya, keadilan yaitu persamaan di depan hukum dan standar sikap pemerintah diperlukan 

untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan, serta bermuatan 

pendidikan.   

117  Erman Rajagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi : 

Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang 

Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, hlm. 5 dalam Jonker 

Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, (Bandung : PT. Alumni, 2000), 

hlm. 2 
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ke depannya perlu diperhatikan, sebab tidak menutup kemungkinan 

perjanjian internasional yang materinya di luar Pasal 10 dampak yang 

ditimbulkan cukup besar.  

3.1.4 Politik Hukum Ratifikasi yang dianut oleh Indonesia 

Politik hukum ratifikasi yang dianut oleh suatu negara sangat 

dipengaruhi teori monisme dan dualisme. Diantara kedua teori ini mana yang 

dianut oleh suatu negara maka politik hukum ratifikasinya akan mengikuti 

teori dasar ini. Politik hukum ratifikasi yang mengikuti teori monisme dan 

Dualisme digambarkan pada tabel di bawah ini :118 

Tabel 6 Pilihan Politik Hukum sesuai Teori Monisme dan 
Teori Dualisme 

Pilihan Politik Hukum sesuai Teori Monisme dan Teori Dualisme 

Monisme  Dualisme  

Hukum internasional dan hukum 

nasional merupakan suatu kesatuan 

sistem 

Hukum internasional dan hukum 

nasional berlaku pada dua sistem 

yang berbeda 

Hukum internasional diinkorporasi 

dengan hukum nasional 

Hukum internasional ditransformasi 

ke dalam hukum nasional 

Terbuka munculnya konflik antara 

hukum internasional dengan hukum 

nasional. Melahirkan primat hukum 

internasional atau primat hukum 

nasional 

Tidak mungkin terjadi konflik karena 

wilayahnya berbeda 

 
Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum 

Indonesia mengartikan politik hukum sebagai kebijaksanaan (legal policy) 

yang dilaksanakan pemerintah secara nasional. Sehubungan dengan 

pendapat itu, menurut Mahfud MD, politik hukum membahas mengapa 

                                           
118  Damos Dumali Agusman, loc.cit, hlm. 97-98 
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politik mengintervensi hukum, bagaimana politik mempengaruhi hukum, 

sistem politik yang bagaimana melahirkan hukum yang bagaimana.119  

Kebijakan yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah 

memilih politik hukum ratifikasi mana yang diterapkan pada pengesahan 

perjanjian internasional. Pada dasarnya politik hukum ratifikasi yaitu 

inkorporasi dan transformasi yang didasari pada teori monisme dan teori 

dualisme, dimana hubungannya telah ditunjukkan pada tabel 6 yang 

tercantum pada awal pembahasan tentang politik hukum ratifikasi.  

 Inkorporasi ini sesuai dengan teori inkorporasi yaitu Hukum 

Internasional dapat diterapkan dalam Hukum Nasional secara otomatis tanpa 

adopsi khusus, sedangkan transformasi juga sesuai dengan teori 

transformasi bahwa Hukum Internasional yang bersumber dari Perjanjian 

Internasional dapat diterapkan di dalam Hukum Nasional apabila sudah 

dijelmakan (ditransformasi) ke dalam Hukum Nasional, secara formal dan 

substantif. 

Secara formal dan substantif itu adalah sebagai berikut :120 

1. Menempatkan perjanjian internasional yang telah disahkan 

(ratifikasi) sebagai bagian dari hukum nasional 

2. Mengharuskan adanya legislasi nasional tersendiri untuk 

mengimplementasikan perjanjian internasional yang telah disahkan. 

Poin 1 di atas yang diartikan transformasi secara formal sedangkan poin 2 ini 

yang disebut transformasi secara substantif.  

                                           
119  Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),hlm. 7 

120  Dumos Damali Agusman, op. cit, hlm. 96 
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Berdasarkan hukum perjanjian internasional, tidak ada 

kewajiban negara untuk mengesahkan suatu perjanjian yang ditandatangani. 

Indonesia sampai saat ini masih belum mengesahkan Perjanjian Batas 

Maritim dengan Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 

dan Persetujuan Angkutan Udara RI-AS Tahun 2004 yang ditandatangani 

pada tanggal 26 Juli 2004.121 Meskipun belum disahkan tetapi Indonesia 

mentaati perjanjian ini, ini salah satu bukti bahwa Indonesia menerapkan 

politik hukum ratifikasi yaitu inkorporasi.  

Hal yang berbeda terjadi pada Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut yang ditransformasikan ke dalam hukum nasional yaitu UU No. 6 Tahun 

1996 Tentang Perairan yang sebagian besar adalah penulisan kembali ‘copy 

paste’ pasal-pasal pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.122 Ini 

menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia juga menganut penerapan 

dengan transformasi.  

Kedua hal di atas menunjukkan bahwa Indonesia tidak secara 

tegas menentukan mengikuti politik hukum ratifikasi inkorporasi atau 

transformasi. Kedua politik hukum ini dianut tanpa ada kriteria yang pasti 

perjanjian internasional seperti apa dan yang bagaimana yang mengikuti 

inkorporasi dan perjanjian internasional seperti apa dan yang bagaimana 

yang mengikuti transformasi.  

Yang sering digunakan Indonesia adalah ratifikasi transformasi 

formal yaitu UU atau Perpres pengesahannya hanya berisi menetapkan atau 

mengesahkan sebuah perjanjian internasional, sedangkan perjanjian 

                                           
121  Ibid hlm. 88 

122  Ibid, hlm. 106 
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internasionalnya menjadi lampiran pada UU atau Perpres ini. UU atau 

Perpres pengesahan ini tidak berisi transformasi material atau substantif dari 

perjanjian internasional yang disahkan. Ratifikasi yang demikian dicontohkan 

UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The 

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) dan Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 Tentang 

Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-

Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The 

People's Republic Of China. 

Kelemahan dari transformasi formal adalah lampiran tidak 

dianggap peraturan perundang-undangan walaupun sudah dinyatakan 

sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan terlebih lagi apabila tidak 

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian yang sering 

terjadi masyarakat tidak tahu bahwa perjanjian internasional yang menjadi 

lampiran dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu ketentuan 

yang mengikat dan harus dipatuhi, berbeda apabila perjanjian internasional 

ini ditransformasikan dalam suatu UU atau PP dalam bentuk pasal per pasal.  

Politik hukum ratifikasi ini berkembang dengan adanya politik 

hukum ratifikasi delegasi yang berawal dari teori delegasi. Ratifikasi delegasi 

ini adalah mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi Negara, hak 

untuk menentukan: 

1. Kapan ketentuan Perjanjian Internasional berlaku dalam Hukum 

Nasional; 

2. Bagaimana cara ketentuan Perjanjian Internasional dijadikan Hukum 

Nasional. 
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Dari uraian di atas tampak bahwa sebenarnya terdapat 3 model 

politik hukum ratifikasi yang sumbernya tetap pada Teori Monisme dan Teori 

Dualisme. Gambaran politik hukum ratifikasi dan perkembangannya dapat 

dilihat pada bagan di bawah ini : 

                                          Bagan 3 Perkembangan Politik Ratifikasi 

Perkembangan Politik Ratifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori dan model ratifikasi delegasi ini yang sepertinya menjadi 

alasan Indonesia tidak menentukan mau mengikuti Inkorporasi atau 

Trannsformasi, tetapi dengan adanya teori delegasi ini berarti dilegalkan 

adanya kewenangan negara untuk menentukan suatu perjanjian 

internasional mau disahkan secara inkorporasi atau transformasi. Kondisi ini 

bisa membuat adanya ketidakpastian hukum kecuali apabila Indonesia 

TEORI 

MONISME 

TEORI 

DUALISME 

INKORPORASI 
TRANSFORMASI 

BERKEMBANG 

DELEGASI 
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memang menganut ratifikasi delegasi sebaiknya Indonesia membuat kriteria 

perjanjian internasional yang bagaimana diratifikasi secara inkorporasi dan 

yang bagaimana diratifikasi secara transformasi. Untuk transformasi formal 

dan substantif juga sebaiknya ditentukan kriterianya seperti apa. 

Ketidak jelasan politik hukum yang dianut oleh Indonesia ini 

tidak bisa terjawab walaupun telah memiliki UU Khusus Perjanjian 

Internasional yaitu UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. 

Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :123 

a. Perumus UU dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang saat itu 

melalui pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang 

mengindikasikan bahwa Indonesia menganut teori monisme.  

b. UU ini hanya merupakan kodifiikasi dari praktek negara RI tentang 

pembuatan perjanjian internasional yang sebelumnya dilandaskan 

pada Surat Presiden RI No. 2826/HK/1960 kepada DPR tentang 

Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain. 

c. Dunia akademis pada waktu itu tidak atau belum menyediakan 

jawaban/doktrin tentang hubungan hukum internasional dan 

nasional. 

d. Yurisprudensi Indonesia belum memberi kontribusi untuk 

teridentifikasinya persoalan ini sehingga nyaris bukan merupakan 

persoalan yuridis yang perlu mendapat perhatian perumus undang-

undang ini.  

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa masih banyak 

kekurangan dalam UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, 

                                           
123  Ibid hlm. 104-105 
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maka tidak mengherankan apabila masih muncul persoalan bagaimana 

keberlakuan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Hal 

yang sama juga terjadi pada keberlakuan perjanjian ACFTA pada sistem 

hukum Indonesia, politik hukum ratifikasi yang tidak jelas yang didukung 

ketidakjelasan pengaturan membuat pertanyaan ini muncul 

3.1.5 Politik Hukum Ratifikasi Yang Ideal Terkait Pemberlakuan 

Perjanjian Internasional 

UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional tidak 

bisa menjawab ketidakjelasan politik hukum ratifikasi sehingga salah satu 

dampaknya adalah tidak adanya kepastian hukum. Berlakunya perjanjian 

internasional memiliki dampak yang tidak kecil terhadap masyarakat 

Indonesia. Tidak hanya masalah pengaturan pengesahan yang sebaiknya 

tidak hanya didasarkan materi tetapi juga berdasarkan dampak dari 

perjanjian internasional sebagaimana telah disinggung pada sub bab 

sebelumnya tetapi juga kepastian politik hukum ratifikasi perjanjian 

internasional perlu diperhatikan. 

Memang tidak mudah membuat Indonesia memilih transformasi 

atau inkorporasi secara jelas karena UU yang mengatur tentang hal ini yaitu 

UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pada pasal 10 dan 

11 menunjukkan bahwa Indonesia menganut transformasi tetapi pada pasal 

15 menunjukkan bahwa Indonesia juga menganut inkorporasi. UU yang 

menjadi payung penerapan perjanjian internasional dalam hukum nasional 

saja sudah menunjukkan adanya dualisme politik hukum ratifikasi perjanjian 

internasional.  
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Ada teori yang memperbolehkan dalam hal ratifikasi negara 

menentukan sendiri bagaimana caranya mau melalui inkorporasi maupun 

transformasi baik formal maupun substantif. Nampaknya Indonesia 

cenderung menggunakan teori delegasi. Pengesahan yang dilakukan 

menurut Hukum Nasional Indonesia, merupakan bagian prosedur ratifikasi 

dalam ranah Hukum Nasional untuk memperoleh instrumen ratifikasi, yang 

diperlukan prosedur ratifikasi dalam ranah Hukum Internasional. Ratifikasi 

merupakan bagian prosedur pembentukan Hukum Internasional yang 

dituangkan dalam perjanjian yang bersangkutan.124 

Jika memang teori ini yang cenderung dianut Indonesia akan 

lebih baik apabila pengaturannya lebih diperjelas dengan kriteria perjanjian 

internasional yang bagaimana yang diratifikasi secara inkorporasi dan yang 

bagaimana yang diratifikasi secara transformasi. Untuk dapat memenuhi 

pengaturan yang jelas ini baik materi perjanjian internasionalnya maupun 

dari pemilihan politik hukum ratifikasinya maka diperlukan adanya sebuah 

pengaturan ideal. Pengaturan ideal yang coba digagas dalam tesis ini  dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 7 Politik Hukum Ratifikasi Ideal 

Politik Hukum Ratifikasi Ideal 

No. Komponen Diterapkan Saat Ini Ideal 

1. Klasifikasi 

perundang-

undangan 

pengesahan 

perjanjian 

Sesuai materi perjanjian 

internasional, apabila 

menyangkut : 

a. masalah politik, 

perdamaian, 

Tidak hanya berdasarkan 

materi tetapi juga 

dampak yang ditimbulkan 

perjanjian internasional. 

                                           
124  Mohd. Burhan Tsani, loc.cit  
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No. Komponen Diterapkan Saat Ini Ideal 

internasional pertahanan, dan 

keamanan negara; 

b. perubahan wilayah 

atau penetapan batas 

wilayah negara 

Republik Indonesia; 

c. kedaulatan atau hak 
berdaulat negara; 

d. hak asasi manusia dan 
lingkungan hidup; 

e. pembentukan kaidah 

hukum baru; 

f. pinjaman dan/atau 

hibah luar negeri. 

Pengesahannya dilakukan 

dengan UU, apabila 

perjanjian internasional 

memuat diluar keenam 

poin di atas 

pengesahannya dengan 

Perpres yang artinya 

tanpa sepengetahuan 

DPR 

Hukum yang rasional 

adalah hukum yang dapat 

diprediksi, sehingga 

kriteria penentuan bentuk 

pengesahan dengan 

melihat dampak yang 

dapat ditimbukan dapat 

diterapkan. 

Perjanjian internasional 

yang dapat memberikan 

dampak yang luas pada 

masyarakat sebaiknya 

pengesahan dilakukan 

dengan UU sehingga DPR 

yang merupakan wakil 

rakyat mengetahui 

tentang pengesahan 

perjanjian internasional 

ini 

  Bentuk pengesahan tidak 

melihat bentuk perjanjian 

internasional misalnya 

traktat (treaty), Konvensi 

(convention), Protokol 

(protocol), Persetujuan 

(agreement), Charter, 

Deklarasi (declaration), 

Piagam (statute), Pakta 

(pact).  

Bentuk pengesahan 

sebaiknya melihat bentuk 

perjanjian internasional 

sebab bentuk perjanjian 

internasional ini 

menunjukkan urgensi dari 

sebuah perjanjian 

internasional. 

Misalnya Persetujuan 

(agreement), perjanjian 

yang bersifat teknis atau 

administrative. 

Persetujuan ini tidak perlu 

ratifikasi karena tidak 

seresmi traktat atau 

konvensi. 
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No. Komponen Diterapkan Saat Ini Ideal 

2. Pelibatan 

parlemen/DPR 

Pelibatan parlemen/DPR 

setelah tanda tangan 

perjanjian internasional 

sebelum pengesahan 

dengan UU 

Apabila pengesahan 

dengan Perpres maka 

tidak ada pelibatan 

parlemen/DPR 

Pelibatan parlemen/DPR 

sebiaknya sebelum tanda 

tangan perjanjian 

internasional sehingga 

DPR dapat memberi 

pertimbangan sebelum 

perjanjian internasional 

itu ditandatangani 

sehingga apabila 

pengesahannya dengan 

Perpres DPR tetap tahu 

mengenai perjanjian 

internasional tersebut 

3. Ratifikasi 

dengan 

inkorporasi 

Indonesia selama ini 

menggunakan ratifikasi 

inkorporasi dan juga 

transformasi tetapi tidak 

ada kriteria yang jelas 

perjanjian internasional 

yang seperti apa yang 

diinkorporasi dan yang 

bagaimana yang 

ditransformasi. 

Dijelaskan kriterianya, 

perjanjian yang 

bagaimana ratifikasinya 

secara inkorporasi. 

Misalnya Hukum 

Kebiasaan Internasional 

dan Hukum Internasional 

universal adalah kriteria 

untuk sebuah perjanjian 

internasional langsung 

berlaku tanpa perlu 

proses transformasi. 

4. Ratifikasi 

dengan 

transformasi 

Sama dengan yang 

dijelaskan di atas. 

Indonesia tidak memiliki 

kriteria perjanjian 

internasional yang 

bagaimana yang harus 

ditransformasi. 

Perjanjian internasional 

diluar Hukum Kebiasaan 

Internasional dan Hukum 

Internasional universal 

sebaiknya diratifikasi 

dengan transformasi. Hal 

ini untuk memberikan 

kepastian hukum. 

  Terdapat dua jenis 

transformasi formal dan 

substansi. 

Transformasi formal yang 

selama ini sering 

dilakukan oleh Indonesia. 

Transformasi formal 

memang diperbolehkan 

tetapi sebaiknya 

perjanjian internasional 

ditransformsikan secara 

substantif. Dengan 
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No. Komponen Diterapkan Saat Ini Ideal 

Perjanjian internasional 

dijadikan lampiran dalam 

peraturan perundang-

undangan pengesahan.  

Model seperti ini memiliki 

kelemahan sebagaimana 

telah diungkapkan pada 

bahasan sebelumnya 

yaitu masyarakat tidak 

tahu bahwa perjanjian 

internasional yang 

menjadi lampiran dalam 

peraturan perundang-

undangan merupakan 

suatu ketentuan yang 

mengikat dan harus 

dipatuhi.  

sebuah perjanjian 

internasional 

ditransformasi substantif 

maka dalam peraturan 

perundang-undang 

pengesahannya jelas 

ketentuan yang ada 

dalam perjanjian 

internasional sehingga 

masyarakat bisa 

mengetahui aturan yang 

ada. 

Kepastian hukum juga 

lebih terjamin.  

  

Demikian pengaturan politik hukum ratifikasi ideal dalam 

pengesahan perjanjian internasional. Ini merupakan masukan untuk 

perbaikan substansi UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional 

sehingga perjanjian internasional memiliki kepastian hukum sebab apabila 

Indonesia sudah menjadi pihak dalam sebuah perjanjian internasional, 

terlebih telah menandatangani perjanjian internasional tersebut, maka 

Indonesia wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan melakukan 

penyesuaian perundang-undangannya dengan Perjanjian Internasional yang 

sudah berlaku secara definitif. 
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3.1.6 Keberlakuan Perjanjian ACFTA dalam Sistem Hukum 

Indonesia 

Ketidakjelasan politik hukum ratifikasi yang dianut oleh 

Indonesia memunculkan pertanyaan bagaimana keberlakuan perjanjian 

ACFTA dalam sistem hukum Indonesia. Apabila Indonesia menentukan sikap 

dengan tegas mengikuti salah satu transformasi atau inkorporasi maka 

pertanyaan ini tidak perlu muncul.  

Perjanjian ACFTA disahkan dengan Keppres yang terdiri atas 3 

pasal. Pasal 1 mengesahkan perjanjian ACFTA dan menyatakan naskah 

aslinya merupakan lampiran dari Keppres ini. Pasal 2 menjelaskan tentang 

apabila terjadi perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan 

format asli yang berbahasa Inggris maka yang diikuti adalah naskah asli 

yang berbahasa Inggris. Memang demikian bentuk pengesahan dengan 

transformasi formal sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 

Adapula pendapat yang menyatakan bahwa ini adalah 

inkorporasi tersembunyi/secara diam-diam. Perjanjian yang disahkan 

dilampirkan begitu saja seperti aslinya, bukan dalam bentuk perundang-

undangan formal mengenai substansi perjanjian yang bersangkutan. 

Indonesia secara diam-diam menerima bahwa perjanjian yang bersangkutan 

sudah menyatu dalam Hukum Nasional.125 

Membahas tentang keberlakuan Perjanjian ACFTA maka dapat 

dikatakan Perjanjian ACFTA berlaku di Indonesia karena telah melewati 3 

tahapan perjanjian internasional yaitu negosiasi, tanda tangan dan ratifikasi 

dengan Keppres. Meskipun dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 2011 

                                           
125  Ibid 
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Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Keppres tidak 

lagi masuk dalam tata urutan perundang-undangan yang tercantum pada 

Pasal 7, tetapi Keppres ini tetap berlaku.  

Pengesahan dengan melampirkan naskah perjanjian asli 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keppres pengesahan ini bisa 

masuk ratifikasi transformasi formal dan juga bisa termasuk ratifikasi 

inkorporasi diam-diam, sehingga bagaimanapun politik ratifikasi yang dianut 

Indonesia baik yang berkiblat pada monisme maupun dualisme, Perjanjian 

ACFTA ini tetap bisa dinyatakan berlaku di Indonesia dan mengikat. 

Permasalahan timbul karena pengesahannya yang mengikuti 

ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yaitu 

dengan Keppres dikarenakan materi yang diatur diluar yang tercantum pada 

Pasal 10 justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 

yang mensyaratkan persetujuan DPR sebagai legislatif apabila memiliki 

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Perjanjian ACFTA ini 

pada kenyataannya berdampak luas, maka seharusnya Perjanjian ACFTA ini 

pengesahannya dengan UU.   

Menilik isi dan dampak perjanjian ACFTA, perjanjian ini 

mempengaruhi perekonomian masyarakat secara masif dan akan 

mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor bea masuk. Dari 

rumusan Pasal 11 ini tidak disangsikan lagi bahwa ACFTA telah nyata-nyata 

melanggar UUD 1945 karena hanya disahkan oleh Keppres.126  

                                           
126
  Ferly Norman, Perjanjian ACFTA Melanggar UUD 1945, 12 Mei 2011,  

http://hukum.kompasiana.com/2011/05/12/perjanjian-acfta-melanggar-uud-1945363271.html, 

diakses tanggal 13 Februari 2013 
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Dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas Lex Superior 

derogat lex inferiori, apabila terjadi pertentangan yang demikian maka UUD 

1945 sebagai peraturan yang ada posisinya paling atas pada hierarki 

peraturan perundang-undangan, jika dibandingkan UU No. 24 Tahun 2000 

Tentang Perjanjian Internasional maka yang diutamakan adalah ketentuan 

UUD 1945.  

Pengesahan dengan Keppres ini bertentangan dengan 

ketentuan UUD 1945, tetapi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 

24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang memayungi 

pengesahan ini, sehingga dari sisi ini sebenarnya bukan Keppresnya yang 

bertentangan dengan UUD 1945 tetapi UU yang mengamanatkan 

pengesahan dengan Keppres apabila materi perjanjian internasional diluar 

materi tertentu. Oleh karena itu apabila memang UU No. 24 Tahun 2000 

Tentang Perjanjian Internasional ini dianggap memuat ketentuan yang 

menyebabkan ada pertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945maka 

dapat diajukan judicial review ke MK.  

Judicial review atas UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 

Internasional diajukan ke MK sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 8 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk (a). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. 

Negara Indonesia dengan sistem hukum Eropa Kontinental, 

menjadikan MK sebagai lembaga pengujian terhadap perundang-undangan 
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nasional, khususnya menguji UU terhadap UUD 1945. Tujuan hak uji ini 

secara teoritis atau praktis adalah untuk melindungi UUD dari pelanggaran 

atau penyimpangan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif dalam 

pembentukan suatu UU nasional.127  

Pembatalan dikarenakan bertentangan dengan konstitusi 

pernah dilakukan oleh MK dengan keputusannya yang membatalkan 

RSBI/SBI. Munculnya RSBI/SBI yang menimbulkan perlakukan diskriminatif, 

sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip konsitusi, karena hanya 

memasukkan anak-anak orang kaya saja yang bisa menikmati pendidikan 

tersebut, padahal pendidikan termasuk hak dasar setiap warga negara tanpa 

memandang perbedaan latar belakang.128 Dengan contoh ini untuk 

menguatkan bahwa sebuah peraturan dapat dibatalkan apabila dinilai 

bertentangan dengan konstitusi, asalkan ada pihak yang mengajukan 

permohonan untuk dilakukan judicial review.  

Pasal 18 ayat h UU No 24/2000 Tentang Perjanjian 

Internasional menyatakan bahwa “Perjanjian Internasional berakhir apabila 

terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional”. Dalam latar 

belakang sudah ditunjukkan bahwa ada banyak kerugian yang ditimbulkan 

dengan adanya Perjanjian ACFTA ini terutama pada UMKM yang merupakan 

sektor yang paling banyak menjadi mata pencaharian masyarakat Indonesia. 

                                           
127  Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah 

Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, (Bandung : Alumni, 2008), hlm. 

105 

128  Tina Diah, Pembatalan RSBI, Hilangkan Diskriminasi Pendidikan, 9 Januari 2013, 

http://surat-pembaca-jurnalis-warga.pelitaonline.com/news/2013/01/09/pembatalan-rsbi-ilangkan-

diskriminasi-pendidikan#.UTCfA9lPBqQ, diakses tanggal 1 Maret 2013. 
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Pasal ini yang dapat menjadi latar belakang apabila ingin membatalkan 

Keppres pengesahan Perjanjian ACFTA.   

Untuk judicial review ini yang diajukan adalah Keppres 

pengesahan Perjanjian ACFTA bukan perjanjiannya, ini serupa dengan 

pengajuan judicial review Piagam ASEAN, bukan piagamnya tetapi UU 

pengesahannya, yaitu UU No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam 

ASEAN. 

Pengajuan judicial review pada perundang-undang pengesahan 

bukan pada perjanjian internasionalnya sepertinya lazim dilakukan di 

Indonesia. Dicontohkan yaitu : sejumlah LSM mempersoalkan Piagam ASEAN 

yang membentuk pasar bebas sebagai bertentangan dengan UUD 1945. 

Mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan meminta 

judicial review terhadap UU yang meratifikasinya, yakni UU Nomor 38Tahun 

2008.129 
Baik UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional 

dan Keppres pengesahan Perjanjian Internasional dapat dilakukan judicial 

review dengan alasan yang telah diuraikan di atas, untuk UU diajukan ke MK 

sedangkan Keppresnya ke MA. Pengesahan perjanjian ACFTA dengan 

Keppres maka pengajuan judicial review nya bukan ke MK. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a) Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, “MA berwenang mengadili tingkat 

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-

                                           
129 Damos Dumali Agusman, Piagam ASEAN mengancam UUD 1945, http:// 

www.antaranews.com/berita/268734/apakah-mk-bisa-menguji-piagam-asean, diakses tanggal 25 

Maret 2013. 
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undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang 

lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” 

b) Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, “MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Hak uji ini dapat 

dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian 

dari peraturan per-UUan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun 

terhadap pembatalannya. 

c) Pasal 31 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

1) MA mempunyai wewenang menguji peraturan per-UUan 
dibawah UU terhadap UU;  

2) MA menyatakan tidak sah peraturan per-UU-an atas alas an 
bertentangan dengan peraturan per-UUan yang lebih tinggi 
atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang 
berlaku;  

3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan per-UUan 
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat diambil baik 
berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi 

maupun berdasarkan permohonan langsung pada MA. 

Judicial review tidak dapat dilakukan oleh MK maupun MA 

tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya ada pemohon, judicial 

review tidak dapat diajukan tanpa ada permohonan baik ke MA maupun MK, 

syarat dan tata caranya diuraikan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :  

Tabel 8 Syarat Pengajuan Judicial Review ke MA 

dan MK 

Syarat Pengajuan Judicial Review ke MA dan MK 

Pengajuan 

Judicial Review ke MA 

Pengajuan 

Judicial Review ke MK 

1) Permohonan pengujian 

peraturan perundang-undangan 

1) Pemohon judicial review adalah 
pihak yang menganggap hak 
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Pengajuan 

Judicial Review ke MA 

Pengajuan 

Judicial Review ke MK 

di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang 

diajukan langsung oleh 

pemohon atau kuasanya kepada 

MA dan dibuat secara TERTULIS 

dan rangkap sesuai keperluan 

dalam Bahasa Indonesia (Pasal 

31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua 

atas UU No. 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung) 

2) Permohonan judicial review 

hanya dapat dilakukan oleh 

pihak yang menganggap haknya 

dirugikan oleh berlakunya 

peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang, yaitu: 

a.  perorangan warga negara 

Indonesia; 

b.  kesatuan masyarakat hukum 

adat sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang 

diatur dalam undang-undang; 

atau 

c.  badan hukum publik atau 

badan hukum privat. 

(Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 

Tahun 2009 tentang Perubahan 

Keduaatas UU No. 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung) 

dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh 

berlakunya undang-undang, yaitu  

a. perorangan warga negara 

Indonesia;  

b. kesatuan masyarakat hukum 
adat sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang 

diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau 

privat; atau  

d. lembaga negara. 
(Pasal 51 ayat [1] UU No. 8 

Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi): 

2) Permohonan wajib dibuat dengan 
uraian yang jelas mengenai 

pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (Pasal 30 ayat [1] UU No. 8 

Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi MK). 

  

 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa syarat pengajuan judicial 

review  baik atas Keppres pengesahan perjanjian ACFTA pada MA maupun 

UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang menyebabkan 
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pengesahan dengan Keppres ini bertentangan dengan UUD 1945 pada MK 

adalah harus ada yang mengajukan permohonan untuk melakukan judicial 

review, sehingga selama belum ada yang mengajukan judicial review  

tentang ini maka tidak ada pembatalan atas Keppres pengesahan Perjanjian 

ACFTA ini. Apabila tidak ada keputusan yang membatalkan pengesahan ini 

maka Perjanjian ACFTA tetap berlaku di Indonesia.  

Tanpa ada yang mengajukan judicial review, maka peraturan 

perundang-undangan yang dianggap “bermasalah atau menimbulkan 

masalah” tetap dapat berlaku, ini merupakan kelemahan judicial review 

berbeda jika yang diterapkan adalah judicial preview sebagaimana sistem 

hukum Perancis maka bisa meminimalisir peraturan perundang-undangan 

yang bermasalah atau menimbulkan masalah.  

Dalam sistem Prancis, yang berlaku adalah judicial preview 

karena yang diuji adalah rancangan UU yang telah disahkan oleh parlemen, 

tetapi belum disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh 

Presiden.130 Menurut Alec Stone Sweet judicial preview adalah pengujian 

atas rancangan UU yang belum diundangkan secara resmi sebagai UU.131 

Apabila Indonesia juga menerapkan ini maka peraturan perundang-

undangan yang bermasalah atau menimbulkan masalah dapat diminimalisir. 

Dari uraian di atas maka jawaban atas bagaimana keberlakuan 

Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum Indonesia adalah berlaku dikarenakan 

beberapa alasan yang pertama perjanjian ini sudah melalui 3 tahapan yaitu 

                                           
130  Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2010), hlm. 3 

131  Alec Stone Sweet, Governing With Judges : Constitutional Politics In Europe, Oxford 

University Press, New York, 2000, hlm. 45 sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dalam Ibid 
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perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Yang kedua meskipun 

dalam Keppres pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian ACFTA ini 

lampiran yang dinyatakan tidak dapat dipisahkan dan dianggap transformasi 

setengah hati atau pengakuan inkorporasi yang sembunyi-sembunyi tetapi 

tetap bisa dianggap berlaku karena memang kenyataannya Indonesia 

mengikuti transformasi, inkorporasi dan delegasi sekaligus, justru yang 

terakhir ini menjadi alasan Indonesia tidak perlu menentukan politik hukum 

ratifikasinya. Yang ketiga pengesahannya dengan Keppres yang mengikuti 

ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional 

sebenarnya justru bertentangan dengan UUD 1945, tetapi selama tidak ada 

yang mengajukan judicial review maka tidak ada pencabutan atas Keppres 

pengesahan ini sehingga bisa disimpulkan bahwa Perjanjian ACFTA ini 

berlaku dalam sistem hukum Indonesia.  

3.2 Posisi Perjanjian ACFTA Apabila Terjadi Konflik Hukum dengan 

Peraturan Perundang-Undangan Nasional Yang Memberikan 

Perlindungan Untuk UMKM 

3.2.1 Kedudukan Perjanjian ACFTA dalam Sistem Hukum 

Indonesia 

Perjanjian Internasional dalam penerapannya dalam hukum 

nasional, ada yang melalui transformasi formal dan material, inkorporasi. 

Keberagaman ini disebabkan karena ketidakjelasan politik hukum ratifikasi. 

Terdapat banyak persepsi mengenai perjanjian internasional maupun UU 

atau Perpres pengesahannya, apakah dapat dianggap sebagai hukum 
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nasional yang memiliki efek normatif. Beberapa persepsi itu adalah sebagai 

berikut :132 

a. UU/Perpres yang mengesahkan perjanjian internasional hanya bentuk 

pengikatan diri Indonesia pada tataran internasional dan belum 

mengikatkan diri sebagai hukum nasional, masih perlu 

mengkonversikan/mentransformasikan materi perjanjian internasioanl 

menjadi materi hukum nasional 

Contoh : Konvensi PBB tentang Hukum Laut disahkan dengan UU No. 17 

Tahun 1985 tetapi juga ditransformasikan material dengan UU No. 6 

Tahun 1996 Tentang Perairan yang pada hakikatnya copy paste dari 

Konvensi tersebut.  

b. UU/Perpres yang mengesahkan perjanjian internasional walaupun tidak 

ditransformasi secara materi artinya “menginkorporasi” perjanjian 

internasional tersebut kedalam sistem hukum nasional. Dengan 

inkorporasi ini maka perjanjian internasional telah memiliki efek normatif 

dan mengikat di dalam hukum nasional. 

Contoh : Konvensi Wina 1961/1963 tentang Hubungan 

Diplomatik/konsuler yang diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1982 

langsung berlaku  tanpa perlu menjelmakan dalam hukum nasional.  

c. UU/Perpres yang mengesahkan suatu perjanjian internasional adalah 

produk hukum internasional yang mentransformasikan materi perjanjian 

ke dalam hukum nasional sehingga status perjanjian internasional ini 

berubah menjadi hukum nasional sehingga memiliki efek normatif. 

Norma yang diaplikasikan ke dalam hukum nasional adalah dalam 

                                           
132  Damos Dumali Agusman, loc.cit, hlm. 126-128 
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karakternya dan formatnya sebagai materi UU/Perpres dan bukan dalam 

karakternya sebagai norma perjanjian. 

Contoh : UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, pada pasal 7 ayat (2) 

menyatakan “ketentuan hukum internasional yang telah diterima 

(diratifikasi) Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi 

manusia menjadi hukum nasional 

Dari ketiga persepsi di atas tampak bahwa sebenarnya 

Indonesia mengikuti semua pandangan ini dalam pemberlakuan perjanjian 

internasional dalam sistem hukum. Perjanjian ACFTA yang disahkan dengan 

Kepres juga memenuhi salah satu persepsi di atas sehingga dapat dikatakan 

bahwa Perjanjian ACFTA ini memiliki efek normatif dalam hukum nasional. 

Oleh karena itu mengikuti persepsi manapun perjanjian internasional 

manapun dapat dikatakan berlaku di Indonesia, sehingga termasuk dalam 

sistem hukum nasional. Permasalahan yang kemudian muncul adalah 

bagaimana kedudukan perjanjian internasional ini dalam sistem hukum 

Indonesia, sampai saat ini belum ada perumusan yang jelas. 

Bertujuan untuk menyamakan persepsi dan sekaligus 

memudahkan untuk menunjukkan kedudukan perjanjian internasional dalam 

sistem hukum Indonesia maka kedudukan perjanjian internasional dalam 

sistem hukum Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :133 

                            
 
 
 
 

 

                                           
133  Dimodifikasi dari Damos Dumali Agusman, loc.cit, hlm. 131-132, disesuaikan dengan 

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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       Bagan 4 Kedudukan Perjanjian Internasional dalam 
Sistem Hukum Indonesia 

Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia 

Monisme         Dualisme 

  

  

Dari bagan di atas tampak jelas posisi/kedudukan hukum 

perjanjian internasional. Perjanjian ACFTA yang ditandatangani utusan 

Negara-negara ASEAN dan China pada November 2004 dan disahkan maka 

kedudukannya sebagaimana di atas. Aliran monisme maupun dualisme tidak 

jauh beda posisi perjanjian internasionalnya.  

UU atau Keppres yang mengesahkan perjanjian internasional 

tidak ada pembedaan pengaturan (regeling) atau penetapan (beschiking). 

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

UUD UUD 

UU 

PERPRES 

PP 

PI 

PERPRES  

TAP MPR 
TAP MPR 

PERDA KAB/KOTA 

PERDA PROVINSI 

PERDA KAB/KOTA 

PERDA PROVINSI 

Transformasi  

PP 

UU  

PI 

Transformasi  
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Undangan menegaskan dengan hanya memasukkan Perpres dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan, Perpres disini jelas memiliki fungsi 

pengaturan bukan penetapan. Oleh karena itu sebaiknya UU No. 24 Tahun 

2000 Tentang Perjanjian Internasional menyesuaikan ketentuannya dengan 

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yaitu pengesahan perjanjian internasional di luar Pasal 10 UU No. 

24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang semula dengan 

Keppres kemudian diganti dengan Perpres sehingga semakin menegaskan 

bahwa pengesahan ini sifatnya mengatur bukan menetapkan, walaupun 

sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak mentransformasikan 

secara materi tetapi perjanjian internasional yang disahkan tersebut 

mengikat.  

Sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak 

mentransformasikan secara materi perjanjian internasional yang disahkan, 

hal tersebut di atas dikarenakan UU Perjanjian internasional sendiri para 

perumusnya lebih didominasi oleh pemikiran monisme,134 sehingga tidak 

terlalu memperdulikan apakah ditransformasi secara material atau formal, 

asalkan sudah disahkan maka perjanjian internasional maka mengikat dan 

wajib dipatuhi dengan posisinya dalam sistem hukum indonesia sesuai bagan 

di atas. 

Penerapan perjanjian internasional selain menganut politik 

hukum ratifikasi yang sampai saat ini belum jelas pilih yang mana juga 

mengedepankan harmonisasi. Sebagaimana dijelaskan bahwa ada anggapan 

bahwa hukum internasional, sebagai aturan perilaku manusia, merupakan 

                                           
134  Ibid, hlm. 133 



126 

 

 

 

bagian dari hukum nasional, dan memungkinkan dilaksanakan di dua sistem 

hukum yang berbeda. Harmonisasi ini dimungkinkan dilakukan karena 

menurut William F. Fox dalam bukunya yang berjudul International 

Commercial Agreement, sistem hukum di dunia tersebut di atas memiliki 

kesamaan aturan pokok berikut :135 

1) Diakuinya freedom of Contract (Party Autonomy); 
2) Diakuinya prinsip Pacta Sunt Servanda; 
3) Diakuinya prinsip Good Faith dalam berkontrak; 
4) Diakuinya kekuatan mengikat dari praktik  kebiasaan; 
5) Diakuinya prinsip overmacht  atau impossibility of perfomance; 

Kelima prinsip ini merupakan prinsip penting dalam hukum 

perjanjian internasional, pacta sunt servanda artinya bahwa perjanjian 

mengikat para pesertanya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu “Suatu 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. Pasal 1338 ayat (3) menyatakan “Suatu 

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Jadi prinsip perjanjian 

internasional sama dengan prinsip perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata 

sebagai hukum nasional. 

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat 

diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal 

tertentu.136 Perjanjian ACFTA ini sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab 

sebelumnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai perjanjian internasional. 

Perjanjian ACFTA sudah menjadi ‘undang-undang’ bagi yang membuatnya 

                                           
135  Huala adolf, Hukum kontrak ..., loc.cit, hlm. 31 

136  Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta : Prenada Media 

Group, 2009), hlm. 5 
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termasuk Indonesia, sehingga Perjanjian ACFTA ini mengikat dan termasuk 

dalam sistem hukum indonesia karena telah disahkan. Posisi dalam sistem 

hukum nasional diantara peraturan perundang-undangan nasional juga 

sudah jelas dan sifat UU atau Keppres/Perpres yang mengesahkan juga 

mengatur bukan menetapkan.  

3.2.2 Posisi Perjanjan ACFTA Apabila Terjadi Konflik Hukum 

dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Yang 

Memberikan Perlindungan Untuk UMKM 

Perjanjian ACFTA yang disahkan dengan Keppres ternyata 

memiliki dampak yang luas, industri lokal khususnya UMKM banyak yang 

gulung tikar atau mengalami penurunan omset sebagaimana telah diuraikan 

di latar belakang yang menjadi landasan penulis mengambil penelitian tesis 

tentang ini. Sektor pertanian termasuk perkebunan merupakan UMKM yang 

cukup besar jumlahnya di Indonesia, dan sektor ini merupakan salah satu 

yang terdampak dengan adanya perjanjian ACFTA ini.  

Sektor hortikultura termasuk produk-produk buah-buahan, 

penetrasi pasar produk China jauh lebih tinggi dari produk Indonesia. Artinya 

Indonesia lebih banyak mengimpor buah-buahan dari China dari pada 

mengekspornya. Rendahnya harga produk dari China telah menghantam 

petani hortikultura dalam negeri. Salah satu yang terkena imbas paling besar 

ialah petani bawang putih. Situasi ini jelas memperlihatkan bahwa ACFTA 
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hanya menguntungkan perkebunan-perkebunan besar dan menghancurkan 

nasib para petani kecil.137  

Sejak pertengahan September 2011 ini, harga jual kentang 

sayur ditingkat petani anjlok hingga lima puluh persen. Petani disentra 

produksi seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah banyak yang mengalami 

kerugian. Dilaporkan petani kentang di Sulawesi Selatan mengalami hal yang 

sama. Merosotnya harga kentang ditingkat petani akibat masuknya kentang 

dari Cina dan Bangladesh. Normalnya untuk menikmati hasil jerih payah 

menanam kentang, kami petani dataran tinggi Dieng biasanya bisa menjual 

Rp. 5.500-Rp. 6.000/kg, sekarang hanya sekitar Rp. 4000/kg. Sementara 

kentang impor dipasaran dijual hanya Rp. 2.500-Rp. 3.500/kg.138 

Kasus kentang impor dari China dan Bangladesh ini tidak bisa 

dilepaskan dari implementasi kebijakan liberalisasi pasar pertanian yang 

dihasilkan dari perjanjian perdagangan bebas baik multilateral melalui WTO 

maupun regional dan bilateral melalui FTA.  Namun sayangnya semangat 

pemerintah Indonesia dalam menandatangani perjanjian perdagangan 

bebas, baik dalam kerangka ASEAN maupun secara bilateral tidak disertai 

dengan kesadaran dan pemahaman atas dampak negatif baik jangka pendek 

maupun jangka panjang yang sangat merugikan.139 

Awal tahun 2010, ketika perjanjian perdagangan bebas ASEAN-

China Free Trade Area (ACFTA) secara penuh diberlakukan lebih dari 6.600 

                                           
137  Suara Tani, Asean China Free Trade Agreement ACFTA; Korbankan petani Indonesia, 

http://suara-tani.blogspot.com/2012/10/asean-china-free-trade-agreement-acfta.html, diakses 

tanggal 8 Maret 2013. 

138  Hadiedi Prasaja, Stop Impor Kentang: Petani Indonesia Mampu Memenuhi Kebutuhan 

Kentang Nasional, 11 October 2011, http://www.spi.or.id/?p=4240, diakses tanggal 8 Maret 2013. 

139  Ibid 



129 

 

 

 

komoditi dari China masuk ke Indonesia tanpa dikenai tarif masuk sama 

sekali (0 persen). Komoditi yang masuk dalam kategori nol persen tersebut 

diatur dalam skema Early Harvest Program (EHP) meliputi hewan hidup, 

daging konsumsi, ikan, susu, buah-buahan dan sayuran yang dikonsumsi 

kecuali jagung manis. Setidaknya  terdapat 530 pos tarif lainnya yang resmi 

diberlakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 355/KMK.01/2004 

21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Skema Early Harvest 

Product (EHP). Akibat langsungnya adalah volume impor kentang dari China 

terus meningkat. Padahal tahun 2006, volume ekspor kentang Indonesia 

mampu melampaui volume impor kentang sebesar 54.868 ton. Namun 

kemudian volume dan ekspor kentang Indonesia terus menurun. Ini 

menandakan banyak tergusurnya produsen kentang lokal.140 

Melihat fenomena sebagaimana ditampilkan di atas, bahwa 

petani yang termasuk usaha mikro sebagai bagian dari UMKM terancam 

dengan adanya perjanjian ACFTA maka kemudian menggelitik pemerintah 

untuk memberikan proteksi kepada petani lokal. Indonesia sebagai negara 

agraris jumlah petani masih cukup banyak, proteksi terhadap petani ini 

berupa peraturan perundang-undangan, adanya proteksi ini justru dimulai 

dengan Pergub Jawa Timur yang melarang impor seluruh produk holtikultura 

mask ke wilayah Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur 

(Pergub) No 78 Tahun 2012 yang melarang impor seluruh produk 

hortikultura masuk ke wilayah Jawa Timur. Pergub ini ditandatangani tanggal 

1 Maret 2012 bertujuan membentengi seluruh produk petani dari serbuan 

                                           
140  Ibid 
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produk hortikultura impor. Tidak semua produk dilarang masuk, melainkan 

berlaku hanya bagi produk yang dimiliki oleh petani Jawa Timur, misalnya 

buah apel, jeruk, mangga, sayur, serta beberapa produk lainnya. Pelarangan 

impor produk holtikultura ini dalam kurun waktu sebulan sebelum panen dan 

dua bulan setelah panen. Karena itu, meski dilarang, jika impor tersebut 

masuk tidak saat terjadi panen raya, maka produk hortikultura tetap saja 

boleh masuk Jawa Timur141 Pelaksanaan teknisnya nanti Pemprov akan terus 

berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait waktu panen berbagai produk 

hortikultura. Misalnya di Jatim sedang panen apel, jadi bongkar apel tidak 

akan diperkenankan di wilayah Jawa Timur.142 

Produksi dari komoditi-komoditi pertanian di Indonesia 

memainkan suatu peran yang sangat besar, tidak hanya di dalam 

perekonomian Indonesia sendiri tetapi juga di dalam perekonomian ASEAN 

secara keseluruhan, maka dampak (negatif) terhadap Indonesia menjadi 

paling besar di dalam ASEAN. Selain itu, penerapan liberalisasi perdagangan, 

baik dalam lingkup ACFTA maupun pada tingkat dunia (WTO), mempunyai 

suatu efek negatif yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekspor dari 

komoditi-komoditi pertanian Indonesia, yakni lebih dari 800%. Efek ini paling 

besar dibandingkan efek terhadap ekspor dari komoditi-komoditi pertanian 

dari negara-negara ASEAN lainnya.143 

                                           
141  Fatkhurrrohman Taufiq, Tempo interaktif, 2 Maret 2012, Jawa Timur Larang Impor 

Hortikultura, http://www.tempo.co/read/news/2012/03/02/180387611/Jawa-Timur-Larang-Impor-

Hortikultura, diakses tanggal 7 Maret 2013 

142 Bn, Soekarwo: Boleh Lewat, ‘Haram’ Dibongkar, Surabaya Pos Online, 16/05/2012, 

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=923d001edbd44bbf095ee2bc03e9fca0

&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c, diakses tanggal 7 Maret 2013 

143  Tulus Tambunan,  Efek-efek Ekonomi dan Sosial dari Liberalisasi Perdagangan dalam 

Pertanian di bawah China-ASEAN FTA: Kasus Indonesia http://www.fe.trisakti.ac.id/ 
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Pertanian telah dilihat sebagai sumber livelihood dalam 

mayoritas masyarakat di Negara berkembang,144 demikian juga untuk 

Indonesia. Kondisi pertanian yang terpuruk dengan adanya Perjanjian ACFTA 

pada khususnya dan perdagangan bebas pada umumnya dan melihat 

pentingnya sektor ini untuk masyarakat maka akhirnya juga menggerakkan 

Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan 

Menteri (Permen) yang membatasi impor hortikultura dengan dikeluarkannya 

Permentan nomer 60 Tahun 2012 dan Permendag No 60/2012 soal impor 

hortikultura. Dalam lampiran Permendag No. 60/M-DAG/PER/9/2012 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

30/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura 

menyebutkan larangan terhadap 6 buah impor durian, nanas, melon, pisang, 

mangga dan pepaya masuk ke Indonesia. Selain keenam buah tersebut, 

pemerintah juga melarang impor 4 jenis sayur yaitu kubis, wortel, cabe, 

kentang, dan 3 Jenis bunga impor yaitu krisan, anggrek, heliconia. 

Pelarangan impor dari ketiga belas jenis hortikultura 

sebagaimana tersebut oleh Permendag ini adalah Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 terkait Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura (RIPH). RIPH untuk periode Januari hingga Juni 2013 

memberikan larangan kepada tiga belas produk tersebut. Kedua peraturan 

ini sudah resmi berlaku pada September 2012, pemerintah sudah 

                                                                                                                    
pusatstudiindustri/pusat%20study%20tulus%20tambunan/pusat%20studi/hasil%20penelitian/ 

2007%20tambunan.pdf, diakses tanggal 8 Maret 2013 

144  Livelihood merupakan ketahanan ketika dia berhubungan dan diperbaiki dari stresses 

dan shocks (Chambers and Conway’s, 1991, cited in www.eldis.org) dalam Sajin Prachason, 

Pengaruh FTA pada Pertanian : isu dalam Food Security dan Livelihood, Global Justice Update, 

Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009. 
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memberikan waktu untuk masa transisi hingga Desember 2012 dan sudah 

disosialisasikan.145 

Alasan dibatasinya 6 jenis buah impor tersebut masuk ke 

Indonesia karena produk dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan pasar 

domestik, untuk periode selanjutnya, Juli-Desember 2013 tentu akan dilihat 

lagi.146 Dengan rentang waktu pemberlakuan larangan ini Bulan Januari-Juni 

2013 maka kedua Permen ini masih berlaku sampai tulisan ini dibuat. 

Pembatasan dengan Permen ini sudah mendapat reaksi dari 

Amerika.  Saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengahadapi laporan AS 

kepada WTO terkait aturan yang dikeluarkan Indonesia soal pengetatan 

impor produk hortikultura. Persidangan akan mempertemukan Indonesia dan 

AS di markas besar WTO, di Jenewa. Sesuai ketentuan jika dalam waktu 60 

hari ini tidak ada titik temu antara kedua negara, maka kemudian WTO akan 

membuat panel. Panel digunakan untuk memeriksa aduan yang diberikan 

oleh AS dan jawaban oleh Indonesia. Di dalam panel itu nantinya akan 

didengarkan pandangan negara-negara anggota lain.147 

Panel merupakan salah satu organ penting dalam struktur 

penyelesaian sengketa WTO selain Dispute Settlement Body (DSB) dan 

Appelate Body (Lembaga Banding). DSB ini yang berwenang membentuk 

Panel (sekelompok ahli yang akan memeriksa persoalan yang 

                                           
145  Rista Rama Dhany, Pemerintah Tutup Sementara Impor Durian, Nanas, Pepaya, 

Hingga Pisang, detikfinance, 25 Maret 2013, http://finance.detik.com/read/2013/01/25/200528/ 

2152580/4/pemerintah-tutup-sementara-impor-durian-nanas-pepaya-hingga-pisang, diakses 

tanggal 1 Februari 2013. 

146  Ibid 

147  Wiji Nurhayat, RI Siap Ladeni AS di Jenewa Soal 'Kisruh' Impor Hortikultura, 

detikfinance, 16 Januari 2013, http://finance.detik.com/read/2013/01/16/143020/2143833 /4/ri-

siap-ladeni-as-di-jenewa-soal-kisruh-impor-hortikultura?, diakses tanggal 1 Februari 2013 
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disengketakan). Hasil pemeriksaan panel ini diserahkan kepada DSB sebagai 

dasar memutuskan sengketa.148 Berdasarkan pengalaman saat Indonesia 

menuntut atau mengajukan kepada WTO untuk diskriminasi produk rokok 

Indonesia di AS, waktu itu AS membuat larangan memasukkan cengkeh ke 

dalam rokok, dan karena larangan ini Indonesia ajukan tuntutan  ke WTO 

dan menang. Keputusannya membutuhkan rentang waktu yang lama, 

tuntutan diajukan tahun 2010 dan keputusannya tahun 2012. Untuk kasus 

larangan buah impor ini bersiap sekitar 12 sampai 18 bulan untuk proses di 

dalam panel itu.149 Rentang waktu yang lama ini serasa tidak seimbang 

dengan berlakunya pembatasan impor hortikultura yang hanya 6 bulan saja. 

Menteri Perdagangan mengaku pengaduan oleh AS belum 

mengancam ekonomi nasional. Pasalnya, AS sendiri belum memberikan 

sikap protektif terhadap produk Indonesia.150 Bisa jadi akan diterapkan asas 

Resiprositas yaitu tindakan suatu Negara (positif/negatif) akan terbalas 

setimpal. Hakim Agung Inggris, Lord Devlin menyatakan resiprositas sebagai 

“It is of the essence of every contract that there should be mutuality. A 

contract is an exchange of promises for another ... A contract can consist of 

an exchange of promises on one subject”, yang artinya ini adalah esensi dari 

setiap kontrak yang harus ada mutualitas. Sebuah kontrak adalah pertukaran 

janji untuk yang lain ... Sebuah kontrak dapat terdiri dari pertukaran janji 

pada satu subjek.151 Prinsip ini bisa menjadi pertimbangan untuk Pemerintah 

                                           
148  Hatta, Hukum Internasional......, loc.cit, hlm. 168 

149  Ibid 

150  Ibid 

151  Pernyataan Lord Devlin menjadi acuan arbiter ICSID, dalam Huala adolf, Hukum 

kontrak ....., loc.cit, hlm.29 
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Indonesia dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, sebab 

bisa jadi di satu sisi berniat memberi proteksi tetapi di sisi lain justru 

merugikan apabila menghambat ekspor-ekspor yang potensial.  

Permen ini dilaporkan oleh AS sebagai pelanggaran kepada 

ketentuan WTO karena dianggap melanggar prinsip Most Favored Nation 

(MFN), setelah Indonesia mengesahkan Perjanjian Internasional tentang 

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan Indonesia 

menjadi salah satu anggota WTO maka Indonesia sudah diikat leher, tangan 

dan kakinya menurut pada kepentingan ekspansi pasar global.152 Oleh 

karena itu dengan dikeluarkannya Permen pembatasan impor ini maka 

Indonesia sebaiknya juga siap atas tuntutan pelanggaran prinsip WTO 

maupun FTA dari negara-negara lain yang dirugikan. 

Pembatasan impor holtikultura jika dikaitkan dengan Perjanjian 

ACFTA juga bisa dikatakan melanggar, karena holtikultura termasuk dalam 

Early Harvest Product (EHP) yang tariffnya sudah 0% sejak 1 Januari 2010 

dan juga tidak ada pembatasan kuota. China belum pernah menuntut 

adanya Permendag ini sebagaimana telah dilakukan AS, tetapi pelaporan AS 

menunjukkan bahwa adanya peraturan yang demikian dapat memicu konflik 

dengan negara lain sebab mengindikasikan adanya pengingkaran terhadap 

perjanjian internasional. Pembatasan kuota atau kenaikan tariff 

diberbolehkan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan Artikel XIX 

GATT-WTO Agreement.  

Permen ini benar-benar memberikan batasan tanpa melihat bahwa 

ada GATT-WTO Agreement, Perjanjian ACFTA maupun perjanjian-perjanjian 

                                           
152  Bonnie Setiawan, loc.cit, hlm. 7 



135 

 

 

 

FTA yang lain. Permen ini berlaku dan ditaati oleh sistem perdagangan 

hortikultura di Indonesia, ini terbukti dengan pemberitaan pada program 

Fokus Sore Indosiar, 12 Maret 2013 yang menyebutkan bahwa permintaan 

buah naga meningkat dengan adanya pembatasan impor buah.153  

Adanya Permendag dan Permentan tentang Pembatasan Impor 

Hortikulura dan juga Pergub Jatim yang melarang impor buah khas Jatim 

masuk ke wilayah Jatim pada 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah panen 

raya ini jelas menimbulkan adanya konflik hukum dengan Perjanjian ACFTA 

yang mengatur hortikultura ke dalam EHP yang mengikuti ketentuan 

perdagangan bebas yang bebas bea masuk 0% dan tidak ada pembatasan 

kuota. Permen dan Pergub ini merupakan peraturan perundang-undangan 

yang dikeluarkan setelah adanya Perjanjian ACFTA dan isinya bertentangan 

dengan ketentuan dalam Perjanjian ACFTA. 

Konflik hukum antara Perjanjian ACFTA dengan peraturan 

perudang-undangan nasional ini merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. 

Suatu negara yang telah mengesahkan perjanjian internasional, dalam 

pelaksanaannya di wilayahnya maka akan berhadapan dengan hukum atau 

peraturan perundang-undangan nasional yang lain. Dalam hal ini ada 

beberapa kemungkinan yang akan dihadapi yaitu :154 

1) Substansi maupun isi dan jiwa perjanjian itu selaras dengan hukum 

atau peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Jika hal ini yang 

                                           
153  Fokus Sore, Permintaan Buah Naga Melonjak Tajam Pasca Aturan Pembatasan Buah 

Impor, Indosiar, 12 Maret 2013, pukul 15.31 WIB 

154  I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2), (Bandung : Mandar 

Maju, 2005), hlm. 275-276 
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terjadi maka tidak ada atau amat sedikit masalah yang muncul 

berkenaan dengan penerapan perjanjian internasional itu. 

2) Walaupun sebelum negara mengesahkan sebuah perjanjian 

internasional sudah melakukan pengkajian yang mendalam atas 

substansinya, tetapi setelah perjanjian itu diterapkan oleh negara yang 

mengesahkan ternyata bertentangan dengan hukum atau peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

3) Walaupun sebelum negara mengesahkan sebuah perjanjian 

internasional sudah melakukan pengkajian yang mendalam atas 

substansinya, tetapi setelah perjanjian itu diterapkan oleh negara yang 

mengesahkan ternyata menimbulkan dampak yang cukup luas dan 

mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang justru 

bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah disahkan.155 

Poin 3) dalam uraian di atas merepresentasikan yang terjadi antara 

Perjanjian ACFTA dengan Permendag, Permentan dan Pergub yang 

semuanya melakukan pembatasan impor hortikultura.  

Dalam menghadapi poin 2) dan 3) maka negara mengalami 

dilema apakah akan mengutamakan penerapan perjanjian internasional 

dengan mengesampingkan hukum nasional atau sebaliknya. Apabila 

perjanjian internasional dikesampingkan dengan alasan bertentangan 

dengan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan nasional maka 

dikhawatirkan akan terjadi anarki internasional yang bisa merugikan semua 

                                           
155  Tambahan dari penulis, karena kondisi ini ternyata juga mungkin terjadi. 
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pihak, sekaligus juga akan merendahkan nilai-nilai dan tujuan luhur dari 

perjanjian internasional.156 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya tidak 

menjadikan hukum nasional sebagai alasan pembenar untuk 

mengesampingkan suatu perjanjian internasional ataupun menjadi alasan 

pembenar atas pelanggaran maupun kegagalan dalam melaksanakan 

perjanjian internasional.157 Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Wina  

1986 yaitu “(1) A State party to a treaty may not invoke the provisions of its 

internal law as justification for its failure to perform the treaty, (2) An 

international organization party to a treaty may not invoke the rules of the 

organization as justification for its failure to perform the treaty”. Artinya (1) 

Suatu Negara pihak pada perjanjian tidak dapat meminta ketentuan hukum 

internal sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk melakukan 

perjanjian, (2) Pihak organisasi internasional untuk perjanjian tidak mungkin 

meminta aturan organisasi sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk 

melakukan perjanjian. 

Ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1986 ini menjadi salah satu 

alasan bahwa adanya Permen dan Pergub yang membatasi impor 

hortikultura ini tidak bisa dibenarkan sebab justru menimbulkan pelanggaran 

pada perjanjian internasional yang meliberalisasikan perdagangan yaitu 

Perjanjian ACFTA atau perjanjian FTA yang lain dan perjanjian WTO. 

Perjanjian ACFTA ini merupakan perjanjian bilateral antara 

ASEAN dan China, sehingga perjanjian ini bisa menjadi hukum organisasi 

                                           
156  I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2)..., loc. cit, hlm. 276 

157  Ibid 
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internasional yaitu ASEAN karena perjanjian ini sudah disetujui oleh 

kesepuluh negara ASEAN. Negara-negara ketika membentuk suatu 

organisasi internasional didorong oleh satu tujuan atau objek yang sama, 

yaitu mereka menghendaki bahwa dalam suatu bidang tertentu mereka tidak 

usah lagi menjalankan sendiri dan bekerja sendirian akan tetapi diwakili oleh 

suatu badan (entity) yang tampil atas nama mereka.158 Ini alasan lain 

mengikatnya Perjanjian ACFTA sehingga walaupun ada perundang-undangan 

nasional yang bertentangan maka Perjanjian ACFTA secara normatif harus 

didahulukan. 

Kekuatan mengikat ini didukung dengan pandangan bahwa 

perjanjian internasional digolongkan sebagai sumber hukum formal yang 

merupakan treaty contract yang artinya perjanjian internasional 

sebagaimana kontrak atau perjanjian perdata yang mengikat para pihak 

yang mengadakan perjanjian.159 Perjanjian ACFTA memenuhi ini sehingga 

walaupun pembuat perjanjian mengatasnamakan ASEAN tetapi negara 

anggotanya dapat dikatakan terikat perjanjian ini. Alasan keterikatan ini 

adalah ASEAN sebagai sebuah institusi regional yang telah mengikat secara 

hukum karena ditandatanganinya ASEAN Charter, yang secara progresif 

melakukan liberalisasi perdagangan maupun penanaman modal.160 ASEAN 

Charter (Piagam ASEAN) ini ditandatangani tahun 2005 dan disahkan oleh 

Pemerintah Indonesia dengan UU No. 38 tahun 2008 Tentang Pengesahan 

Charter of The Association of Southeast Asian Nations. Piagam ASEAN ini 

                                           
158  T. May Rudy, Hukum Internasional 2, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 110 

159  T. May Rudy, Hukum Internasional 1, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 4  

160  Daeng, Jebakan ASEAN dalam Komitmen Ambisius 2010, Free Trade Watch : 

Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume III/Edisi Oktober 2010, hlm. 117 
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berisikan garis besar haluan kebijakan ASEAN, yang menyebutkan bahwa 

ASEAN adalah satu kesatuan pasar bebas.161  

Pasal 1 ayat (5) Charter of The Association of Southeast Asian 

Nations  (Piagam ASEAN) menyebutkan bahwa salah satu tujuan ASEAN 

adalah sebagai berikut: 

To create a single market and production base which is stable, prosperous, 
highly competitive and economically integrated with effective facilitation for 
trade and investment in which there is free flow of goods, services and 
investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents 
and labour; and freer flow of capital. 

Arti dari klausul di atas adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi 

yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis 

melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di 

dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang 

bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja 

berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas. 

Pasal 2 ayat (2) piagam ASEAN menyatakan In pursuit of the 

Purposes stated in Article 1, ASEAN and its Member States reaffirm and 

adhere to the fundamental principles contained in the declarations, 

agreements, conventions, concords, treaties and other instruments of 

ASEAN. Arti dari pasal ini adalah dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

disebutkan dalam Pasal 1, ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya 

menegaskan kembali dan memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang 

tertuang dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-persetujuan, konvensi-

konvensi, concords, traktat-traktat, dan instrumen ASEAN lainnya. 

                                           
161 Daeng, Menyoal Pelanggaran Konstitusi dalam ACFTA, Free Trade Watch : Mewujudkan 

Keadilan Ekonomi, Volume I/Edisi April 2011, hlm. 5 
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Klausula Pasal 2 ayat (2) Piagam ASEAN ini yang menjadi 

alasan semakin kuat bahwa Indonesia terikat dengan Perjanjian ACFTA. 

Indonesia sudah menandatangani Piagam ASEAN yang artinya Indonesia 

setuju dengan tujuan dan prinsip ASEAN yang tertuang dalam piagam 

ASEAN ini, salah satunya menyetujui pasar tunggal ASEAN, sehingga apabila 

ASEAN setuju mengadakan perjanjian bilateral dengan China maka negara 

ASEAN terikat dengan perjanjian tersebut. 

Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN adalah dasar yang membuat 

LSM162 mengajukan judicial review ke MK atas UU ratifikasi Piagam ASEAN 

ini, sebagaimana telah dicontohkan pada sub bab di atas. Hasil dari 

pengajuan ini sebagaimana diberitakan oleh hukum online adalah sebagai 

berikut : 

Majelis MK menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 1 

ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n UU No. 38 Tahun 2008 tentang 

Pengesahan Piagam ASEAN. Dalam putusannya, Mahkamah beralasan Pasal 

1 angka 5 tidak berlaku otomatis, sebab Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter 

menyebutkan negara-negara anggota wajib mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai. 

Jadi, terbentuknya kawasan perdagangan ASEAN bergantung pada negara 

anggota ASEAN.163 

                                           
162  LSM yang mengajukan judicial review ini terdiri dari IGJ, INFID, API, SPI, KIARA, 

FNPBI, Migrant Care, ASPPUK yang kemudian tergabung dalam sebuah aliansi dan yang 

menamakan dirinya Aliansi Keadilan Global (AKG) 

163 Hukum Online, Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas, 26 feb 2013, 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512cb1408c03e/pengujian-uu-ratifikasi-piagam-asean-

kandas, diakses 26 maret 2013 

Comment [VAC1]: mungkin akan lebih akurat 
apabila anda menuliskan nama-nama LSM yg 
mengajukan judial review. Nama-nama LSM tsb 
dapat ditulis di footnote, supaya tidak 
mengganggu substansi penulisan di sini 
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Hal ini dapat menjadi rujukan seandainya Keppres pengesahan 

Perjanjian ACFTA diajukan untuk judicial review maka belum tentu dapat 

menyelesaikan masalah perlindungan terhadap UMKM sebab pembatalan 

peraturan perundang-undangan pengesahan belum tentu dapat 

membatalkan perjanjian yang disahkan sebab perjanjian mengikat pihak 

yang setuju untuk melakukannya. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan Perjanjian Internasional 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menilai berlakunya Piagam ASEAN 

terhadap Indonesia tidak serta merta didasarkan pada pemberlakuan UU 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Pasalnya, 

pernyataan pengikatan diri Indonesia pada Piagam ASEAN didasarkan pada 

penyerahan Piagam Pengesahan kepada Sekretariat ASEAN seperti diatur 

Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemberlakuan Piagam 

ASEAN bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara sepenuhnya ditentukan 

penerapan ketentuan Piagam ASEAN itu sendiri yang merupakan perjanjian 

internasional, bukan UU pengesahannya. Materi muatan UU Pengesahan 

Piagam ASEAN hanya merupakan persetujuan pemerintah dan DPR untuk 

mengikatkan diri terhadap Piagam ASEAN. Materinya sama sekali tidak untuk 

mengubah bentuk ketentuan Piagam ASEAN dari norma hukum internasional 

menjadi hukum nasional.164 Hal senada juga berlaku untuk pengesahan 

Perjanjian ACFTA, hanya saja dikarenakan Perjanjian ACFTA pengesahannya 

dengan Keppres maka persetujuan pengikatan diri adalah dari Pemerintah 

                                           
164 Kyd/jpnn, UU Dibatalkan, Indonesia Tetap Terikat Piagam ASEAN, radar bangka, 26 

Maret 2013 http://www.radarbangka.co.id/berita/pdf/nusantara/1511, diakses tanggal 26 Maret 

2013. 
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saja, tetapi ini tidak berpengaruh pada keberlakuannya artinya sama dengan 

Piagam ASEAN sama-sama berlaku dan terikat. 

Berkaitan dengan Bagan 4 Kedudukan Perjanjian Internasional 

dalam Sistem Hukum Indonesia, maka posisi Perjanjian ACFTA sebagai 

perjanjian internasional berada di atas Pergub karena sudah tampak di 

bagan berada di atas Perda Provinsi, sehingga sesuai bagan 4 maka 

Perjanjian ACFTA ada di atasnya secara hirarkis. Untuk Permen tidak ada 

dalam tata urutan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. 

Untuk menentukan posisinya dibandingkan Perjanjian ACFTA dapat 

dianalogikan bahwa secara hirarkis Presiden di atas menteri maka Perpres di 

atas Permen, sedangkan Perjanjian internasional baik sesuai aliran Monisme 

maupun Dualisme posisinya di atas Perpres. Oleh karena itu dengan 

disahkan Perjanjian ACFTA dengan Keppres No. 48 Tahun 2004 yang telah 

diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa perjanjian ACFTA ini berlaku 

maka kedudukannya diakui pada sistem hukum nasional, sehingga adanya 

pertentangan dengan Permen dan Perda yang membatasi larangan buah 

impor untuk memutuskan mana yang lebih berlaku digunakan asas Lex 

Superior derogat lex inferiori.  Dengan diterapkan asas ini maka ini menjadi 

alasan juga bahwa Perjanjian ACFTA dapat lebih diutamakan dibanding 

Permen dan Perda yang bertetangan dengan perjanjian ini. Ini merupakan 

konteks ideal sesuai dengan teori dan aturan normatif yang ada, tetapi 

fenomena yang terjadi Permen dan Pergub yang bertentangan dengan 

Perjanjian ACFTA ini tetap berlaku karena untuk pembatalannya ada 

prosedur yang harus dilakukan, apabila ini tidak dilakukan maka tidak bisa 
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dibatalkan. Oleh karena itu sebenarnya ada beberapa peraturan yang sama-

sama berlaku walaupun sebenarnya saling bertentangan satu sama lain. 

Meskipun Permen dan Perda ini bertentangan dengan 

Perjanjian ACFTA dan sebenarnya Perjanjian ACFTA yang seharusnya 

diutamakan tetapi kenyataannya Permen dan Pergub ini tetap dilaksanakan. 

Permen tidak dapat dibatalkan tanpa ada permohonan ke MA sama dengan 

pembatalan Keppres pengesahan Perjanjian ACFTA.  

Judicial review terhadap Permen bisa diajukan ke MA, 

sebagaimana pernah dilakukan oleh Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia 

(Abadi) mengajukan judicial review atas Permenakertrans No. 19 Tahun 

2012 Tentang Outsourching yang dianggap bertentangan dengan UU 

ketenagakerjaan.165 Tata cara pengajuan judicial review Permendag yang 

membatasi impor hortikultura ini ke MA sama dengan pengajuan judicial 

review atas Keppres sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya. 

Pergub sebenarnya ada mekanisme review oleh mendagri tetapi 

jika review ini tidak dilakukan atas Pergub Jawa Timur No.78 Tahun 2012 

atau dilakukan tetapi tidak dinilai bertentangan dengan Perjanjian ACFTA 

maka Pergub ini tetap berlaku, judicial review juga dapat ditempuh untuk 

melakukan review atas Pergub.  

Untuk pergub sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 

No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 

                                           
165  Bn, Perusahaan Outsourcing Gugat Peraturan Yang Dikeluarkan Cak Imin, Detik 

Finance, 30 November 2012, http://finance.detik.com/red/2012/11/30/103756/2105779/1036/ 

perusahaan-outsourcing-gugat-peraturan-yang-dikeluarkan-cak-imin, diakses tanggal 25 Maret 

2013 
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Pasal 7 ayat (1) mencakup “peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Berdasarkan ayat 

tersebut maka Pergub termasuk dalam jenis peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Pergub (Peraturan Gubernur) 

juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pergub 

baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.  Kewenangan pembentukan 

Pergub ada pada Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Perda Provinsi), atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan Gubernur.  

Apabila ada Pergub yang bertentangan dengan perjanjian 

internasional yang telah disahkan sehingga memiliki kekuatan sebagai 

hukum nasional maka ada beberapa mekanisme koreksi atas pergub ini yang 

dapat ditempuh, yaitu sebagai berikut : 
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1) Judicial Review 

Pasal 9 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Dalam hal 

suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang 

diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya 

dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Mekanisme pengajuan ke MA nya 

juga sama dengan yang ditempuh apabila Keppres pengesahan 

Perjanjian ACFTA akan diajukan judicial review sebagaimana 

diuraikan pada sub bab sebelumnya.       

2) Executive Review 

Pengujian Perda atau Pergub menurut UU No. 32 Tahun 2004 

dilakukan oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen 

Dalam Negeri (Depdagri) dalam rangka pengawasan terhadap 

daerah. Ini yang disebut dengan executive review.166  

Dari ketentuan ini tampak bahwa sebenarnya Depdagri memiliki 

kewajiban melakukan pengawasan terhadap daerah termasuk dalam 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan daerah supaya tidak 

bertentangan dengan peraturan di atasnya. Tanpa ada bentuk 

mekanisme pengawasan yang jelas, maka seringkali peraturan yang 

dibuat daerah lepas dari pengawasan Depdagri dan dapat tetap 

berlaku walaupun bertentangan dengan perjanjian internasional yang 

telah mengikat Indonesia. Pergub No 78 Tahun 2012 yang melarang 

impor seluruh produk hortikultura masuk ke wilayah Jawa Timur ini 

merupakan contoh pergub yang lepas dari pengawasan Depdagri 

                                           
166  Jazim Hamidi, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah : Menggagas Peraturan 

Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 117 
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sehingga masih dapat berlaku dan tidak pernah mendapat teguran 

atau pembatalan dari Depdagri. 

Adanya judicial review dan executive review yang sama-sama 

dapat ditempuh untuk membatalkan Pergub, maka sebenarnya ini 

menimbulkan dualisme yang menyebabkan munculnya permasalahan hukum 

mengenai lembaga mana yang sebenarnya berwenang menguji Pergub ini.167 

Lagi-lagi ini merupakan contoh dari ketidakpastian hukum yang ada di 

Indonesia. 

Kesimpulan yang dapat diberikan untuk menjawab posisi 

Perjanjian ACFTA apabila terjadi konflik hukum dengan perundang-undangan 

nasional maka Perjanjian ACFTA ini lebih diutamakan dengan beberapa 

alasan, yaitu pertama sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Wina 1986 

perundang-undangan nasional tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas 

pelanggaran, kegagalan perjanjian internasional dan/atau mengesampingkan 

perjanjian internasional. Kedua Perjanjian ACFTA ini menjadi hukum 

organisasi internasional yang wajib ditaati oleh anggotanya karena dalam 

perundingan Perjanjian ACFTA, ASEAN tampil atas nama negara anggota 

ASEAN, maka Perjanjian ACFTA ini mengikat Indonesia, sehingga walaupun 

ada perundang-undangan nasional yang bertentangan maka Perjanjian 

ACFTA secara normatif harus didahulukan. Ketiga Perjanjian ACFTA sebagai 

perjanjian internasional yang telah disahkan dengan Keppres No. 48 Tahun 

2004 dan dinyatakan berlaku pada sistem hukum Indonesia, maka 

kedudukannya setara UU atau PP sehingga secara hierarki berada di atas 

Permen dan Pergub. Oleh karena itu berlaku asas Lex Superior derogat lex 

                                           
167  Ibid, hlm. 93 
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inferiori.  Dengan diterapkan asas ini maka Perjanjian ACFTA dapat lebih 

diutamakan dibanding Permen dan Pergub yang bertetangan dengan 

perjanjian ini.  

3.3 Perlindungan yang Diberikan Hukum Nasional Terhadap UMKM 

dari Dampak Adanya Perjanjian ACFTA 

3.3.1 Perlindungan yang telah diberikan Hukum Nasional Terhadap 

UMKM 

Pembangunan nasional mutlak diperlukan dalam pembangunan 

Negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, 

sebab inilah yang menjadi tujuan dari suatu negara. Pembangunan nasional 

tidak akan lepas dari adanya pembangunan ekonomi di dalamnya.  

Development is important because it produces an economy, and more 
broadly a society and culture, that determines how people live in terms of 
income, services, life chances, education, and so on. As we have said, 
development is conventionally measured as economic growth, with level of 
development seen in terms of size of the economy.168 

Arti kalimat diatas apabila diterjemahkan secara bebas yaitu pembangunan 

adalah penting sebab menghasilkan suatu ekonomi, lebih luas lagi, 

masyarakat dan kulturnya, yang menentukan bagaimana orang-orang hidup 

dalam kaitan dengan pendapatan, jasa, kesempatan hidup, pendidikan, dan 

seterusnya. Seperti kita telah katakan, pembangunan secara konvensional 

dirukur seperti pertumbuhan ekonomi, dengan tingkatan pertumbuhan 

menurut ukuran ekonomi.  

Pembangunan nasional memiliki makna yang lebih luas dari 

sekedar pembangunan ekonomi, atau dengan kata lain pembangunan 

                                           
168  Richard Peet and Elaine Hartwick, Theories of Development, (New York : The Guildford 

Press, 2009), hlm. 10.  
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ekonomi hanyalah salah satu dari aspek saja dari keseluruhan pembangunan 

nasional. Meskipun demikian karena peranan pembangunan ekonomi 

sedemikian pentingnya di Indonesia dan menjadi penunjang dari 

pembangunan di sektor-sektor lainnya, pembangunan nasional pada 

akhirnya diidentikkan dengan pembangunan ekonomi.169  

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan 

Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling 

besar karena sebagian anggota masyarakat untuk mendapatkan penghasilan 

dengan jalan membuat usaha secara perorangan tersebut, sebab ini 

memang hal yang paling mudah. Peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang ini juga sudah ada cukup lama sekitar tahun 1995 yaitu 

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.  

Jadi sejak 17 tahun yang lalu jenis usaha ini sudah dilindungi 

mengingat dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian 

integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai 

kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur 

perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi 

ekonomi.170 

Perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis 

dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang 

hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan 

                                           
169  Djuhaendah hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang 

Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas pemisahan Horisontal, (Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 1996), hlm. 1 

170  Klausula menimbang Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 
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usaha. Oleh karena alasan inilah Undang-undang No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibentuk supaya lebih dapat 

menjawab dan melindungi usaha skala kecil yang bermacam-macam 

jenisnya tidak hanya usaha kecil saja. 

UU ini mengatur kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan dan pengembangan 

usaha, pembiayaan, kemitraan. Pengaturan mengenai hal-hal tersebut  

menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap UMKM. Perlindungan ini 

didukung dengan peraturan perundangan-undangan lain yang lebih spesifik 

baik yang setara UU atau aturan dibawahnya. UU UMKM ini sendiri memiliki 

aturan pelaksanaan juga tetapi tahun pembuatannya sebelum 2008 sehingga 

bisa dikatakan hal ini dibuat mengikuti UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha 

Kecil yang bisa jadi belum disesuaikan dengan kondisi saat ini.  

Pengaturan mengenai pemberdayaan dan pengembangan 

usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi diuraikan 

sebagai berikut :  

1) Pemberdayaan dan Pengembangan usaha  

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis 

dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan 

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.171 

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk 

                                           
171  Pasal 1 angka 9 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
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memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian 

fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah.172  

Menurut Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah tujuan pemberdayaan UMKM adalah (a) 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan; (b) menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; (c) meningkatkan peran 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, 

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan 

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Salah satu upaya 

pemberdayaan menurut Pasal 4 huruf c adalah dengan pengembangan 

usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan 

kompetensi Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, memfasilitasi 

pengembangan usaha, dunia usaha dan masyarakat berperan aktif 

melakukan pengembangan.173 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu 

pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.174 

                                           
172  Pasal 1 angka 10 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

173  Pasal 16 ayat (1) (2) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

174  Pasal 16 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
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Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No.32 

Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, 

dilihat dari tahun pembuatannya jelas tampak bahwa ini merupakan 

peraturan pelaksanaan dari UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha 

Kecil. Hal ini bisa dilihat dari tahun pembuatan PP adalah 10 tahun 

terlebih dahulu dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan 

diperjelas pada klausula dalam pasal 1 angka satu yaitu “Usaha Kecil 

adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 

tentang Usaha Kecil”. Ini sebagai bukti acuan dari PP ini masih UU 

lama yang lingkup sebenarnya hanya usaha kecil bukan usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM), walaupun dari pengertian saja tidak 

relevan tetapi PP ini masih dipakai. 

Dalam PP tersebut ketentuan tentang pengembangan 

diatur pada Pasal 5 bahwa pembinaan dan pengembangan usaha kecil 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha 
kecil; 

b. penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai 
potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil; 

c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; 
d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program 

pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.  

Masalah yang dimaksud dalam pasal di atas jika dikaitkan dengan 

kondisi saat ini, salah satunya bisa tentang masalah yang ditimbulkan 

oleh Perjanjian ACFTA. 

Pasal 15 PP ini mengatur tentang peran pemerintah, 

dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan dan 
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pengembangan usaha untuk perkuatan bagi usaha kecil untuk 

kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, 

melalui lembaga pendukung yang terdiri dari: (a) lembaga 

pembiayaan; (b) lembaga penjaminan; (c) lembaga pendukung lain. 

Peran serta Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah 

dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha UMKM ini juga 

didukung oleh UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

yaitu Pasal 14 huruf i yang berbunyi “Urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan 

urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: (i) fasilitasi 

pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah”. Huruf i ini 

sebagai salah satu urusan wajib Pemertintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Pemberdayaan dan pengembangan usaha ini merupakan 

salah satu bentuk perlindungan hukum UMKM sebab dengan 

pemberdayaan dan pengembangan usaha ini maka dapat menjaga 

eksistensi UMKM dalam sistem ekonomi Indonesia khususnya dalam 

menghadapi dinamika ekonomi salah satunya dengan adanya pasar 

bebas, termasuk Perjanjian ACFTA yang merupakan pasar bebas 

ASEAN dan China.  

2) Pembiayaan  

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, 

koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan 
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dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.175 

Dalam UU ini diatur tentang pembiayaan UMKM oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah (Pemda). Selain Pemerintah dan Pemda UMKM 

dapat memperoleh pembiayaan dari BUMN dan Dunia Usaha. 

Pembiayaan ini berupa sebagai berikut (1) Pinjaman yang biasanya 

dengan kredit; (2) Penjaminan; (3) Hibah; (4) mengusahakan bantuan 

luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah 

serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.176  

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan 

pembiayaan UMKM. Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:177 

a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan 
b. dan lembaga keuangan bukan bank; 
c. pengembangan lembaga modal ventura; 
d. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang 

Pembiayaan untuk UMKM didukung oleh beberapa 

peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik yaitu : 

a. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

UU ini juga mengatur tentang pemberian modal untuk 

UMKM di pasal 13 yaitu sebagai berikut : 

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang 
dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha 
besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha 
mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui 

                                           
175  Pasal 1 angka 11 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

176  Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

177  Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
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program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian 
dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran 
informasi yang seluas-luasnya. 

Dari pasal ini tampak bahwa Pemerintah juga memiliki kewajiban 

untuk memberikan ruang UMKM mendapatkan penanaman 

modal baik dari perusahaan asing maupun perusahaan dalam 

negeri. Jenis usaha ini adalah diatur dalam Kepress No. 127/2001 

Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk usaha 

Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha atau 

Besar Dengan Syarat Kemitraan.  

b. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

Dalam UU Perbankan dinyatakan pula bahwa memiliki 

program pemberdayaan UMKM berupa pemberian kredit yang 

bertujuan untuk peningkatan tarah hidup rakyat. Untuk 

mewujudkan ini Pemerintah bersama BI dapat bekerjasama 

dengan Bank Umum.178  

c. PP No.32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan 

Usaha Kecil 

Pasal 16 PP ini menyatakan bahwa Lembaga 

pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan 

akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang 

dibina dan dikembangkan melalui: 

a. penyediaan pendanaan usaha kecil; 

                                           
178  Demikian yang tercantum dalam Pasal 12 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
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b. penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan 
dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan 
permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan; 

c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan; 
d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk 
memperoleh pendanaan untuk usaha kecil melalui 
penyuluhan langsung dan media massa yang ada; 

e. penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan 
manajemen keuangan; 

f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit usaha kecil; 
g. bimbingan dan bantuan usaha kecil; 
h. loket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha 
kecil.  

d. Keppres No. 127/2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang 

Dicadangkan Untuk usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang 

Terbuka Untuk Usaha atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.  

Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa usaha kecil 

merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral 

dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran 

yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian 

nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan 

berdasarkan demokrasi ekonomi, dan usaha kecil perlu 

diberdayakan dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan 

sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan 

peran sertanya dalam pembangunan dengan pemberian modal 

dan kemitraan.  

Bidang usaha yang dimaksud adalah Pertanian, 

perikanan, industri dan perdagangan, kehutanan, perhubungan, 

telekomunikasi dan lain - lain.  

e. Kesepakatan Bersama antara Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Masyarakat Selaku Ketua Komite Penanggulangan 
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Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia Tentang 

Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  

No. : 15/KEP/MENKO/KESRA/VI/2005 

No. : 7/31/KEP.GBI/2005 

Dalam peraturan ini menyebutkan tugas dan tanggungjawab 

menkokesra dan gubernur BI untuk memberdayakan UMKM. 

Sehubungan dengan pemberian kredit UMKM Menkokesra 

bertanggungjawab mendorong penguatan lembaga penjaminan 

kredit untuk UMKM. Sedangkan Gubernur BI berkewajiban (1) 

mendorong Bank Umum dan BPR, baik konvensional maupun 

syariah untuk menyalurkan kredit UMKM sesuai dengan rencana 

bisnis masing-masing bank dengan tetap memperhatikan prinsip 

kehati-hatian; (2) memfasilitasi atau bekerjasama dengan 

lembaga lain, baik domestik maupun internasional, dalam rangka 

mendorong penyaluran kredit UMKM. 

Pemberian kredit kepada UMKM bisa diberikan oleh 

BUMN, usaha besar nasional maupun asing dan bank. Setiap 

BUMN diwajibkan menyisihkan sebagian laba tahunan untuk 

pembiayaan UMKM baik kemitraan, hibah maupun pinjaman 

yang dapat berupa kredit. Demikian juga dengan usaha besar 

nasional maupun asing.  

f. Peraturan Bank Indonesia 

Ada beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang 

mengatur syarat dan ketentuan pembiayaan UMKM secara 
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spesifik sebagai petunjuk pelaksanaan teknis. PBI yang mengatur 

kredit atau pembiayaan UMKM ini biasanya berubah setiap tahun 

menyesuaikan dengan perkembangan sistem ekonomi.  

Dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pembiayaan menunjukkan ada upaya pemerintah 

memberikan perlindungan hukum untuk UMKM sebab modal tidak 

dapat dipisahkan dari kesuksesan sebuah usaha, termasuk dalam 

menghadapi persaingan baik dengan produsen besar dari dalam 

maupun luar negeri.  

Rata-rata pembiayaan ini mensyaratkan adanya jaminan 

dan ini yang menjadikan kendala untuk UMKM mendapatkan modal. 

Seringkali UMKM tidak dapat memenuhi persayaratan untuk 

mendapatkan bantuan modal demi mempertahankan usahanya. Sering 

kali didapati, UMKM Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang 

sistematis, banyak juga yang tidak ada laporan keuangannya. Hal ini 

menyulitkan perbankan untuk mempertimbangkan pemberian kredit. 

Biasanya bank akan menolak kredit yang diajukan UMKM yang tidak 

memiliki laporan keuangan.179 Dalam pemberian kredit Bank tetap 

diharapkan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga sebenarnya 

wajar apabila bank tidak dapat memberikan kredit dikarenakan tidak 

ada laporan keuangan sebab dengan demikian kondisi usaha tidak 

dapat dinilai sehat ataukah tidak.  

                                           
179  Jn, Masalah yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Perbankan, Surabaya Pagi, 18 

Februari  2011, hlm.  19, kolom 2-3  
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Pada kenyataannya memang Bank-bank di Indonesia 

enggan memberikan kredit yang justru dibutuhkan oleh para pelaku 

usaha untuk menggerakkan roda ekonomi. Bank enggan menyalurkan 

pada industri tetapi justru untuk sektor konsumsi dan properti dengan 

alasan resikonya lebih kecil dan pengembaliannya lebih cepat. 

Pinjaman untuk sektor UMKM sangat tinggi bunganya, kondisi ini 

menyebabkan deindustrialisasi yang dampaknya sangat berbahaya, 

karena deindustrialisasi meningkatkan jumlah pengangguran di 

Indonesia yang berdampak buruk pada kehidupan sosial dan politik 

serta mengganggu kestabilan makroekonomi. 180 

Deindustrialisasi ini tidak hanya berpengaruh pada 

meningkatnya pengangguran tetapi juga membuat Indonesia tidak 

dapat bersaing dengan Negara anggota ACFTA yang lain. Ketika 

Negara ACFTA lain memperkuat industri tetapi Indonesia khususnya 

UMKM tidak dapat menjalankan industrinya dikarenakan kurangnya 

modal usaha dikarenakan ketidakpercayaan perbankan pada sektor 

industri. 

Ketua Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional 

(Perbanas) Jatim menyatakan pada intinya tidak pilih-pilih dalam 

menggelontorkan kredit ke sektor industri asal pasarnya bagus. 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyaluran kredit 

kepada industri (1) Adanya ACFTA diprediksi industri tekstil akan 

mengalami keterpurukan akibat kalah bersaing dengan industri China, 

                                           
180   Afifah Kusumadara, The Role of Law in Indonesian Economic Development, hlm.18-21 

http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2011/06/secured-kedudukan-hukum-sbg-alat-

pembangunan-ekonomi.pdf, diakses tanggal 1 Maret 2013. 
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maka perbankan masih khawatir dalam menyalurkan kredit; (2) Kondisi 

ekonomi yang belum stabil sepenuhnya membuat perbankan sedikit 

mengerem pembiayaan dalam waktu jangka panjang.181  

Dari fakta di atas tampak bahwa berlakunya Perjanjian 

ACFTA justru mendorong perbankan tidak menyalurkan kreditnya ke 

UMKM karena takut industri UMKM terkena imbas ACFTA sehingga 

hasil produksinya tidak laku misalnya dan berdampak tidak dapat 

membayar kredit yang telah diberikan oleh bank yang bersangkutan. 

Padahal sebenarnya pemberian kredit kepada UMKM yang diperlukan 

untuk dapat menghadapi gempuran produk China akibat berlakunya 

Perjanjian ACFTA, dengan memiliki tambahan modal usaha diharapkan 

dapat meningkatkan produksi UMKM.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa sebenarnya secara 

substansi perlindungan hukum sudah diatur dengan peraturan 

perundang-undangan baik setara UU maupun aturan-aturan 

pelaksanaan di bawah UU, tetapi adanya Perjanjian ACFTA bukan 

memacu adanya peningkatan perlindungan hukum dengan perbaikan 

peraturan perundang-undangan yang lebih mempermudah 

pembiayaan untuk mendukung UMKM bersaing di perdagangan bebas 

ASEAN China, justru membuat pembiayaan UMKM lebih susah 

mendapatkan pembiayaan. 

 

 

                                           
181  Jat, Bank Support ke Industri Tekstil Asal Market Bagus, Harian Bangsa, 4 Februari 

2010, hlm. 4, kolom. 2-4  
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3) Kemitraan  

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, 

baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling 

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 

melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha 

Besar.182 

Kemitraan ini diatur dalam Pasal 25 UU No. 20 Tahun 

2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut : 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat 
memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan 
kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, 
memperkuat, dan menguntungkan. 

(2) Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan 
Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang 
produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber 
daya manusia, dan teknologi. 

(3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif 
kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan 
produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, 
penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha 

Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam 

pelaksanaan hubungan. Usaha Menengah dilarang pemiliki dan/atau 

menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.183 Ini 

bentuk perlindungan terhadap UMKM dari usaha besar walaupun 

terjalin hubungan kemitraan, sehingga diharapkan UMKM tidak 

tergerus oleh usaha besar.  

                                           
182  Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

183  Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 



161 

 

 

 

Permasalahan UMKM berhubungan dengan usaha besar 

baik dari dalam maupun luar negeri berupa barang impor terus 

berkembang salah satunya dalam konteks persaingan usaha. 

Perlindungan mengenai ini secara spesifik diatur dengan UU No.5 

Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Sehubungan dengan persaingan usaha yang sering terjadi 

pada UMKM adalah mereka menghadapi gempuran produk murah dari 

usaha besar baik dari dalam maupun luar negeri. Praktek ini dalam 

hukum persaingan usaha dikenal dengan praktek predatory pricing 

atau kegiatan jual rugi yang artinya suatu bentuk penjualan atau 

pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan 

untuk mematikan pesaingnya.184 Berdasarkan sudut pandang ekonomi 

predatory pricing ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang 

tidak wajar, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-

rata.185 

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah 

para pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha 

yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga 

barang dan atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Wujud 

penguasaan pasar yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang 

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut dapat terjadi 

dalam bentuk penjualan barang dan/atau jasa dengan cara Jual rugi 

                                           
184  Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks.   (Jakarta : 

KPPU, 2009), hlm. 143 

185  Ibid 
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(predatory pricing) dengan maksud untuk “mematikan “pesaingnya.186 

Produk China yang membanjiri pasar Indonesia bisa jadi merupakan 

bentuk penguasaan pasar oleh produsen dari China.  

Dengan pernyataan pihak yang melakukan pernguasaan 

pasar adalah pelaku usaha yang mempunyai kekuatan maka rata-rata 

ini adalah perusahaan besar atau bisa jadi dari luar negeri yang 

melakukan ekspor besar-besaran ke Indonesia. UMKM sebagai usaha 

kecil yang tidak menguasai pasar sangat dirugikan dengan kondisi ini.  

Dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa: 

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa 
dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat 
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha 
pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  

Pasal ini untuk melindungi UMKM dari praktek ini baik dari pengusaha 

dalam negeri atau luar negeri.  

Pada dasarnya tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat 

murah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam 

hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka haruslah diperiksa 

apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang 

membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan 

tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 

Unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh 

pelaku usaha atau perusahaan memakai strategi ini : (1). Harus 

dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya 

                                           
186  Andi Fahmi Lubis dkk, op. cit, hlm. 144 
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denganharga rugi (menjual dibawah biaya rata-rata). Jika perusahan 

menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi, maka perusahaan 

tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual 

dengan harga rendah karena jauh lebih efsien dari pesaing-

pesaingnya; (2). Jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, 

masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan yang memungkinkanuntuk menjual rugi disebabkan ada 

kalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi 

kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana 

untuk keluar dari pasar (usaha); (3). Telah ditunjukkan bahwa 

perusahaan hanya akan menerapkan predatory pricing jika perusahaan 

tersebut yakin akan dapat menutup kerugian ditahap awal dengan 

menerapkan harga yang sangat tinggi ditahap berikutnya.187  

Aturan dalam UU Persaingan usaha ini menunjukkan 

bahwa UMKM juga mendapatkan perlindungan hukum dari adanya 

penetrasi besar-besaran suatu produk tertentu yang berharga sangat 

murah sehingga mematikan produksi UMKM yang memiliki jenis produk 

yang sama dikarenakan lebih memilih produk murah tersebut baik 

yang berasal dari perusahaan besar dalam negeri maupun luar negeri. 

Adanya Perjanjian ACFTA sangat memungkinkan kondisi ini bisa 

terjadi, sehingga perlindungan hukum oleh perundang-undangan 

nasional terhadap UMKM sudah ada. 

                                           
187  Andi Fahmi Lubis dkk, loc. cit, hlm. 146 
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Sebenarnya hukum nasional sudah memberikan perlindungan 

hukum terhadap UMKM secara umum, dari semua masalah yang ditimbulkan 

tidak hanya karena adanya dampak perjanjian ACFTA. Perlindungan hukum 

UMKM termasuk dalam pembiayaan yang mana modal usaha ini diperlukan 

ketika ada perjanjian ACFTA maupun tidak. Perlindungan hukum yang 

diberikan UMKM selain oleh UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah juga dengan UU lain yang lebih spesifik untuk masing-

masing bentuk perlindungan dan juga didukung dengan perundang-

undangan nasional yang berupa aturan pelaksananya. Perlindungan hukum 

UMKM yang diberikan hukum nasional secara umum dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Tabel 9 Perlindungan Hukum UMKM yang 

diberikan Hukum Nasional 

Perlindungan Hukum UMKM yang diberikan Hukum Nasional 

 Pemberdayaan 

dan 

pengembangan 

usaha 

Pembiayaan 

 

Kemitraan 

UU No. 20 

Tahun 2008 

Tentang UMKM 

dan aturan 

pelaksanaannya 

UU No. 20 Tahun 

2008 Tentang 

UMKM  

Pasal 16 ayat (1) 

mengatur tentang 

pemberdayaan 

UMKM didukung 

oleh : (1) 

Pemerintah; (2) 

Pemda; (3) BUMN 

atau Dunia usaha 

Besar 

Pasal 4 huruf c 

menyebutkan 

bahwa salah satu 

Pasal 21 menyebutkan 

bahwa pembiayaan 

UMKM oleh 

Pemerintah dan 

Pemda, BUMN dan 

Dunia Usaha. 

Pembiayaan ini berupa 

: (1) Pinjaman yang 

biasanya dengan 

kredit; (2) 

Penjaminan; (3) 

Hibah; (4) 

mengusahakan 

bantuan luar negeri, 

dan mengusahakan 

sumber pembiayaan 

lain yang sah serta 

Pasal 25 

menyebutkan : 

(1)Pemerintah, 

Pemda, Dunia 

Usaha, dan 

masyarakat 

memfasilitasi, 

mendukung, dan 

menstimulasi 

kegiatan 

kemitraan, yang 

saling 

membutuhkan, 

mempercayai, 

memperkuat, dan 

menguntungkan. 

(2) Kemitraan 

Bidang 

Peraturan 
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 Pemberdayaan 

dan 

pengembangan 

usaha 

Pembiayaan 

 

Kemitraan 

upaya 

pemberdayaan 

dengan 

pengembangan 

usaha berbasis 

potensi daerah dan 

berorientasi pasar 

sesuai dengan 

kompetensi UMKM 

PP No.32 Tahun 

1998 Tentang 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Usaha Kecil 

Pasal 5 PP ini 

memuat ketentuan 

tentang 

pengembangan 

usaha kecil 

dilakukan melalui 

langkah-langkah 

sebagai berikut : 

(1) identifikasi 

potensi dan 

masalah yang 

dihadapi; (2) 

penyiapan program 

pembinaan dan 

pengembangan 

sesuai potensi dan 

masalah;(3) 

pelaksanaan 

program 

pembinaan dan 

pengembangan; (4) 

pemantauan dan 

pengendalian 

pelaksanaan 

program 

pembinaan dan 

tidak mengikat untuk 

Usaha Mikro dan Kecil. 

Pasal 22 mengatur 

tentang dalam rangka 

meningkatkan sumber 

UMKM, Pemerintah 

melakukan upaya: (a) 

pengembangan 

sumber pembiayaan 

dari kredit perbankan; 

(b) dan lembaga 

keuangan bukan bank; 

(c) pengembangan 

lembaga modal 

ventura; (d) 

pelembagaan terhadap 

transaksi anjak piutang 

PP No.32 Tahun 1998 

Tentang Pembinaan 

dan Pengembangan 

Usaha Kecil 

Pasal 16 menyebutkan 

bahwa lembaga 

pembiayaan 

memberikan prioritas 

pelayanan, kemudahan 

dan akses dalam 

memperoleh 

pendanaan bagi usaha 

kecil yang dibina dan 

dikembangkan melalui 

berbagai cara. 

antara UMKM dan 

dengan Usaha 

Besar mencakup 

proses alih 

keterampilan. (3) 

Menteri dan 

Menteri Teknis 

mengatur 

pemberian insentif 

kepada Usaha 

Besar yang 

melakukan 

kemitraan dengan 

UMKM  

Bidang 

Peraturan 
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 Pemberdayaan 

dan 

pengembangan 

usaha 

Pembiayaan 

 

Kemitraan 

pengembangan. 

UU No. 34 

Tahun 2004 

Tentang 

Pemerintahan 

Daerah 

 

Pasal 14 huruf i 

menyatakan bahwa 

salah satu urusan 

wajib yang menjadi 

kewenangan 

Pemda  

kabupaten/kota 

adalah 

memfasilitasi 

pengembangan 

koperasi, dan 

UMKM. 

- - 

UU No. 25 

Tahun 2007 

Tentang 

Penanaman 

Modal 

- Pasal 13 Mengatur 

tentang pemberian 

modal untuk UMKM 

dengan ketentuan : 

(1) Pemerintah wajib 

menetapkan bidang 

usaha yang 

dicadangkan untuk 

UMKM, dan koperasi 

serta bidang usaha 

yang terbuka untuk 

usaha besar dengan 

syarat harus bekerja 

sama dengan UMKM, 

dan koperasi; (2) 

Pemerintah melakukan 

pembinaan dan 

pengembangan UMKM 

dan koperasi melalui 

program kemitraan, 

peningkatan daya 

saing, pemberian 

dorongan inovasi dan 

perluasan pasar, serta 

penyebaran informasi 

yang seluas-luasnya. 

Pasal 25 

menyatakan 

Pemerintah 

melakukan 

pembinaan dan 

pengembangan 

UMKM dan 

koperasi melalui 

program 

kemitraan, 

peningkatan daya 

saing, pemberian 

dorongan inovasi 

dan perluasan 

pasar, serta 

penyebaran 

informasi yang 

seluas-luasnya. 

UU No. 10 

Tahun 1998 

- UU No. 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan 

Kepress No. 

127/2001 Tentang 

Bidang 

Peraturan 
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 Pemberdayaan 

dan 

pengembangan 

usaha 

Pembiayaan 

 

Kemitraan 

Tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

No. 7 Tahun 

1992 Tentang 

Perbankan dan 

aturan 

pelaksanaannya  

Atas Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan  

Pasal 12 menyatakan 

bahwa perbankan 

memiliki program 

pemberdayaan UMKM 

berupa pemberian 

kredit yang bertujuan 

untuk peningkatan 

tarah hidup rakyat. 

Untuk mewujudkan ini 

Pemerintah bersama 

BI dapat bekerjasama 

dengan Bank Umum 

Kepress No. 127/2001 

Tentang Bidang/Jenis 

Usaha Yang 

Dicadangkan Untuk 

usaha Kecil dan 

Bidang/Jenis Usaha 

Yang Terbuka Untuk 

Usaha atau Besar 

Dengan Syarat 

Kemitraan.  

Usaha kecil perlu 

diberdayakan dan 

diberikan peluang 

berusaha agar mampu 

dan sejajar dengan 

pelaku ekonomi 

lainnya untuk 

mengoptimalkan peran 

sertanya dalam 

pembangunan dengan 

pemberian modal dan 

kemitraan.  

Kesepakatan Bersama 

antara Menteri 

Koordinator Bidang 

Bidang/Jenis Usaha 

Yang Dicadangkan 

Untuk usaha Kecil 

dan Bidang/Jenis 

Usaha Yang 

Terbuka Untuk 

Usaha atau Besar 

Dengan Syarat 

Kemitraan.  

Usaha kecil perlu 

diberdayakan dan 

diberikan peluang 

berusaha agar 

mampu dan sejajar 

dengan pelaku 

ekonomi lainnya 

untuk 

mengoptimalkan 

peran sertanya 

dalam 

pembangunan 

dengan pemberian 

modal dan 

kemitraan. 

Bidang 

Peraturan 
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 Pemberdayaan 

dan 

pengembangan 

usaha 

Pembiayaan 

 

Kemitraan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Selaku 

Ketua Komite 

Penanggulangan 

Kemiskinan dengan 

Gubernur Bank 

Indonesia Tentang 

Penanggulangan 

Kemiskinan melalui 

Pemberdayaan dan 

Pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Menengah.  

No. : 

15/KEP/MENKO/KESRA

/VI/2005 

No. : 

7/31/KEP.GBI/2005 

Ada beberapa 

Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) yang 

mengatur syarat dan 

ketentuan pembiayaan 

UMKM secara spesifik 

sebagai petunjuk 

pelaksanaan teknis.  

UU Persaingan 

Usaha 

- - Dalam Pasal 20 

UU No. 5 Tahun 

1999 disebutkan, 

bahwa : “Pelaku 

usaha dilarang 

melakukan 

pemasokan 

barang dan atau 

jasa dengan cara 

melakukan jual 

rugi atau 

menetapkan harga 

yang sangat 

rendah dengan 

maksud untuk 

menyingkirkan 

Bidang 

Peraturan 
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 Pemberdayaan 

dan 

pengembangan 

usaha 

Pembiayaan 

 

Kemitraan 

atau mematikan 

usaha pesaingnya 

di pasar 

bersangkutan 

sehingga dapat 

mengakibatkan 

terjadinya praktek 

monopoli dan atau 

persaingan usaha 

tidak sehat.”  

Pasal ini untuk 

melindungi UMKM 

dari praktek ini 

baik dari 

pengusaha dalam 

negeri atau luar 

negeri.  

 

3.3.2 Perlindungan yang telah Diberikan Hukum Nasional 

Terhadap UMKM dari Dampak Adanya Perjanjian ACFTA 

Keseluruhan uraian pada sub bab sebelumnya menghasilkan 

suatu kesimpulan bahwa Perjanjian ACFTA berlaku di Indonesia walaupun 

dianggap pengesahannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) 

UUD 1945 dikarenakan dampaknya yang luas dan pengesahannya dengan 

Keppres. Dampaknya terhadap UMKM ditampilkan pada latar belakang, baik 

dari jumlah produk, harga yang kalah bersaing dan fenomena bahwa 

konsumen lebih memilih produk murah tanpa melihat kualitasnya.  

Dampak dari berlakunya Perjanjian ACFTA ini berbeda-beda 

tergantung kesiapan negara, tetapi sebenarnya negara peserta sudah 

memiliki kesepakatan proteksi, salah satunya dalam hal tahapan penurunan 

Bidang 

Peraturan 
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tariff, yang terbagi atas tiga jenis produk yaitu untuk produk pertanian yang 

dalam Perjanjian ACFTA dikenal dengan istilah Early Harvest Product (EHP), 

normal track, dan produk sensitif. Program penurunan tarif bea masuk dalam 

kerangka Perdagangan Bebas ASEAN-China, dilakukan secara bertahap  

dimulai pada 1 Januari 2004 untuk  EHP dan menjadi 0% pada 1 Januari 

2006; kemudian dimulai tanggal  20 Juli 2005 untuk Normal Track, yang 

menjadi 0% pada tahun 2010; dengan fleksibilitas pada produk-produk yang 

akan menjadi 0% pada tahun 2012.188 

Penurunan tariff untuk produk pertanian, produk normal dan 

produk sensitif berbeda tahapan penurunannya dan besaran tariffnya, 

penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1) Produk pertanian yang dalam Perjanjian ACFTA disebut Early Harvest 

Product (EHP) 

Diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ACFTA, yaitu Binatang hidup, Daging 

dan Jeroan yang bisa dimakan, Ikan, Susu, Produk hewan lainnya, 

Tanaman hidup, Sayuran yang bisa dimakan, Buah-buahan dan 

Kacang-kacangan yang bisa dimakan. Selain kedelapan produk 

tersebut ditambah dengan ada EHP yang termasuk produk–produk 

spesifik yang ditentukan melalui Kesepakatan Bilateral,  antara lain 

kopi, Minyak Kelapa/CPO, Coklat, barang dari karet, dan perabotan.189 

Penurunan Tarif EHP dimulai pada 1 Januari 2004 dan akan menjadi 

0% pada 1 Januari 2006, tahapannya adalah sebagai berikut : 

 

                                           
188  Ditjen KPI, Program Penurunan Tarif Bea Masuk, Departemen Perdagangan, agustus 

2005, http://www.ditjenkpi.go.id, diakses tanggal 13 Maret 2013. 

189  Ibid 
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Tabel 10 Tahapan Penurunan Tarif EHP sesuai 

kesepakatan Perjanjian ACFTA 

Tahapan Penurunan Tarif EHP  

Sesuai Kesepakatan Perjanjian ACFTA 

 

Product 

Category 

Existing MFN 

Tariff Rates 

(X) 

Tariff Rates 

1 Jan 

2004 

1 Jan 

2005 

1 Jan 

2006 

1          X >15% 10% 5% 0% 

2 5% < X < 15% 5% 0% 0% 

3         X <  5% 0% 0% 0% 

 

Penurunan tariff sebagaimana di atas diatur dengan peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut :190 

a. SK MENKEU Nomor: 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam 

Kerangka EHP ASEAN-China Free Trade Area (FTA);  

b. SK MENKEU Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam 

Kerangka EHP  Bilateral Indonesia-China FTA. 

c. Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.010/2005 tanggal 31 

Januari 2005, peraturan ini khusus untuk produk Stearic Acid 

telah masuk ke dalam program EHP dan mulai berlaku 

penurunan tarifnya pada tanggal 1 Januari 2005  

                                           
190  Ibid  
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2) Produk normal, adalah produk yang tidak masuk dalam EHP dan 

Sensitive dan Highly Sensitive List.  

Tahapan penurunan tariff  untuk produk normal adalah sebagai 

berikut:191 

Tabel 11 Tahapan Penurunan Tarif Produk 

Normal sesuai kesepakatan Perjanjian ACFTA 

Tahapan Penurunan Tarif Produk Normal  

Sesuai Kesepakatan Perjanjian ACFTA 

Tariff Rate 

(x) 
2005 2007 2009 2010 

X > 20 20 12 5 0 

15 < x <  20 15 8 5 0 

10 < x < 15 10 8 5 0 

5  < x <  10 5 5 0 0 

X <  5 5 5 0 0 

 

Penurunan tariff sebagaimana di atas diatur dengan peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut :192 

a. Keputusan MENKEU Nomor: 56/PMK.010/2005   tanggal 7 Juli 
2005 tentang Jadwal Penurunan Tarif dalam Kerangka ACFTA. 

 

b. Keputusan MENKEU Nomor: 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 
2005 tentang Penetapan Tariff Bea Masuk dalam Kerangka 
ACFTA untuk tahun 2005. 

 

 

 
 

                                           
191  Ibid 

192  Ibid 
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3) Produk Sensitif 

Produk sensitif ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu Sensitive dan Highly 

Sensitive List. Jenis produknya adalah sebagai berikut :193 

a. Produk-produk dalam Sensitive List  adalah sebesar 304 Pos 
Tarif, yang antara lain terdiri dari Barang Jadi Kulit; tas, 

dompet; Alas kaki: Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat 
Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; 
Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida 
dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; 
Barang-barang Plastik. 

Produk-produk dalam kelompok Sensitive, akan dilakukan 

penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan 

bahwa maksimun tariff bea masuk pada tahun 2012 adalah 

20% dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018.  

b. Produk-produk dalam Highly Sensitive List adalah  sebesar  47 
Pos Tarif, yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, 
seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri 
Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk 
Ceramic Tableware. 

Produk-produk Highly Sensitive akan dilakukan penurunan 

tariff bea masuk pada tahun 2015, dengan maksimum tariff 

bea masuk pada tahun 2015 sebesar 50%. 

Peraturan yang mengatur ini adalah Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk 

Dalam Rangka ACFTA.  

Pengaturan penurunan tariff  produk sensitif ini sebagai bukti bahwa 

sebenarnya ada perlindungan untuk industri lokal untuk produk-produk 

tertentu yang dinilai rawan. Penurunan tariff  ini tidak sampai 0% 

                                           
193  Ibid 
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dengan jangka waktu yang lebih lama dengan tujuan untuk persiapan 

yang lebih matang.  

Pengaturan khusus ini juga diterapkan terbukti dengan artikel sebagai 

berikut : 

Saat ini hanya produk pangan yang strategis seperti beras, kedelai dan 
jagung manis yang masih memiliki aturan impor yang cukup ketat 
hingga 2015. Sebagai contoh untuk beras sempat dibuka hingga nol 
persen selama beberapa bulan di awal 2011, pemerintah kembali 
mengembalikan tariff beras Rp 450 per kg per 1 April 2011. Sayangnya 
hal ini tidak berlaku bagi komoditas pangan dan pertanian 
lainnya.....194 

Dalam pasal 3 ayat (8) huruf f Perjanjian ACFTA menyatakan 

bahwa pengamanan atas berlakunya Perjanjian ACFTA ini didasarkan pada 

prinsip-prinsip GATT, jadi pengamanan perdagangan atau safeguard sesuai 

dengan artikel XIX GATT-WTO Agreement. Safeguard sesuai artikel ini 

diuraikan sebagai berikut : 

       Tabel 12 Safeguard  Berdasarkan Artikel XIX GATT-

WTO Agreement 

Safeguard  Berdasarkan Artikel XIX GATT-WTO Agreement 

Pokok Bahasan Ketentuan 

kondisi Tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) 

dapat dikenakan suatu produk apabila memenuhi 

ketentuan bahwa bahwa produk tersebut sedang 

diimpor ke wilayahnya sedemikian peningkatan 

kuantitas, absolut maupun relatif terhadap produksi 

dalam negeri, dan dalam kondisi seperti itu 

menyebabkan atau mengancam untuk menimbulkan 

kerugian serius bagi industri dalam negeri yang 

memproduksi produk sejenis atau produk bersaing 

secara langsung. 

Investigasi Tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat 

                                           
194  Hadiedi Prasaja, loc. cit 
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Pokok Bahasan Ketentuan 

diterapkan setelah penyidikan oleh yang pejabat yang 

berwenang dari Negara Anggota  Anggota sesuai 

dengan prosedur umum yang ditetapkan sebelumnya 

dan dibuat sesuai dengan Pasal X GATT-WTO 

Agreement. Penyidikan tersebut harus mencakup 

pemberitahuan secara wajar kepada semua pihak 

terkait dan pertemuan umum atau cara lain yang 

sesuai di mana importir, eksportir dan pihak lainnya 

yang terkait yang dapat mengajukan bukti dan 

pandangan mereka, termasuk kesempatan untuk 

menanggapi presentasi dari pihak lain dan untuk 

menyerahkan pandangan mereka, antara lain, apakah 

ada atau tidak penerapan tindakan pengamanan yang 

akan ada untuk kepentingan publik. Pihak yang 

berwenang harus menerbitkan laporan pengaturan 

sebagai temuan dan menarik kesimpulan beralasan 

yang ada pada semua isu-isu yang relevan dengan 

fakta dan hukum. 

Setiap informasi yang sifatnya rahasia atau yang 

diberikan secara rahasia harus, pada penyebabnya 

harus ditunjukkan, diperlakukan sedemikian oleh 

pihak yang berwenang. Informasi tersebut harus tidak 

boleh diungkapkan tanpa izin dari pihak yang 

menyerahkan.  

Kriteria Kerugian 

atau Ancaman 

Serius 

Kerugian serius" harus dipahami sebagai sebuah 

penurunan secara keseluruhan yang signifikan dalam 

posisi industri dalam negeri; 

"Ancaman kerugian serius" harus diartikan sebagai 

kerugian berat yang jelas sangat dekat,suatu 

ketetapan adanya ancaman kerugian serius harus 

didasarkan pada fakta dan bukan hanya pada 

tuduhan, dugaan atau kemungkinan yang samar, 

Dalam menentukan kerugian atau ancaman demikian, 

suatu "industri dalam negeri" harus dipahami yang 

berarti produsen secara keseluruhan dari produk 

sejenis atau bersaing secara langsung, yang 

beroperasi dalam wilayah negara anggota, atau 

mereka yang kolektif mempunyai output sejenis atau 

produk langsung yang kompetitif yang merupakan 
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Pokok Bahasan Ketentuan 

bagian terbesar dari total produksi dalam negeri dari 

produk tersebut. 

Penerapan 

safeguard 

Negara Anggota harus menerapkan tindakan 

pengamanan perdagangan hanya sejauh yang 

diperlukan guna mencegah atau memperbaiki 

kerugian serius dan untuk memudahkan penyesuaian. 

Jika pembatasan kuantitatif digunakan, seperti 

ukuran, wajib tidak mengurangi jumlah impor di 

bawah tingkat masa terbaru yang akan menjadi rata-

rata impor dalam tiga tahun terakhir yang mana data 

statistik tersedia, kecuali alasan yang jelas diberikan 

bahwa tingkatan yang berbeda diperlukan guna 

mencegah atau memperbaiki kerugian serius. 

Anggota harus memilih tindakan yang paling sesuai 

untuk pencapaian tujuan tersebut. 

Bahwa (i) impor dari Anggota tertentu telah 

meningkat dalam persentase yang tidak proporsional 

dalam kaitannya dengan Total kenaikan produk impor 

yang bersangkutan dalam masa representatif, (ii) 

alasan untuk keberangkatan dari ketentuan sub ayat 

(a) dibenarkan, dan (iii) kondisi keberangkatan 

tersebut yang adil untuk semua pemasok produk 

yang bersangkutan. Lamanya setiap tindakan tersebut 

tidak akan diperpanjang melampaui periode awal. 

Penyimpangan yang disebutkan di atas tidak 

diperbolehkan dalam kasus ancaman kerugian serius. 

Pengamanan 

Perdagangan 

Sementara 

Dalam keadaan darurat dimana penundaan akan 

menyebabkan kerusakan yang akan sulit untuk 

diperbaiki, Anggota dapat mengambil tindakan 

pengamanan sementara sesuai dengan penentuan 

awal bahwa ada bukti jelas bahwa peningkatan impor 

telah menyebabkan atau mengancam sehingga 

menimbulkan kerugian serius. Durasi dai tindakan 

sementara tidak  boleh melebihi 200 hari, selama 

periode yang bersangkutan sesuai persyaratan yang 

harus dipenuhi. Tindakan demikian sebaiknya 

mengambil bentuk tariff yang meningkat yang harus 

dibayar kembali jika penyidikan kemudian tidak 

menentukan bahwa peningkatan impor telah 

menyebabkan atau mengancam sehingga 
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Pokok Bahasan Ketentuan 

menimbulkan kerugian serius pada industry dalam 

negeri.  

Jangka Waktu 

Penerapan 

Safeguard 

Anggota harus menerapkan tindakan pengamanan 

perdagangan hanya untuk jangka waktu tertentu dan 

dianggap perlu untuk mencegah atau memperbaiki 

kerugian serius dan untuk memfasilitasi penyesuaian. 

Waktu peninjauan tidak boleh melebihi empat tahun, 

kecuali diperpanjang dengan ketentuan bahwa badan 

yang berwenang dari negara nggota pengimpor telah 

ditentukan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

bahwa tindakan pengamanan tetap diperlukan guna 

mencegah atau memperbaiki kerugian serius dan ada 

bukti bahwa industri sedang menyesuaikan. 

Total periode penerapan tindakan pengamanan 

termasuk periode penerapan suatu tindakan 

sementara, periode penerapan awal dan ekstensi 

daripadanya, tidak boleh melebihi delapan tahun. 

Tindakan pengamanan dengan durasi 180 hari atau 

kurang dapat diterapkan lagi terhadap produk impor 

jika: (a) paling sedikit satu tahun telah berlalu sejak 

tanggal penerapan tindakan pengamanan pada impor 

produk tersebut, dan (b) tindakan pengamanan 

tersebut tidak diterapkan pada produk yang sama 

lebih dari dua kali pada periode lima tahun yang 

langsung mendahului tanggal penerapan tindakan itu. 

Konsesi dan 

Kewajiban Lain 

Negara anggota yang mengusulkan untuk 

menerapkan tindakan pengamanan atau 

mengusahakan perpanjangan perlindungan akan 

berusaha untuk mempertahankan tingkat substansial 

sepadan dengan konsesi dan kewajiban. Untuk 

mencapai tujuan ini, negara pengekspor yang 

produknya kena ketentuan safeguard dari negara 

pengimpor dapat menyetujui setiap cara yang 

memadai dari kompensasi perdagangan untuk 

dampak merugikan dari tindakan perdagangan 

mereka. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu 

30 hari selama konsultasi maka Anggota pengekspor 

yang terkena harus dibebaskan, tidak lebih dari 90 

hari setelah tindakan diterapkan, untuk menunda, 
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Pokok Bahasan Ketentuan 

setelah berakhirnya 30 hari dari hari di mana 

pemberitahuan tertulis dari suspensi tersebut diterima 

oleh Dewan Perdagangan Barang WTO.  

Negara 

Berkembang 

Tindakan pengamanan tidak boleh diterapkan 

terhadap produk yang berasal dari anggota negara 

berkembang asalkan pangsa impor dari produk yang 

bersangkutan di Anggota pengimpor tidak melebihi 3 

persen, memenuhi bahwa Anggota negara 

berkembang dengan kurang dari 3 persen pangsa 

impor secara kolektif untuk tidak lebih dari 9 persen 

dari total impor produk yang bersangkutan. 

Negara anggota berkembang berhak memperpanjang 

periode penerapan tindakan pengamanan untuk 

jangka waktu hingga dua tahun melebihi periode 

maksimum yang ditentukan. Negara anggota yang 

termasuk negara berkembang berhak untuk 

menerapkan tindakan pengamanan lagi untuk produk 

impor yang telah dikenakan tindakan demikian, 

diambil setelah tanggal berlakunya Persetujuan 

Organisasi Perdagangan Dunia, setelah periode waktu 

yang sama dengan setengah waktu yang 

memungkinkan tindakan demikian telah diterapkan 

sebelumnya, dengan syarat bahwa jangka waktu non-

aplikasi yang setidaknya dua tahun. 

Larangan dan 

Penghapusan 

Tindakan 

Tertentu 

Negara anggota tidak boleh mengambil atau mencari 

tindakan darurat atas impor produk-produk tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal XIX GATT-WTO 

Agreement  kecuali tindakan tersebut sesuai dengan 

ketentuan bahwa Pasal diterapkan sesuai dengan 

Persetujuan ini. Selain itu, Anggota tidak akan 

mengusahakan, mengambil atau mempertahankan 

tindakan pembatasan ekspor secara sukarela, 

pengaturan pemasaran secara tertib atau tindakan 

lainnya yang sejenis pada bagian ekspor atau impor. 

Pemberitahuan 

dan Konsultasi 

Anggota harus segera memberitahukan Komite 

Tindakan Pengamanan setelah: (a) memulai proses 

investigasi berkaitan dengan kerugian serius atau 

ancaman daripadanya dan alasan untuk itu; (b) 

membuat temuan kerugian serius atau ancaman 
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Pokok Bahasan Ketentuan 

kerugian tersebut yang disebabkan oleh peningkatan 

impor, dan (c) mengambil keputusan untuk 

menerapkan atau memperluas tindakan pengamanan. 

Anggota yang mengusulkan untuk menerapkan atau 

memperpanjang tindakan pengamanan harus 

memberi kesempatan yang memadai untuk 

berkonsultasi terlebih dulu dengan Negara Anggota 

yang mempunyai kepentingan substansial sebagai 

eksportir produk bersangkutan, dengan maksud 

untuk, antara lain, meninjau informasi yang diberikan 

berdasarkan ayat 2, bertukar pandangan tentang 

tindakan dan mendapat pemahaman tentang cara-

cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 

ayat 1 Pasal 8. 

Pengawasan Sebuah Komite Pengamanan ini dibentuk, di bawah 

kewenangan Dewan Perdagangan Barang, yang akan 

terbuka bagi partisipasi dari setiap negara anggota 

yang menyatakan keinginan untuk melayaninya.  

 

Sesuai dengan artikel XIX GATT-WTO Agreement apabila 

berlakunya Perjanjian ACFTA ini menyebabkan ancaman kerugian yang 

serius untuk industri lokal maka dimungkinkan membatasi impor ini baik 

berupa quota atau meningkatkan tariff (bea masuk). Ancaman kerugian 

serius menurut Artikel XIX GATT-WTO Agreement diartikan sebagai kerugian 

berat yang jelas sangat dekat, suatu ketetapan adanya ancaman kerugian 

serius harus didasarkan pada fakta dan bukan hanya pada tuduhan, dugaan 

atau kemungkinan yang samar.  

Untuk menentukan bahwa produk impor dari negara tertentu 

memenuhi kriteria menimbulkan ancaman kerugian serius maka harus 

dilakukan investigasi. Tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat 

diterapkan setelah penyidikan oleh yang pejabat yang berwenang dari 
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Negara Anggota. Indonesia memiliki komite yang berhak untuk melakukan 

investigasi sampai kemudian memutuskan bahwa perlu dilakukan tindakan 

pengamanan yaitu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). 

Industri dalam negeri termasuk di dalamnya UMKM yang 

mengalami kerugian serius atau ancaman disebabkan oleh lonjakan impor 

barang serupa atau secara langsung tersaingi dapat mengajukan 

permohonan penyelidikan tindakan safeguard kepada KPPI. Pihak-pihak yang 

dapat mengajukan permohonan tersebut adalah produsen, asosiasi 

produsen, organisasi pekerja, importir, asosiasi importir, industri pemakai, 

eksportir, asosiasi eksportir, pemerintah, dan perorangan atau badan hukum 

terkait.195 Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa maka penerapan 

safeguard tidak dapat dilakukan tanpa penyelidikan dari KPPI, dan KPPI tidak 

dapat melakukan penyelidikan tanpa ada permohonan dari pihak-pihak 

terkait yang dirugikan. 

Mengingat perannya yang cukup penting dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap industri lokal termasuk UMKM dari adanya 

pasar bebas akibat Indonesia menjadi anggota WTO maupun akibat 

perjanjian FTA termasuk Perjanjian ACFTA, KPPI ini sudah berusaha 

mensosialisasikan peran dan fungsinya dengan mengeluarkan leaflet 

“Prosedur Penyelidikan Tindakan Pengaman Perdagangan (Safeguard 

Measure)”, termasuk di dalamnya prosedur penyelidikan tindakan 

pengamanan (safeguard), syarat pemohon, cara permohonan, cara analisa, 

penyelidikan, pengamanan sementara saat kasus diinvestigasi, laporan hasil 

                                           
195  Komite Pengaman Perdagangan (KPPI), Perlindungan Industri dalam Negeri Melalui 

Tindakan Safeguard World Trade Organization, (Jakarta : KPPI, 2005), hlm. 32 
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penyelidikan dan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan. Prosedur 

penyelidikan yang dilakukan KPPI diterangkan pada bagan di bawah ini : 

         Bagan 5 Prosedur Penyelidikan Tindakan 

Pengamanan (Safeguard) 

Prosedur Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
196 Leaflet  Komite Pengaman Perdagangan Indonesia (KPPI), Prosedur Penyelidikan 

Tindakan Pengaman Perdagangan (Safeguard Measure), 2005 
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       Bagan 6 Lanjutan Prosedur Penyelidikan Tindakan 

Pengamanan (Safeguard) 

Lanjutan Prosedur Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
197  Ibid  
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KPPI ini melakukan penyelidikan berdasarkan permohonan, dan 

apabila memang terbukti mengancam industri lokal maka dapat menaikkan 

bea masuk produk terkait. Contoh kenaikan bea masuk yang telah 

diterapkan oleh KPP yaitu KPPI telah menerapkan bea masuk tambahan 

sementara terigu impor sebesar 20%. Bea masuk tambahan ini hanya 

bersifat sementara, diberlakukan selama 200 hari selama proses 

penyelidikan KPPI berlangsung.198 Investigasi ini dilakukan atas permohonan 

dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) pada 1 Oktober 

2012.199 Tanpa adanya permohonan ini maka investigasi tidak dapat 

dilakukan.  

Dalam pengujian faktor-faktor kerugian untuk membuktikan 

terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius harus dapat 

ditunjukkan secara jelas keterkaitannya dengan peningkatan impor. Harus 

dapat dibuktikan bahwa peningkatan impor telah mengakibatkan terjadinya 

kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam 

negeri.200  

Contoh kenaikan bea masuk yang pernah direkomendasikan 

KPPI kepada Pemerintah pada akhir 2010, lembaga tersebut telah 

mengajukan pemberlakuan safeguards untuk empat jenis komoditas, yaitu 

kawat bindrat, kawat seng, tali kawat baja I, dan tali kawat baja II. Langkah 

                                           
198  Eny, Perlu Notifikasi Soal Bea Masuk Tambahan Sementara Terigu Impor, Kompas, 8 

Desember 2012, http://www.kompas.com/read/2012/12/08/02440067/perlu.notifikasi. soal.bea. 

masuk.tambahan.sementara.terigu.impor  

199  Ben/Riz, Impor Tepung Gandum Diusulkan Dikenai Bea Masuk 20 Persen, Jaringan 

News, 14 November 2012, http://jaringnews.com/ekonomi/umum/27506/impor-tepung-gandum-

diusulkan-dikenai-bea-masuk-persen, diakses tanggal 16 Maret 2013. 

200  Komite Pengaman Perdagangan (KPPI), Perlindungan Industri dalam Negeri Melalui 

Tindakan Safeguard World Trade Organization, (Jakarta : KPPI, 2005), hlm. 20 
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rekomendasi dilakukan karena dari penelitian yang dilakukan KPPI, 

terindikasi terjadi kerugian yang diderita oleh produsen lokal akibat 

gempuran barang impor. KPPI merekomendasikan kepada pemerintah agar 

bea masuk bagi produk terkait dinaikkan.201 

Ancaman kerugian serius dapat pula diakibatkan dumping yang 

sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dumping merujuk 

kepada segala jenis predatory pricing, namun kata tersebut sekarang 

umumnya hanya digunakan dalam konteks hukum perdagangan 

internasional, dimana dumping didefinisikan sebagai tindakan produsen di 

salah satu negara pengekspor produk ke negara lain dengan harga yang 

jebih murah dibandingkan dengan harga yang ada dipasar pengekspor pada 

produk yang sama. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak 

fair karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan 

kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri. 

Terjadinya banjir barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah 

daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah 

bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis 

dalam negeri, yang diikuti oleh dampak ikutannya seperti pemutusan kerja 

masal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis didalam 

negeri. Pada hakekatnya dumping adalah bentuk praktek curang, bukan 

hanya karena dumping dipergunakan untuk sebagai sarana untuk merebut 

                                           
201 Kbc, KPI Ajukan Safeguards Untuk 4 Produk, Kabar Bisnis, 9 November 2010, 

http://www.kabarbisnis.com/read/2815983, diakses tanggal 16 Maret 2013 
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pasaran di negara lain. tapi bahkan dapat mematikan perusahaan domestik 

yang menghasilkan produk sejenis.202 

Areeda dan Turner berpendapat, bahwa untuk sukses 

melakukan jual rugi, maka pelaku usaha harus mempunyai pangsa pasar 

yang besar. Perusahaan yang menurunkan harganya pada level dimana 

pesaingnya akan mati, maka akan menaikkan produksinya. Dengan 

demikian, maka akan semakin besar kerugiannya.203 Predatory pricing 

seringkali dilakukan dalam praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan 

menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan 

harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang 

tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain. 

Jual rugi juga dapat dilakukan oleh produsen pengekspor yang dengan 

sengaia banting harga dengan cara menjual rugi atau menjual dengan harga 

lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri atau di negara lain, 

denganharapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang 

bersangkutan.204 Oleh karena itu produsen China memerlukan pasar yang 

luas jadi sampai Indonesia bahkan juga mungkin Negara-Negara anggota 

ACFTA yang lain atau yang bukan anggota ACFTA. 

Selain kondisi ini dapat membuat industri lokal khususnya 

UMKM praktek dumping adalah hal yang perlu diwaspadai terlebih jika 

berhubungan dengan produk China, sebab di dunia China terkenal dengan 

praktek dumpingnya. Dari situs resmi Badan Standarisasi Nasional 

                                           
202  Adi Daya, Makalah Dumping, http://ilmuadidayasampit.blogspot.com/2011/03/ 

makalah-dumping.html, diakses tanggal 3 Juni 2012.  

203  Ibid 

204  Andi Fahmi Lubis dkk , loc. cit, hlm. 144 
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disebutkan ada banyak produk China yang disinyalir merupakan sarana 

dumping. Strategi dagang China dalam kerangka perdagangan bebas 

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) mengindikasikan terjadinya 

praktik dumping. Dari 38 barang produk China yang terindikasi dumping di 

pasar Indonesia, sebagian besar adalah produk elektronik dan mainan 

anak.205 

Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan 

internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual 

barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di 

pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

atas produk ekspor tersebut.206 

Ketentuan anti dumping ini hanya dikenakan pada produk yang 

mengancam produk industri dalam negeri dan disinyalir menimbulkan 

persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam menghadapi China pada 

perdagangan bebas ini seharusnya Indonesia sudah matang dalam 

pembelaan industri dalam negeri. Praktek dumping yang dapat 

menyebabkan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat, sebenarnya 

menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk berperan 

melindungi industri dalam negeri khususnya UMKM yang paling banyak 

dirugikan karena banjirnya produk China sebagai dampak adanya ACFTA ini.  

                                           
205  BSN, Elektronik dan Mainan Dominasi Dumping China, http://www.bsn.go.id/ 

news_detail. php?news_id=2808, diakses tanggal 3 Juni 2012. 

206  Binchoutan, Dumping dan Penetapan Anti Dumping (Studi Kasus), http://binchoutan. 

wordpress.com/2008/06/19/dumping-dan-penetapan-anti-dumping-studi-kasus/, diakses tanggal 3 

Juni 2012. 
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Untuk penentuan apakah ada praktek dumping atau tidak 

merupakan tugas KPPU karena ini termasuk predatory pricing sebagaimana 

diatur dalam UU Anti Monopli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Permasalahan selanjutnya diselesaikan dengan UU No. 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan dan PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti 

Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.  

Dalam UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dumping 

ini diatur dalam pasal 18, 19 dan 20. Pasal 18 menyatakan Bea Masuk 

Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal : 

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

b. impor barang tersebut : 
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang 
memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; 

2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri 
yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan 

3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam 
negeri. 

Apabila barang China yang masuk memenuhi kriteria tersebut di atas maka 

dapat dikenai bea masuk lebih tinggi atau yang semula bebas bea masuk 

menjadi dikenai bea masuk.  

Pasal 20 berbunyi “Ketentuan tentang persyaratan dan tata 

cara pengenaan Bea Masuk Antidumping serta penanganannya diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah”, yaitu PP No. 34 Tahun 2011 Tentang 

Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan.  

Untuk mengatasi dumping ini Pemerintah dimungkinkan 

membatasi impor ini baik berupa quota atau meningkatkan tariff (bea 

masuk) apabila kondisi di lapangan tampak bahwa produk impor ini 

menimbulkan kesulitan industri lokal sejenis. Tentang kuota juga diatur 
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dalam PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan 

Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. 

Peraturan antidumping tersebut memungkinkan pemerintah 

untuk menghukum eksportir atau produsen yang melakukan praktik dumping 

dengan cara menerapkan sanksi hukuman berupa pengenaan bea masuk 

yang tinggi atas barang dumping. Penerapan bea masuk ini bertujuan untuk 

mengeliminir kerugian dari barang dumping. Dengan cara seperti ini, 

diharapkan industri dalam negeri dapat dilindungi dan tetap dapat bersaing 

dengan barang impor meskipun barang impor tersebut dijual dengan harga 

dumping.207 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa KPPU hanya dapat 

sampai memutus bahwa suatu tindakan dinyatakan sebagai dumping untuk 

penyelesaiannya karena ini menyangkut pelaku usaha dari luar negeri juga 

maka KPPU perlu adanya sinergitas KPPU dengan lembaga - lembaga anti 

dumping yaitu :208 (1). Komisi Anti Dumping (KADI); (2). Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan RI; (3). Menteri Keuangan RI; (4). Direktur 

Jendral Bea dan Cukai; (5). Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dan 

ditambah (6) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). KPPI tidak 

dapat dilepaskan perannya karena merupakan salah satu pihak yang dapat 

memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk membatasi 

quota atau menaikkan tariff.  

Selain seluruh ketentuan tersebut di atas, terdapat pula produk-

produk hukum nasional yang bertujuan memberikan perlindungan hukum 

                                           
207  Andi Fahmi Lubis dkk, op. cit, hlm. 146 

208  Ade Maman Suherman, loc.cit, hlm. 136 - 137  
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UMKM dari dampak berlakunya Perjanjian ACFTA, namun kadang kala 

keluarnya produk ini tidak sesuai dengan tata cara pemberian tindakan 

pengamanan perdagangan yang telah ditetapkan. Peraturan ini misalnya 

Pergub Jatim No. No 78 Tahun 2012 dan Permentan nomer 60 Tahun 2012 

dan Permendag No. 60/M-DAG/PER/9/2012 yang memberikan pembatasan 

impor produk holtikultura tertentu, sebagaimana telah diuraikan pada sub 

bab sebelumnya. 

Maksud dari peraturan tersebut di atas adalah baik yaitu 

memberikan perlindungan untuk UMKM khususnya di bidang pertanian. 

Alasan adanya pembatasan impor adalah adanya bukti yang jelas bahwa 

produk impor yang masuk menyebabkan atau mengancam sehingga 

menimbulkan kerugian serius bukan berdasarkan bahwa produk yang 

dibatasi tersebut telah dapat dipenuhi oleh industri atau UMKM dalam 

negeri. Dasar dikeluarkannya aturan tersebut di atas lebih pada alasan 

sudah tercukupi. 

Menteri Perdagangan memang berhak membatasi impor produk 

tertentu tetapi berdasarkan rekomendasi yang diberikan KPPI bahwa 

memang terbukti secara jelas bukan samar bahwa peningkatan impor 

produk tertentu menyebabkan ancaman kerugian serius pada industri lokal, 

bukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pertanian. 

Dikeluarkannya Permendag pembatasan impor yang tidak 

sesuai dengan prosedur pemberian tindakan pengamanan perdagangan ini 

akhirnya menyebabkan Pemerintah Indonesia digugat AS. Hal ini sebenarnya 

merugikan dalam segi waktu dan biaya, sehingga dapat menjadi pelajaran 

untuk kedepannya. 
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Dalam menghadapi dampak Perjanjian ACFTA ini, jika memang 

ada sektor produksi tertentu yang disinyalir dapat memberikan ancaman 

kerugian serius maka pihak terkait misalnya produsen dapat mengajukan 

permohonan kepada KPPI untuk dilakukan investigasi atas hal ini. Apabila 

memang dinyatakan mengancam maka KPPI yang kemudian 

merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk dibatasi impornya.  

Dari uraian di atas sebenarnya tampak bahwa sudah ada 

beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan 

perlindungan hukum pada industri lokal yang mana UMKM ada di dalamnya 

terkait dengan adanya Perjanjian ACFTA. Peraturan perundang-undangan 

nasional yang memberikan perlindungan UMKM dari dampak adanya 

Perjanjian ACFTA apabila dituangkan dalam bentuk tabel dapat dilihat 

sebagai berikut :  

        Tabel 13 Perlindungan Hukum Nasional untuk Industri 
Lokal (UMKM) dari Dampak Adanya Perjanjian ACFTA 

Perlindungan Hukum Nasional untuk Industri Lokal (UMKM) dari 

Dampak Adanya Perjanjian ACFTA 

Perihal  yang di atur Peraturan Perundang-undangan 

Tahapan penurunan Tariff EHP a. SK MENKEU Nomor: 

355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 

2004 tentang Penetapan Tarif Bea 

Masuk atas Impor Barang Dalam 

Kerangka EHP ASEAN-China Free 

Trade Area (FTA);  

b. SK MENKEU Nomor 

356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 

2004 tentang Penetapan Tarif Bea 

Masuk atas Impor Barang Dalam 

Kerangka EHP  Bilateral Indonesia-

China FTA. 
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Perihal  yang di atur Peraturan Perundang-undangan 

c. Peraturan Menteri Keuangan No. 

09/PMK.010/2005 tanggal 31 

Januari 2005, peraturan ini khusus 

untuk produk Stearic Acid telah 

masuk ke dalam program EHP dan 

mulai berlaku penurunan tarifnya 

pada tanggal 1 Januari 2005  

Tahapan penurunan Tariff 

Produk Normal 

a. Keputusan MENKEU Nomor: 

56/PMK.010/2005   tanggal 7 Juli 

2005 tentang Jadwal Penurunan 

Tarif dalam Kerangka ACFTA. 

b. Keputusan MENKEU Nomor: 

57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 

2005 tentang Penetapan Tariff Bea 

Masuk dalam Kerangka ACFTA 

untuk tahun 2005. 

Tahapan penurunan Tariff 

Produk sensitifity 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 117/PMK.011/2012 tentang 

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam 

Rangka ACFTA 

Safeguard yang menyebabkan 

ancaman serius 

Sesuai dengan artikel XXIX GATT-WTO 

Agreement yang belum ditransformasi 

secara material, tetapi ketentuan-

ketentuan WTO ini mengikat Indonesia 

sejak Indonesia mengesahkan UU No. 7 

Tahun 1994 Tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World 

Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia) 

Dumping produk China 1) UU No.5 Tahun 1999 Tentang Anti 

Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

2) UU No. 10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan 

3) PP No. 34 Tahun 2011 Tentang 

Tindakan Anti Dumping, Tindakan 

Imbalan dan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan. 
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3.3.3 Perlindungan Hukum Ideal Terhadap UMKM dari Dampak 

Adanya Perjanjian ACFTA  

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari 

pembangunan ekonomi, ditandatanganinya Perjanjian ACFTA merupakan 

salah satu bentuk pembangunan ekonomi. Namun yang perlu diingat peran 

hukum dalam pembangunan ekonomi sangat penting salah satunya untuk 

memberikan perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat dalam 

sistem ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi.  

Tidak dapat dipisahkannya hukum dengan pembangunan 

ekonomi ini didukung oleh Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa 

hukum tidak dapat dipisahkan dari anasir ekonomi209. Adanya hubungan 

antara hukum dengan pembangunan ekonomi sudah dikenal sejak revolusi 

industri, sejarah hukum Inggris dalam masa revolusi industri 

menggambarkan ada kaitannya antara hukum dan pembangunan ekonomi 

yaitu (1) Perkembangan industri sebagai refleksi pembangunan ekonomi 

sangat didorong oleh faktor non ekonomi seperti agama dan sistem hukum; 

(2) Hukum yang mengatur campur tangan pemerintah dalam pembangunan 

ekonomi memberikan perlindungan pada golongan kecil.210 Oleh karena itu 

dapat dikatakan bahwa hukum sangat diperlukan untuk menunjang 

permbangunan ekonomi sekaligus memberikan perrlindungan hukum untuk 

para pihak yang terlibat dalam pembangunan usaha, para pengusaha 

termasuk usaha besar maupun UMKM dan masyarakat pada umumnya.  

                                           
209  Jeffrey L. Harrison, Law and Economic in a Nutshell, (St. Paul,Minn :  West Publishing 

Co, 1995), hlm. 1 sebagaimana dikutip oleh Jonker Sihombing, loc. cit, hlm. 3 

210  Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung : Bina Cipta, 

1998), hlm. 2-3 



193 

 

 

 

Negara berkembang, seperti Indonesia sudah semestinya 

mengedepankan kewaspadaan ekonomi nasional di atas harapan berlebih 

dengan menganggap pasar bebas sebagai satu-satunya jalan. Pasar bebas 

ini sebenarnya jalan bagi negara maju untuk kepentingan negerinya sendiri, 

ini terbukti dengan negara maju yang terus mendorong kerjasama-

kerjasama ekonomi regional, salah satunya ACFTA ini.211 ACFTA diperkirakan 

akan menjadi salah satu dari tiga FTA terbesar setelah NAFTA dan Uni 

Eropa.212 Ini salah satu alasan bahwa ACFTA perlu diwaspadai daripada FTA 

ASEAN dengan beberapa negara lain. Perjanjian ACFTA ini dampaknya lebih 

luas dibandingkan dengan Persetujuan Indonesia menjadi anggota WTO dan 

terikat dengan seluruh ketentuan GATT-WTO Agreement dikarenakan 

Perjanjian ACFTA lebih komprehensif dari kesepakatan WTO.  

Perjanjian ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-

negara ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan 

bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan 

perdagangan barang baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar 

jasa, investasi dan hutang dari China untuk negara ASEAN.213 Tentang 

hutang juga diatur dalam perjanjian ini sehingga bisa dikatakan ini lebih 

komprehensif dari kesepakatan WTO. 

                                           
211  Lukman Hakim, WTO Ancaman Bagi Buruh dan Industri Nasional, Global Justice 

Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009, hlm. 117 

212  Ahmad Suryono, Dini Adiba Septanti, dan Salamuddin Daeng, Kolonialisasi Konstitusi 

Indonesia, (Jakarta : Indonesia for Global Justice, 2011), hlm. 47 

213  Indah Suksmaningsih, Mendesak Keseriusan Pemerintah Untuk Menghentikan 

Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia ASEAN-China FTA (ACFTA), Free Trade Watch : 

Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume I/Edisi April 2011, hlm. 18 
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Alasan lain adalah kekuatan ekonomi China yang besar maka 

banyak pihak mengkhawatirkan atas dominasi China atas negara ASEAN 

dalam skema perjanjian ACFTA, termasuk Indonesia.214 Kekhawatiran ini 

terbukti sebab perjanjian ACFTA ini dampaknya terhadap industri lokal 

khususnya UMKM cukup luas, sehingga menjadi latar belakang tesis ini 

dibuat, sebab ternyata UMKM masih memerlukan perlindungan hukum yang 

memadai dalam menghadapi Perjanjian ACFTA.  

Dampak Perjanjian ACFTA terhadap UMKM ini sebagai bukti 

bahwa Indonesia kurang waspada dalam menghadapi perdagangan bebas 

pada umunya. Kekurang waspadaan ini berusaha ditebus dengan 

memberikan perlindungan hukum kepada industri lokal yang UMKM 

termasuk bagian di dalamnya berupa peraturan perundang-undangan. 

Perlindungan hukum untuk UMKM sudah diberikan hukum nasional baik 

sebelum atau sesudah Perjanjian ACFTA ini berlaku, tetapi ternyata ini belum 

dapat maksimal memberikan perlindungan hukumnya yang ditinjau dari 

substansinya dikarenakan beberapa hal yang pertama Perjanjian ACFTA 

merupakan perjanjian internasional yang sistem hukum Indonesia tidak 

memiliki sikap yang jelas dalam menentukan politik hukum ratifikasi. Kedua 

UMKM sudah memiliki UU khusus untuk memberikan perlindungan, tetapi 

aturan pelaksanaannya masih mengikuti UU yang lama sehingga tidak bisa 

mengikuti dinamisasi perkembangan ekonomi Indonesia. 

 Ketiga yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur 

permodalan UMKM kurang dapat memberikan kepastian hukum sehingga 

UMKM susah mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan padahal 

                                           
214  Ibid 
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modal merupakan salah satu faktor penting untuk bersaing pada era ACFTA 

ini. Keempat bahwa Perjanjian ACFTA sudah mengatur tahapan penurunan 

tariff  dengan mengelompokkan produk pertanian, produk sensitif, dan 

produk normal yaitu produk di luar produk pertanian dan produk sensitif. 

Produk sensitif ini yang menjadi sisi perlindungan hukumnya sebab jangka 

waktu tahap penurunan dan prosentase tariff  juga berbeda dengan produk 

lain. Dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum sebab produk 

sensitif ini banyak terdapat jenis produk yang merupakan hasil UMKM, tetapi 

produk pertanian yang juga merupakan sektor UMKM kurang 

perlindungannya sebab tariffnya 0% padahal sebagian besar petani adalah 

usaha mikro yang perlu juga mendapatkan perlindungan dari gempuran 

impor produk pertanian. 

Kelima adalah Perlindungan dari dampak berlakunya 

Perjanjian ACFTA ini sudah diatur dalam Perjanjian ACFTA sendiri yaitu 

mengikuti Artikel ke XXIX GATT-WTO Agreement, tetapi yang menjadi 

masalah adalah ketentuan WTO ini hanya menjadi lampiran yang tidak 

terpisahkan pada UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia). Tanpa adanya transformasi material maka 

menyulitkan ketentuan ini diketahui seluruh masyarakat Indonesia, UU yang 

berisi ketentuan saja seringkali kurang tersosialisasikan apalagi 

ketentuannya hanya menjadi lampiran.  

Keenam yaitu adanya dumping yang sering menyertai 

gempuran produk China ini juga sudah dilindungi dengan beberapa 

peraturan perundang-undangan baik UU maupun PP, tetapi ini belum jelas 
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karena tidak mentransformasikan materiil Artikel VI GATT-WTO Agreement, 

mengenai ini akan diuraikan lebih lanjut. Ketujuh adalah adanya Pergub 

dan Permen yang membatasi impor produk pertanian tertentu yang 

tujuannya memberikan perlindungan pada petani lokal yang termasuk UMKM 

tetapi hal ini bertentangan dengan Perjanjian ACFTA dan juga GATT-WTO 

Agreement sebab melanggar prinsip MFN. Untuk mencegah adanya 

perlindungan yang demikian perlu adanya pemahaman bahwa pembatasan 

impor oleh Menteri Perdagangan bisa diberikan atas rekomendasi KPPI yang 

merupakan komite khusus pengamanan perdagangan bukan atas 

rekomendasi kementrian tertentu. Dalam konteks otonomi daerah Pergub 

juga tetap tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional yang 

telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia.  

Untuk memaksimalkan perlindungan hukum nasional terhadap 

UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA diperlukan adanya gagasan 

konsep perlindungan hukum yang ideal sehingga perlindungan hukum yang 

ada tidak lagi bertentangan dengan Perjanjian ACFTA itu sendiri yang mana 

apabila bertentangan dapat menimbulkan pertentangan dengan negara lain. 

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal ini perlu memperhatikan 

5 syarat hukum kondusif bagi pembangunan ekonomi yaitu pertama adalah 

stability bahwa hukum menjaga keseimbangan dan berlaku sama di hadapan 

kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Yang kedua 

predictability yaitu akibat suatu hukum dapat diprediksi ke depannya. Hal ini 

penting bagi semua pelaku ekonomi. Yang ketiga fairness atau yang dapat 

disamakan dengan keadilan yaitu persamaan di depan hukum dan standar 

sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan 
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mencegah birokrasi yang berlebihan, adil untuk semua pihak dalam 

pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah educative artinya bermuatan 

pendidikan. Dan yang kelima atau terakhir adalah transparency sehingga 

aturan hukum dapat diketahui oleh seluruh pihak, berlaku sama bagi semua 

pihak dan dapat diramalkan akibat hukumnya.  

Apabila kelima syarat ini terpenuhi maka perlindungan hukum 

preventif maupun represif akan juga terpenuhi. Terpenuhinya unsur bahwa 

hukum memiliki potensi menjaga keseimbangan dan mengakomodasi 

kepentingan yang saling bertentangan, mencerminkan keadilan, bermuatan 

pendidikan khususnya pendidikan hukum akan membentuk kepastian 

hukum. Dengan kepastian hukum maka perlindungan hukum preventif  akan 

terpenuhi karena dapat perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa di 

kemudian hari. Jika dua unsur lainnya yaitu hukum yang dapat diprediksi ke 

depannya, dan dapat meramalkan bagaimana berfungsinya sistem ekonomi 

juga terpenuhi maka akan tercipta pula perlindungan hukum represif yaitu 

perlindungan setelah terjadinya sengketa dapat pula terwujud. Hukum yang 

dapat diprediksi ke depannya maka akan dapat sekaligus merumuskan 

bentuk penyelesaian sengketa, sebab suatu kesepakatan seringkali tidak bisa 

dipisahkan dengan adanya sengketa dikemudian hari.  

Inti dari perlindungan hukum, yang dalam tesis ini adalah 

perlindungan hukum terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA 

adalah kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang 

diperlukan adalah hukum yang rasional. Max Weber menyatakan bahwa 

legalitas diperlukan dalam mensukseskan pembangunan ekonomi. Menurut 

Weber legalitas diperlukan adanya hukum rasional. Jika dilihat klasifikasi 
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sistem hukum Weber berdasarkan hukum dibuat dan ditemukan maka ada, 

formal irrasional, substansi irrasional, substansi yang sesungguhnya dan 

formal rasional, sistem hukum formal yang rasional ini yang kemudian 

melahirkan hukum rasional yang memenuhi rasionalitas secara logika formal 

yang didasarkan pada :215 

a. pertimbangan dari kasus tertentu  

b. aturan yang sudah jelas,  

c. formal berdasarkan keputusan hakiki dalam sistem hukum,  

d. Logis; aturan/prinsip dari pikiran sistem hukum harus didasarkan 

pada pertimbangan yang logis, 

e. Meluasnya keputusan kasus spesifik yang artinya bahwa keputusan 

didasari oleh logika deduktif dari atuan/prinsip yang sudah ada. 

Indonesia sebagai negara berkembang memang sebaiknya 

masih terus memperbaiki hukumnya. Hukum di tengah-tengah negara yang 

sedang membangun merupakan hal yang sangat sentral karena berkaitan 

erat dengan fungsinya yang membantu untuk menentukan arah 

pembangunan yang pada umumnya tertinggal dari negara-negara maju.216 

Untuk mewujudkan hukum yang representatif dalam 

pembangunan ekonomi yaitu hukum yang berkepastian sehingga dapat 

memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif dari sisi 

substansi maka diperlukan peran aktif pemerintah dalam merumuskan 

substansi yang memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap UMKM 

dari dampak adanya Perjanjian ACFTA. 

                                           
215  David M. Trubek, Max Weber On Law and The Rise of Capitalism, hlm. 729 - 731 

216  Jonker Sihombing, loc.cit, hlm. 7 
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Azas-asas utama dari hukum ekonomi yang meliputi 3 hal yaitu 

(1) asas keseimbangan kepentingan, (2) asas pengawasan publik, dan (3) 

asas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi.217 Azas ini didukung 

oleh John Maynard Keynes yang menyatakan sebuah keharusan campur 

tangan atau intervensi Negara melalui kebijakan fiskal dan moneter.218 

Syarat utama untuk menjamin sistem ekonomi yang fair untuk pengusaha 

besar maupun pengusaha kecil dan masyarakat pada umumnya adalah perlu 

adanya peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi 

dari prinsip non intervention dalam bisnis individu dan prinsip campur tangan 

pemerintah dalam bentuk pembentukan hukum yang mengatur sistem 

ekonomi.219 Peran pemerintah sebagaimana diuraikan di atas menurut Adam 

Smith merupakan bentuk intervensi.220 

Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam 

pembangunan ekonomi adalah dengan pembentukan hukum. Hukum ini 

yang kemudian diharapkan perlindungan hukum terhadap industri di dalam 

negeri, khususnya UMKM karena mereka yang mendapatkan dampak yang 

cukup besar dari adanya Perjanjian ACFTA ini, yang mana UMKM dan 

Perjanjian ACFTA ini merupakan komponen dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia.  

                                           
217  Sri Rejeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang : Bayumedia, 2007), hlm. 13 

218  Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum : Teori dan Implikasi 

Penerapannya dalam Penegakan Hukum, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 

2009), hlm. 27 

219  A. Sonny Keraf, Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta : Kanisius, 

1998), hlm. 226 

220  Mikhael Dua, Filsafat Ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, (Yogyakarta : 

Kanisius, 2008), hlm. 54 
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Adanya Perjanjian ACFTA ini selain membuat Indonesia 

menerapkan prinsip MFN dalam hubungan dengan produk China tetapi juga 

prinsip national treatment yaitu melarang perbedaan perlakuan antara 

barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada suatu barang 

impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, setelah melalui 

pabean dan membayar bea masuk (bila ada), maka barang impor tersebut 

harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri.221 

Dalam penerapan prinsip ini diperlukan campur tangan pemerintah untuk 

mengatur supaya dalam sistem ekonomi domestic UMKM tidak semakin 

tertekan oleh gempuran produk dari China maupun Negara anggota ACFTA 

lain. 

Pentingnya peran pemerintah dan hukum ini tidak lepas dari 

tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu keadilan untuk memberikan 

kesejahteraan masyarakat. Sehingga sudah menjadi tugas pemerintah untuk 

memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat termasuk yang 

menjalankan UMKM. Tujuan pembangunan nasional adalah berusaha 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang 

adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai 

bidang, diantaranya bidang ekonomi.222 Salah satu peran aktif pemerintah 

memberikan perlindungan ini dengan adanya kepastian hukum. Tanpa 

kepastian hukum maka ekonomi tidak dapat berkembang, tanpa keadilan 

perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan 

                                           
221  John H. Jackson, World Trade and The Law of GATT : A Legal Analysis of the General 

Agreement on Tariff and Trade (Charlottesville, Va : The Michie Company Law Publishers, 1969), 

hlm. 163 dalam H.S. Kartadjoemena, loc.cit, hlm. 109 

222  Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 

2004), hlm. 1 
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berkeadilan sosial dan tanpa kebergunaan perekonomian tidak akan 

membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya hukum itu 

sendiri haruslah membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraan dan 

kedamaian hidup bersama.223 

Perlindungan hukum terhadap UMKM dari dampak adanya 

Perjanjian ACFTA sebagaimana diuraikan di atas memang tidak dibenarkan 

jika itu peraturan yang memberikan perlindungan justru bertentangan 

dengan Perjanjian ACFTA itu sendiri, tetapi masih banyak bentuk 

perlindungan hukum yang bisa ditempuh, sesuai dengan artikel XIX GATT-

WTO Agreement yang dapat ditempuh dengan UMKM yang eksistensi 

merasa terganggu untuk mengajukan permohonan KPPI sehingga apabila 

terbukti mengancam industri lokal maka dapat diterapkan pengamanan 

perdagangan baik pembatasan quota maupun kenaikan tariff.  

Dengan komitmen indonesia mengesahkan Agreement 

Establishing The World Trade Organization berarti Indonesia 

menyelaraskan/mengharmonisasikan hukum nasional yang mengatur 

perdagangan dan aspeknya dengan perjanjian internasional yang telah 

disahkan tersebut.224 Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perlindungan 

atas dampak berlakunya Perjanjian ACFTA ini dapat mengacu pada artikel 

XIX GATT-WTO Agreement, walaupun lebih mudah tersosialisasi apabila 

ditransformasi secara material. Bisa jadi ini yang menjadi salah satu kendala 

dalam menerapkan safeguard. 

                                           
223  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta : Penerbit Kompas, 2010) hlm. 13 

224  Ahmad Suryono, Dini Adiba Septanti, dan Salamuddin Daeng, loc.cit, hlm. 52 
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Pada sub bab di atas telah dijelaskan bahwa Piagam ASEAN 

merupakan salah satu dasar keterikatan Indonesia terhadap Perjanjian 

ACFTA sebab sudah menjadi kesepakatan bahwa ASEAN merupakan pasar 

tunggal, tetapi dalam Pasal 5 ayat (2) Piagam ASEAN menyebutkan Negara-

Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, 

termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan 

ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi 

kewajiban-kewajiban keanggotaan. 

Pelaksanaan ASEAN Charter digantungkan pada masing-masing 

negara anggota ASEAN sesuai amanat, maka Pemerintah Indonesia perlu 

membuat aturan pelaksanaan yang sesuai kepentingan nasional berdasarkan 

UUD 1945.225 Hal ini yang menjadi dasar bahwa sebenarnya negara berhak 

membuat peraturan yang melindungi sesuai dengan kepentingan nasional, 

tetapi tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah 

ditandatangani Indonesia sebagai bentuk persetujuan.  

Dalam membuat peraturan perundang-undang ada asas-asas 

yang perlu diperhatikan yaitu :226 

1. Asas formal yang meliputi (a) tujuan yang jelas, (b) organ/lembaga 

yang tepat, (c) perlunya pengaturan, (d) dapat dilaksanakan, (e) 

konsensus 

2. Asas materiil yang meliputi (a) terminologi dan sistematika yang 

jelas, (b) dapat dikenali, (c) perlakuan yang sama dalam hukum, (d) 

                                           
225  Hukum online, loc.cit 

226  Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik : 

Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), 

hlm. 113-114 
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kepastian hukum, (e) pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan 

individual. 

Langkah perlindungan lain yang dapat ditempuh adalah 

kebijakan internal yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian internasional 

atau hubungan dengan negara lain tetapi tetap dapat membantu 

memberikan perlindungan hukum pada UMKM akibat adanya perjanjian 

ACFTA ini dalam bentuk lain misalnya permodalan, sebab modal salah satu 

pendukung untuk dapat bersaing.  

Bank enggan menyalurkan pada industri tetapi justru untuk 

sektor konsumsi dan property dengan alasan resikonya lebih kecil dan 

pengembaliannya lebih cepat. Pinjaman untuk sektor UMKM sangat tinggi 

bunganya.227 Adanya ACFTA justru menurunkan tingkat kepercayaan bank 

untuk memberikan kredit sebab bank khawatir UMKM mengalami 

keterpurukan akibat kalah bersaing dengan industri China sehingga tidak 

dapat membayar kredit yang telah diberikan oleh bank yang bersangkutan.  

Keengganan ini memang menyalurkan kredit kepada industri 

lokal ini lebih dikarenakan tidak adanya kepastian hukum.228 Akhirnya 

kembali lagi pada betapa pentingnya kepastian hukum. Perlu adanya 

terobosan-terobosan hukum untuk mengatasi hal ini. 

Pemprov Jatim memiliki kebijakan berupa program-program 

dan strategi-strategi untuk menghadapi ACFTA, salah satunya dengan 

memberikan kemudahan kredit permodalan kepada UKM dengan bunga 

ringan dan persyaratan perizinan yang mudah sehingga biaya produksi turun 

                                           
227  Afifah Kusumadara, loc.cit, hlm. 18-21 

228  Ibid 
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maka harga jual akan bersaing dengan produk China di pasar dalam 

negeri.229 Sayang sekali kebijakan ini masih dalam skala regional, apabila 

skala nasional juga dapat mengeluarkan kebijakan yang demikian maka 

salah satu kendala UMKM bersaing pada era berlakunya Perjanjian ACFTA 

dapat berlaku.  

Indonesia memiliki Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank 

Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Bank Umum 

wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Ayat (2) menyatakan 

Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung 

berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau 

Pembiayaan.  

PBI di atas sebagai bukti bahwa sudah ada peraturan tentang 

kewajiban bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan, tetapi tidak 

diimbangi dengan cara mempermudah persyaratan untuk mendapatkan 

pembiayaan kredit atau pembiayaan. Salah satu hambatan UMKM untuk 

mendapatkan pinjaman sebagaimana diterangkan pada sub bab sebelumnya 

adalah jaminan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank, tetapi belum 

ada aturan yang mempermudah dari sisi ini. 

Sampai saat ini belum ada hukum nasional yang dapat 

mengakomodasi dan menjembatani perbedaan kepentingan ini antara UMKM 

                                           
229  tom/kom,  Pertumbuhan Ekonomi Jatim 5,01 Persen, 12 Februari 2012, 

http://bpmjatim .com/id/? m=201002, diakses tanggal 15 Februari 2010 
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dan pihak perbankan, sehingga UMKM masih saja kesulitan mendapatkan 

modal, maka bagaimana dapat bersaing dengan produsen dari China. Oleh 

karena itu perlu perundang-undangan nasional memberikan kemudahan 

kredit permodalan kepada UKM dengan bunga ringan dan persyaratan 

perizinan yang mudah sehingga biaya produksi turun maka harga jual akan 

bersaing dengan produk China. 

Pembiayaan untuk UMKM selain dari bank juga dimungkinkan 

dari bantuan atau pinjaman luar negeri dengan penanaman modal sehingga 

kepastian hukum sangat penting untuk mendukung ini. George Bell (dikutip 

Sumantoro) mengajukan pendapat bahwa hukum asing dalam pelaksanaan 

usaha di luar negeri harus tunduk pada peraturan hukum Negara penerima 

modal dengan menyatakan sebagai berikut :230 

Corporation citizen does business outside the country of its nationality by 

sufferance of the local state, the host government. If a corporate citizen 

affronts the host it can, like human guest, be expelled and like an innkeeper 

who inpounds the guest loundry, the host government may confiscate 

whatever immovable property the guest company leaves behind the process 

euphemistically described as nationalization expropriation or more recently, a 

gradually increasing participation. There is no doubt that the host 

government has the power to tax, regulate, expropriate and expell any 

company the does bussiness within its borders. It is because the host 

government has control power.  

Diartikan bebas bahwa warganegara Korporasi dapat 

mengerjakan bisnis di luar negeri itu tentang kebangsaan tak dilarang meski 

tak diijinkan berstatus yang lokal, pemerintah tuan rumah. Jika warganegara 

lain sengaja menghina tuan rumah maka tamu dapat seperti  diusir dan 

pemerintah tuan rumah boleh menyita apapun juga yaitu harta tak gerak 

                                           
230  Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Multinasional : Problem Politik, Hukum, dan Ekonomi 

dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta : PT. Gramedia, 1987), hlm. 145 sebagaimana dikutip oleh 

Maman Suherman, loc. cit, hlm. 42 - 43 
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(perusahaan) milik tamu dan meninggalkan di belakang proses dengan 

ungkapan yang lebih halus diuraikan seperti pengambil alihan nasionalisasi 

atau lebih baru-baru ini, suatu secara berangsur-angsur meningkatkan 

keikutsertaan. Tidak ada keraguan bahwa tuan rumah pemerintah 

mempunyai kuasa untuk mengenakan pajak, mengatur, mengambil alih dan 

mengeluarkan perusahaan manapun saat mengerjakan bussiness di dalam 

perbatasan negaranya sebab tuan rumah pemerintah mempunyai kuasa 

kendali. 

Selain kebijakan permodalan, perlindungan hukum lain yang 

dapat ditempuh adalah dengan penerapan standarisasi nasional barang 

impor, sehingga SNI tidak hanya lagi menjadi hiasan yang jika tidak dipenuhi 

tidak ada konsekuensi hukumnya. Standar dalam perdagangan internasional 

sudah menjadi prasyarat agar suatu produk dapat berkompetisi di pasar 

global. Negara pengimpor dan konsumen berharap produk yang masuk ke 

pasar di dalam negerinya dan produk yang konsumen gunakan adalah 

produk yang berstandar. Untuk negara, produk yang berstandar menyangkut 

kepentingan umum atau kepentingan publik. Pasalnya, produk itu akan 

digunakan oleh masyarakatnya. Pemerintah berkewajiban menjaga agar 

produk yang digunakan atau dikonsumsi penduduknya bebas dari bahaya 

bagi keselamatan atau kesehatan penduduknya.231 

Penggunaan SNI secara alamiah memang dapat berdampak 

terhadap pembatasan perdagangan produk, tujuannya adalah pada dasarnya 

untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk 

                                           
231 Huala, Adolf, Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA, http://korantempo.com/ 

korantempo/koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309, diakses tanggal 12 Maret 2013 
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menyediakan perlindungan yang maksimal.232 Dengan diterapkan SNI secara 

ketat maka tidak ada produk China khususnya yang berbahaya bagi 

konsumen dan UMKM juga tidak dirugikan akibat kalah bersaing dengan 

produk impor dari China yang lebih murah tetapi berbahaya. 

Melihat dampak Perjanjian ACFTA yang cukup luas selain dua 

langkah perlindungan hukum UMKM sebagaimana disebutkan di atas, 

muncul suatu wacana untuk merundingkan ulang persetujuan ACFTA. Kalau 

jalan ini yang ingin ditempuh, Indonesia harus melakukannya bersama-sama 

dengan negara-negara ASEAN dan tidak bisa Indonesia bertindak sendiri. 

Dan kemungkinan untuk negosiasi suatu persetujuan yang telah disepakati 

adalah kecil sekali kalau tidak mau dibilang tidak mungkin.233 Indonesia tidak 

bisa bertindak sendiri karena dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN 

maka ASEAN sudah menjadi satu kesatuan pasar bebas.  

Pelaksanaan agenda ekonomi pasar bebas jelas bertentangan 

dengan landasan perekonomian nasional yang diatur dalam UUD 1945, 

kendati demikian pemerintah tetap mengabaikan amanat konstitusi dan 

memilih mengikuti kesepakatan-kesepakatan internasional walaupun sangat 

merugikan Indonesia.234 Salah satunya Perjanjian ACFTA yang dampaknya 

secara luas merugikan Indonesia pada umumnya dan UMKM pada 

khususnya. Hal ini dapat menjadi alasan untuk meninjau ulang ACFTA tetapi 

                                           
232  Indah Suksmaningsih, Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia : Peluang yang 

Tidak Dimanfaatkan, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009, hlm. 101 

233  Lepi T. Tarmidi, Menghadapi Tantangan China dalam ACFTA, http://www.asc.ui.ac.id/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=62:menghadapi-tantangan-cina-dalam-acfta, 

diakses tanggal 13 Maret 2013 

234  Dani Setiawan, Skenario Penanganan Krisis dalam Jalur Neoliberal, Free Trade Watch : 

Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume III/Edisi Oktober, 2010, hlm. 25 
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ini alternatif terakhir yang akan ditempuh dalam memberikan perlindungan 

hukum ACFTA, sebab akan menjadi preseden buruk dalam perjanjian 

internasional dan menjatuhkan nama baik Indonesia. 

Kalaupun ini dilakukan ini merupakan preseden yang buruk bagi 

perundingan-perundingan persetujuan perdagangan bebas dengan negara-

negara lain, karena Indonesia akan dapat nama buruk sebagai negara yang 

tidak bisa pegang janji. Memang dalam persetujuan ACFTA juga disediakan 

fleksibilitas untuk merundingkan kembali sektor-sektor yang sensitive, tetapi 

“with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the 

principle of reciprocity and mutual benefits”.235 Walaupun sebenarnya 

negosiasi ulang ini diperbolehkan dalam hukum perdagangan bebas.236 

 Piagam ASEAN dianggap sebagai salah satu penyebab 

munculnya perdagangan bebas di ASEAN termasuk mendorong berlakunya 

Perjanjian ACFTA. Tahun 2011 beberapa LSM yang berkoalisi dengan nama 

Koalisi untuk Keadilan Global mengajukan gugatan terhadap Piagam ASEAN 

yang telah disahkan tersebut ke MK.237 Ini dianggap sebagai salah satu 

bentuk negosiasi ulang, pengajuan judicial review atas UU pengesahan 

Piagam ASEAN ini sudah diputuskan oleh MK bahwa MK tidak berhak 

menguji perjanjian internasional. Hal ini sudah diuraikan di bagian atas tesis 

ini. Apabila Keppres pengesahan Perjanjian ACFTA juga diajukan judicial 

review nya ke MA maka bisa jadi akan sama keputusannya, sehingga bentuk 

                                           
235  Lepi T. Tarmidi, op. cit 

236  Daeng, ACFTA : Pemerintah Gagal Melindungi Rakyat, Free Trade Watch : 

Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume I/Edisi April 2011, hlm. 13 

237  Daeng, Catatan Akhir Tahun : Krisis, Pasar Bebas, dan Penggerusan Kedaulatan 

Ekonomi Rakyat, Free Trade Watch : Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume I/Edisi Januari 2012, 

hlm. 105 
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perlindungannya bisa dilakukan dalam bentuk lain yaitu perlindungan hukum 

nasional yang menindaklanjuti adanya ACFTA ini dan sesuai dengan bentuk 

pengamanan yang diperbolehkan.  

Perlindungan dengan hukum nasional ini didukung Pasal 5 ayat 

(2) ASEAN Charter menyebutkan negara-negara anggota wajib mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan termasuk pembuatan legislasi dalam negeri 

yang sesuai. Termasuk di dalamnya bentuk perlindungan akibat Perjanjian 

ACFTA ini, baik pada industri lokal besar maupun UMKM. 

Dalam teori perdagangan bebas, proteksi perdagangan 

diperbolehkan dengan beberapa alasan, salah satunya mendorong industri-

industri dalam negeri agar mapan dan tumbuh hingga efisien (the infant-

industry agreement).238 Yang dimaksud infant industri disini adalah UMKM. 

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan 

perlindungan terhadap UMKM dan ini juga didukung oleh teori perdagangan 

bebas, sehingga ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas bukan 

segalanya.  

Terdapat dua faktor terpuruknya UMKM yaitu internal yang 

disebabkan dari dalam internal UMKM itu sendiri dan juga faktor eksternal 

UMKM baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk penghambat dari 

dalam negeri, salah satunya adalah kurangnya persiapan Pemerintah dalam 

menghadapi kesepakatan-kesepakatan liberalisasi perdagangan termasuk 

ACFTA. Sedangkan faktor dari luar negeri salah satunya adalah tidak 

                                           
238  Dominick Salvatore, loc.cit, hlm. 108 
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terbendungnya produk China dengan harga murah, bisa jadi ini salah satu 

bentuk dumping.239 

Teori perdagangan bebas juga menyebutkan bahwa melindungi 

produsen dalam negeri terhadap “dumping” (dumping berkanaan dengan 

menjual di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga 

yang dikenakan di dalam negeri), merupakan hal yang diperbolehkan dalam 

memberikan proteksi perdagangan bebas.240   

Dumping ini baik terbukti atau tidak dapat memberikan dampak 

yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan industri produk yang 

bersangkutan. Tidak adanya ketentuan anti dumping yang menyeluruh 

seperti halnya negara lain misalnya Uni Eropa dan AS maka bagi Indonesia 

timbul kesulitan untuk mengadakan tuduhan kepada negara lain yang 

melakukan dumping ke Indonesia.241 Sudah ada PP anti dumping tetapi ini 

dinilai belum membahas secara komprhensif sebagaimana Uni Eropa dan AS. 

Pembatasan tindakan bisnis supaya tidak mengarah pada praktek dumping 

sebaiknya diatur dalam suatu UU yang secara eksplisit memasukkan 

berbagai tindakan sebagai perbuatan yang dilarang termasuk dumping.242  

Pada kasus dumping yang dilakukan Korsel dan Taiwan atas 

serat polister Indonesia, Asosiasi Poliester Indonesia (API) menyampaikan 

                                           
239  Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, (Bandung : Alfabeta, 2009), 

hlm 115-116 

240  Dominick Salvatore, op.cit, hlm. 108 

241  Sukarmi, Regulasi Anti di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2002), hlm. 5 

242  Ibid, hlm.6 
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keberatan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan cara penyelesaian 

kasusnya melalui jalur Kadin masing-masing negara.243 

Pengalaman tersebut di atas menandakan bahwa pengaturan 

dumping yang bersifat parsial tidak dapat menyelesaikan masalah secara 

tuntas. Sebenarnya kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur sebagaimana 

yang dilakukan oleh negara lain yang mempunyai ketentuan antidumping 

yang didasarkan pada ketentuang GATT-WTO Agreement yang dituangkan 

dalam UU Nasional.244  

PP antidumping dirasa tidak dapat memberikan perlindungan 

hukum yang maksimal untuk UMKM yang menghadapi gempuran produk 

China yang bisa jadi termasuk dumping karena pengaturannya dianggap 

parsial dan hanya setingkat PP. Sebaiknya perlindungan hukum ideal yang 

diberikan adalah mentransformasikan secara material ketentuan antidumping 

yang tercantum dalam artikel VI GATT-WTO Agreement ke dalam UU 

nasional. Ini bisa menjadi perlindungan hukum represif yaitu menyelesaikan 

masalah UMKM setelah praktek dumping ini terjadi. 

Masyarakat bisnis termasuk UMKM perlu mengetahu ketentuan 

antidumping ini sehingga dapat menghindar dari praktek curang berupa 

dumping dan cara penyelesainnya apabila ini terjadi.245 Hal ini merupakan 

alasan perlu adanya UU khusus yang komprehensif yang mengatur tentang 

antidumping. 

                                           
243  Praktek Dumping di Luar Negeri Ancam Industri Tekstil, Harian Kompas 9 Juli 1993, 

hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Sukarmi, dalam Ibid 

244  Ibid 

245  Ida Bagus Wiyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi 

Bisnis Internasional, (Bandung : Refika Aditama, 2000), hlm. 11 
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Kegiatan ini sudah diatur pula dalam UU No. 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan dan PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti 

Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. 

Sayang sekali sampai saat ini dalam pelaksanaannya kurang koordinasi 

antara KPPU dan lembaga - lembaga anti dumping. Sehingga sebenarnya 

dirasa perlu peraturan khusus yang mengatur tentang koordinasi KPPU 

dengan lembaga - lembaga anti dumping sehingga apabila ada payung 

hukumnya koordinasi akan lebih mudah dan perlindungan hukum UMKM dari 

adanya dumping produk China. 

Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan 

perlindungan hukum UMKM secara umum maupun khusus berkaitan dengan 

dampak berlakunya perjanjian ACFTA ini belum mampu memberikan 

perlindungan yang maksimal. Banyak bidang yang yang secara komprehensif 

perlu perbaikan substansi hukumnya untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap UMKM dari berlakunya perjanjian ACFTA ini. Perlindungan 

hukum yang ideal sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan dalam 

tabel di bawah ini : 

             Tabel 14 Perlindungan Hukum Ideal Terhadap 

UMKM dari Dampak Adanya Perjanjian ACFTA 

Perlindungan Hukum Ideal Terhadap UMKM dari Dampak Adanya 

Perjanjian ACFTA 

 

N

o 

 

Perihal 

Peraturan yang Ada Saat Ini Ideal 

Ketentuan 

hukum 

Keterangan Ketentuan 

hukum 

Keterangan 

1. Modal usaha Peraturan 

perbankan 

baik UU 

maupun 

aturan 

Adanya 

Perjanjian 

ACFTA ini 

menyebabkan 

ketidakpercayaa

Kebijakan 

berupa 

program-

program dan 

strategi-

Adanya 

kebijakan 

seperti ini 

tujuannya 

adalah biaya 
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N

o 

 

Perihal 

Peraturan yang Ada Saat Ini Ideal 

Ketentuan 

hukum 

Keterangan Ketentuan 

hukum 

Keterangan 

pelaksanaanny

a tidak 

mencerminkan 

kepastian 

hukum 

sehingga bank 

enggan 

menyalurkan 

kredit untuk 

UMKM 

 

n perbankan 

menurun karena 

khawatir UMKM 

tidak dapat 

bersaing pada 

era ACFTA  

 

strategi 

untuk 

menghadapi 

berlakunya 

perjanjian 

ACFTA, salah 

satunya 

dengan 

memberikan 

kemudahan 

kredit 

permodalan 

kepada 

UMKM 

dengan 

bunga ringan 

dan 

persyaratan 

perizinan 

yang mudah  

produksi turun 

maka harga 

jual akan 

bersaing 

dengan 

produk China 

di pasar dalam 

negeri belum 

ada  

Pemprov Jatim 

sudah memiliki 

ini tetapi 

setaraf 

nasional  

  UU 

penanaman 

modal belum 

memberikan 

kepastian 

hukum 

Modal dari luar 

negeri bisa 

membantu 

UMKM bersaing 

pada era ACFTA 

Perbaikan 

hukum 

penanaman 

yang lebih 

berkepastian 

hukum 

Untuk menarik 

investor asing 

berinvestasi 

pada UMKM di 

Indonesia 

2. Petunjuk 

pelaksana 

UU UMKM  

Masih berdasar 

UU yang lama 

UU yang lama 

diganti dengan 

UU UMKM yang 

baru karena 

menyesuaikan 

dinamisasi 

ekonomi, tetapi 

dengan 

juklaknya masih 

berdasar UU 

lama maka 

sudah tidak 

relevan 

Juklak dari 

UU UMKM 

yang 

merupakan 

salah satu 

bentuk 

perlindungan 

huku 

disesuikan 

dengan UU 

UMKM yang 

baru 

Saat ini belum 

ada juklak 

yang dibuat 

berdasar UU 

UMKM yang 

baru 

3. Penerapan 

SNI  

SNI untuk 

produk impor 

Tidak memiliki 

konsekuensi 

Hukum yang 

tegas yang 

SNI dalam 

perdagangan 
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N

o 

 

Perihal 

Peraturan yang Ada Saat Ini Ideal 

Ketentuan 

hukum 

Keterangan Ketentuan 

hukum 

Keterangan 

sudah ada hukum memberikan 

sangsi jika 

importir tidak 

memenuhi 

SNI. 

internasional 

seharusnya 

menjadi 

prasyarat agar 

suatu produk 

dapat 

berkompetisi 

di pasar 

global. 

Masih 

rencana, 

belum 

terealisasi 

4. Peninjauan 

ulang 

Perjanjian 

ACFTA 

Perjanjian 

ACFTA 

Peninjauan 

ulang belum 

dilakukan 

sehingga 

Perjanjian 

ACFTA masih 

berlaku 

Perjanjian 

ACFTA 

ditransforma

si material 

Peninjauan 

ulang 

Perjanjian 

ACFTA 

merupakan 

langkah paling 

terakhir 

perlindungan 

hukum UMKM 

5. Safeguard Sesuai dengan 

artikel XXIX-

GATT 

Agreement  

yang 

merupakan 

lampiran UU 

Pengesahan 

Persetujuan 

Pembentukan 

WTO 

Transformasi 

formal 

Sesuai 

dengan 

artikel XXIX-

GATT 

Agreement  

tetapi 

dengan 

transformasi 

material 

Tujuannya 

supaya 

masyarakat 

Indonesia, 

industri lokal 

dan UMKM 

yang telibat 

perdagangan 

bebas 

termasuk 

dampak 

Perjanjian 

ACFTA ini 

mengetahui 

secara pasti 

bentuk 

perlindungan 

dan 

mekanismenya 



215 

 

 

 

 

N

o 

 

Perihal 

Peraturan yang Ada Saat Ini Ideal 

Ketentuan 

hukum 

Keterangan Ketentuan 

hukum 

Keterangan 

6. Dumping UU No. 5 

Tahun 1999 

Tentang Anti 

Monopoli dan 

Persaingan 

Usaha tidak 

sehat 

UU No. 10 

Tahun 1995 

Tentang 

Kepabeanan 

 

PP No. 34 

Tahun 2011 

Tentang 

Tindakan Anti 

Dumping, 

Tindakan 

Imbalan dan 

Tindakan 

Pengamanan 

Perdagangan 

Belum 

membahas 

secara 

komprehensif, 

sehingga timbul 

kesulitan untuk 

mengadakan 

tuduhan kepada 

negara lain yang 

melakukan 

dumping ke 

Indonesia 

Pengaturan 

dumping yang 

bersifat parsial 

tidak dapat 

menyelesaikan 

masalah secara 

tuntas 

Pengaturan 

secara 

komprehensif 

dalam 

bentuk UU 

dengan PP 

Seperti halnya 

negara lain 

misalnya Uni 

Eropa dan AS 

7. Sinergitas 

komisi-

komisi yang 

bertugas 

memberikan 

perlindungan 

hukum dari 

dampak 

perdagangan 

bebas 

Belum ada 

peraturan 

yang mengatur 

sinergitas atau 

upaya 

koordinasi 

yang jelas 

diantara KPPU 

dan KPPI 

Peraturan yang 

demikian 

diperlukan untuk 

memudahkan 

koordinasi 

sehingga tidak 

terjadi overlap 

dari 

kewenangan 

Diperlukan 

adanya 

peraturan 

perundang-

undangan 

yang 

menjelaskan 

mekanisme 

koordinasi 

diantara 

komisi-komisi 

perlindungan 

hukum dari 

dampak 

perdagangan 

bebas ini 

Dengan 

adanya 

peraturan 

yang 

memayungi 

mekanisme 

koordinasi 

antara komisi-

komisi 

perlindungan 

ini diharapkan 

KPPU dan 

KPPI misalnya 

dapat 

bekerjasama 

secara efektif 

sehingga 

perlindungan 

hukum yang 
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N

o 

 

Perihal 

Peraturan yang Ada Saat Ini Ideal 

Ketentuan 

hukum 

Keterangan Ketentuan 

hukum 

Keterangan 

maksimal  

dapat 

terwujud 

 

Perlindungan hukum nasional terhadap UMKM sudah ada 

sebelum Perjanjian ACFTA berlaku, diatur secara khusus dengan UU No. No. 

20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meskipun 

aturan pelaksananya masih berdasarkan UU No. No. 9 Tahun 1995 Tentang 

Usaha Kecil. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap UMKM ini meliputi 

Pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan dan kemitraan. UU 

lainnya beserta aturan pelaksanaannya juga mendukung perlindungan 

hukum ini sesuai dengan spesifikasi masing-masing, yaitu UU Perbankan, UU 

Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya perjanjian ACFTA sudah didukung 

dengan perlindungan hukum yang mengikuti yaitu penurunan tariff dengan 

kategori produk sensitif yang jangka waktu dan besar penurunannya 

berbeda dari EHP dan produk normal, selain itu safeguard dari berlakunya 

Perjanjian ACFTA ini juga mengikuti Artikel XXIX GATT-WTO Agreement, dan 

juga ada PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan 

Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Perlindungan hukum 

terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA ini memang sudah 

ada tetapi belum maksimal. Ada Permendag pembatasan impor hortikultura 

yang berdasarkan rekomendasi Permentan, hal ini memang bertujuan 

memberikan proteksi terhadap petani yang merupakan bagian UMKM tetapi 
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ini tidak sesuai dengan Artikel XXIX GATT-WTO Agreement yang 

diamanatkan Perjanjian ACFTA sebagai safeguard yang dapat diterapkan 

apabila industri lokal dalam ancaman kerugian serius yang dapat dibuktikan 

secara nyata melalui investigasi dari KPPI. Penyimpangan ini bisa terjadi 

karena memang hukum yang ada kurang memiliki kepastian hukum, 

sehingga sebaiknya ketentuan safeguard ini ditransformasi material. Inti dari 

perlindungan hukum yang ideal adalah kepastian hukum dan tidak bisa lepas 

dari campur tangan pemerintah dalam pengaturan ekonomi melalui hukum 

yang dibuatnya, sehingga perlindungan hukum terhadap UMKM yang ideal 

dapat terwujud. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal 

diperlukan sebuah hukum yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yang 

memenuhi 5 syarat yaitu stable, predictable, fair, educative, dan 

transparent.  
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                 BAB IV PENUTUP 

PENUTUP 

 

4.  

4.1 Kesimpulan 

1. Perjanjian ACFTA berlaku dalam sistem hukum Indonesia karena 

beberapa alasan yang pertama perjanjian ini sudah melalui 3 

tahapan yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Yang 

kedua meskipun dalam Keppres pengesahannya hanya menjadikan 

Perjanjian ACFTA ini sebagai lampiran tetapi tetap bisa dianggap 

berlaku karena memang kenyataannya Indonesia mengikuti politik 

hukum transformasi, inkorporasi dan delegasi sekaligus. Yang ketiga 

pengesahannya dengan Keppres yang mengikuti ketentuan UU No. 

24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional sebenarnya justru 

bertentangan dengan UUD 1945, tetapi selama tidak ada yang 

mengajukan judicial review maka tidak ada pencabutan atas Keppres 

pengesahan ini sehingga bisa disimpulkan bahwa Perjanjian ACFTA 

ini berlaku dalam sistem hukum Indonesia.  

2. Kesimpulan yang dapat diberikan untuk menjawab posisi Perjanjian 

ACFTA apabila terjadi konflik hukum dengan perundang-undangan 

nasional maka Perjanjian ACFTA ini lebih diutamakan dengan 

beberapa alasan, yaitu pertama sesuai dengan Pasal 27 Konvensi 

Wina 1986, perundang-undangan nasional tidak boleh dijadikan 

alasan pembenar atas pelanggaran, kegagalan perjanjian 
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internasional dan/atau mengesampingkan perjanjian internasional. 

Kedua Perjanjian ACFTA ini menjadi hukum organisasi internasional 

yang wajib ditaati oleh anggotanya karena dalam perundingan 

Perjanjian ACFTA, ASEAN tampil atas nama negara anggota ASEAN, 

maka Perjanjian ACFTA ini mengikat Indonesia, sehingga walaupun 

ada perundang-undangan nasional yang bertentangan maka 

Perjanjian ACFTA secara normatif harus didahulukan. Ketiga 

Perjanjian ACFTA sebagai perjanjian internasional yang telah 

disahkan dengan Keppres No. 48 Tahun 2004, sehingga 

kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia berada di atas Permen 

dan Pergub. Oleh karena itu berlaku asas Lex Superior derogat lex 

inferiori.  Dengan diterapkan asas ini maka Perjanjian ACFTA dapat 

lebih diutamakan dibanding Permen dan Pergub yang bertetangan 

dengan perjanjian ini.  

3. Perlindungan hukum nasional terhadap UMKM sudah ada sebelum 

Perjanjian ACFTA berlaku, diatur secara khusus dengan UU No. No. 

20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 

meskipun aturan pelaksananya masih berdasarkan UU No. No. 9 

Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Perlindungan hukum yang 

diberikan terhadap UMKM ini meliputi pemberdayaan dan 

pengembangan usaha, pembiayaan dan kemitraan. UU lainnya 

beserta aturan pelaksanaannya juga mendukung perlindungan 

hukum ini sesuai dengan spesifikasi masing-masing, yaitu UU 

Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU 

Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya perjanjian 
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ACFTA sudah didukung dengan perlindungan hukum yang mengikuti 

yaitu penurunan tariff dengan kategori produk sensitif yang jangka 

waktu dan besar penurunannya berbeda dari EHP dan produk 

normal, selain itu safeguard dari berlakunya Perjanjian ACFTA ini 

juga mengikuti Artikel XXIX GATT-WTO Agreement, dan juga ada PP 

No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan 

Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Perlindungan 

hukum terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA ini 

memang sudah ada tetapi belum maksimal. Ada Permendag 

pembatasan impor hortikultura yang berdasarkan rekomendasi 

Permentan, hal ini memang bertujuan memberikan proteksi terhadap 

petani yang merupakan bagian UMKM tetapi ini tidak sesuai dengan 

Artikel XXIX GATT-WTO Agreement yang diamanatkan Perjanjian 

ACFTA sebagai safeguard yang dapat diterapkan apabila industri lokal 

dalam ancaman kerugian serius yang dapat dibuktikan secara nyata 

melalui investigasi dari KPPI. Penyimpangan ini bisa terjadi karena 

memang kurang memiliki kepastian hukum, sehingga sebaiknya 

ketentuan safeguard sesuai artikel XIX GATT-WTO Agreement ini  

ditransformasi material. Inti dari perlindungan hukum yang ideal 

adalah kepastian hukum dan tidak bisa lepas dari campur tangan 

pemerintah dalam pengaturan ekonomi melalui hukum yang 

dibuatnya, sehingga perlindungan hukum terhadap UMKM yang ideal 

dapat terwujud. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal 

diperlukan sebuah hukum yang kondusif untuk pembangunan 
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ekonomi yang memenuhi 5 syarat yaitu stable, predictable, fair, 

educative, dan transparent.  

4.2 Saran 

Perlindungan hukum dapat terwujud apabila ada kepastian 

hukum nasional, sehingga dapat memberikan perlindungan preventif 

supaya tidak terjadi hal yang dapat merugikan UMKM kaitannya dengan 

adanya Perjanjian ACFTA sebagaimana fokus kajian tesis ini. Hukum yang 

kondusif untuk pembangunan ekonomi salah satunya adalah predictable 

yaitu dapat memprediksi dampak kedepannya sehingga sebaiknya juga 

dapat merumuskan perlindungan hukum represif dengan adanya 

mekanisme penyelesaian masalah atau sengketa yang ditimbulkan dari 

adanya Perjanjian ACFTA. Untuk memenuhi kriteria ini diperlukan 

perbaikan hukum nasional berkaitan dengan perlindungan hukum 

terhadap UMKM dari dampak adanya perjanjian ACFTA, sehingga saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Menggagas adanya judicial preview dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisir adanya 

peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan 

perjanjian internasional. 

2. Menerapkan transformasi material/substantif pada pengesahan 

perjanjian internasional, sehingga pengesahannya bukan berupa UU 

pengesahan yang meletakkan perjanjian internasional pada 

lampiran saja sehingga kurang diketahui oleh masyarakat bahwa 

Indonesia sudah terikat pada perjanjian tertentu 
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3. Merumuskan letak perjanjian internasional dalam tata urutan 

peraturan perundang-undangan, sebab dengan ditandatanganinya 

sebuah perjanjian internasional Indonesia sudah terikat dengan 

sebuah perjanjian internasional. Hal ini bertujuan untuk menjawab 

masalah apabila ada konflik hukum dengan peraturan perundang-

undangan nasional. 

4. Safeguard adalah poin penting dalam perlindungan hukum industri 

lokal termasuk UMKM sehingga sebaiknya artikel XIX GATT-WTO 

Agreement ini ditransformasikan pada sebuah UU sebagai payung 

hukum atas perlindungan kepada industri lokal. 

5. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang mekanisme koordinasi diantara komisi-komisi perlindungan 

hukum dari dampak perdagangan bebas ini, termasuk dampak 

adanya Perjanjian ACFTA, KPPU dan KPPI misalnya dapat 

bekerjasama secara efektif sehingga perlindungan hukum dapat 

terwujud maksimal.  

6. Perbaikan regulasi pemberian kredit/pembiayaan UMKM yang juga 

memberikan kemudahan pada jaminan, sehingga ada dukungan 

secara hukum juga untuk bersaing pada era perdagangan bebas 

akibat Indonesia menjadi anggota WTO atau karena keikutsertaan 

Indonesia dalam beberapa perjanjian FTA.  

7. Adanya regulasi yang memberikan dukungan pada pengembangan 

UMKM sehingga produk UMKM dapat bersaing pada pasar Indonesia 

bahkan pada pasar global ASEAN dan China. 
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8. Adanya mekanisme executive preview atas perda atau pergub yang 

jelas sehingga tidak ada lagi pergub yang bertentangan dengan 

perjanjian internasional.  

9. Menteri terkait mencabut peraturan menteri yang bertentangan 

dengan perjanjian internasional, salah satunya Perjanjian ACFTA. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya peraturan proteksi yang 

bertentangan dengan perjanjian internasional lagi sebab ada model 

proteksi sesuai artikel XIX GATT-WTO Agreement.  

10. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang tujuannya 

memberikan proteksi pada industri lokal, temasuk di dalamnya 

UMKM hendaknya memperhatikan asa-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan dan 5 yarat pembentukan hukum yang 

kondusif dalam pembangunan ekonomi yaitu peraturan perundang-

undangan dibuat memenuhi 5 syarat yaitu stable, predictable, fair, 

educative, dan transparant, sehingga memberikan perlindungan 

hukum komprehensif baik secara preventif maupun represif 

terpenuhi. 
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