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KATA PENGANTAR

Dengan naraa Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penya-
yang dan dengan mengucapkan puji syukur atas segala rahmat-

iNya, maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baiki

dan tepat pada waktunya* Sebagai mahasiswa yang akan meng-
i

akhlrl masa studinya, skripsi ini merupakan salah satu sya- 
rat untuk mencapai gelar sarjana hukum khususnya di lingkung-

<
an Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Dan da- 
lam penyelesaian skripsi ini, diperlukan ketelitian dan pe- 
ngarahan yang tepat* Dan dalam hal ini, Bapak J. Hendy Te- 
djonagoro* S.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Hermawan PS 
Notodipoero, S.H. sebagai pembimbing II memberikan bimbingan 
dan pengarahannya dengan tekun serta penuh perhatian. Kese- 
muanya ini demi mewtajudkan penulisan yang bersifat ilmiah 
dan dapat dipertanggungjawabkan agar bermanfaat bagi per- 
kembangan ilmu pengetahuan di Indonesia khususnya hukum 
interaasional* Oleh karena itu, kalaulah tidak berkelebihan 
dapat saya katakan di sini, bahwa skripsi ini merupakan kar- 
ya ilmiah yang tiada ternilai harganya*

Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, iain- 
kanlah saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama 
kepada :
1* Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 

yaitu, Bapak Prof* Dr. J.E. Sahetapy, S.H.5 
2. Bapak J. Hendy Tedjonagoro, S.H. sebagai pembinbing I 

dan Bapak Hermawan PS Notodipoero, S.H, sebagai pembito-j 
bing II, serta guru besar, dosen, maupun asisten dosen 
yang telah membekali saya ilmu pengetahuan, khususnya

iii
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ilmu hukum; selain pula kepada karyawan perpustakaan yang
selalu siap menyediakan bahan bacaan;

3* ayah dan ibu atas segala perjuangannya;
rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu baik langsung
maupun tidak langsung memberikan saran dan kritiknya,
khususnya Angkatan 1978 yang tidak dapat saya sebutkani

satu persatu di sini; 1
5. kakak-kakak dan adik-adik yang setia mendampingi saya 

baik dalam keadaan suka maupun duka,
i

Akhirnya, saya menyadari kekurangan dan keterbatasan 
baik mengejial data maupun hal-hal lain; khususnya yang ber- 
hubungan dengan masalah pembahasan skripsi ini dan tentunya 
skripsi ini haailnya jauh sempurna* Tetapi, saya tetap ber- 
harap, mudah-mudahan dengan kekurangan dan keterbatasan itu 
skripsi ini akan berraanfaat bagi kepentingan nusa dan bang- 
6a*

Surabaya, April 1983 
R. Herry Triwanto
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Mill X

P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar belakan/? dan Rumusann.ya

Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 

XXVIII GATTj tujuannya adalah Ingin mengatur perdagangan 

internasional baik antara negara yang sudah maju maupun de- 

ngan negara yang sedang berkembang. Kedua golongan tersebut 

baik utara ( negara maju ) maupun pihak selatan ( negara 

sedang berkembang ) terdapat perbedaan yang mencolok dalam 

hal "standar hidup masyarakat". Kelompok negara yang sudah 

maju, pada dasarnya, memiliki standar hidup yang lebih.ting- 

gi, sedangkan kelompok negara-negara Jang sedang berkembang 

rata-rata, masih berada dalarn standar yang masih rendah.

Pada utnumnya, negara sedang berkembang adalah negara 

bokas joj^han dan krhidupan masyarakatnya yang hingga kj.nl 

sebagian besar masih bergantung pada negara maju atau nega

ra bekas penjajah. Suasana ketergantungan dari negara sedang 

berkembang; terhadap negara maju ini telah menimbulkan keti- 

dakseimbangan, terutama menyangkut : harga, khususnya terha

dap barang jadi, komoditi atau jasa, ekspor barang jadi dan 

penetapan kuota baik yang resmi maupun yang tidak resmi.^ 

Ketidakseimbangan dalam beberapa hal di atas mengakibatkan

bahwa negara-negara yang sudah maju hampir menguasahi selu-
i

ruh perdagangan internasional.

■^Willy Brandt, Utara-Selatan; Program untuk Kelangsungan 
Hidup. Leppenas, Jaklirtfa,- I960, h. 50.

1
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M  I L I K
PERPUSTAKAAN 

UNIVERSITY AlftJANOaV
h U T  A B /. V 1 2

Pembahasan skripsi ini ditckankan pada pasal XVIII 

ketentuan GATT sebab di dalam pasal XVIII tersebut tersirat 

suatu ketentuan yang bertujuan "menaikkan taraf hidup masya- 

rakat negara-negara anggota GATT secara umum" terutama ang- 

gota dari, negara-negara sedang berkembang yang standar hi- 

dupnya masih rendah. Oleh karena itu, peninjauannya menitik- 

beratkan pa do masalah yang dihadapi. Indonesia, di samping 

juga negara sedang berkembang lainnya.

Selanjutnya, pembahasan ;.ni .nui.gkaitkan GATT dengan 

situasi dunia yang mengalami serba sulit dan memprihatinkan 

penduduk dunia yang menginginkan kclangsungan hidupnya. Ke- 

adaan tersebut di atas dikenal dengan istilah resesi ekonomi 

dunia dan dampaknya sangat luas terutama tentang ekspor dan 

impor suatu negara. Selain itu mengakibatkan angka pengang- 

^uran semak iri moningkat dan ni)ai i nflasi uang juga semakin 

tinggi.

Di 5)atu pihak, me ski pun resesi okonorci. (iunia ponye- 

babnya berasal dari negara-negara barat atau negara maju, 

tetapi mereka dengan tingkat kemajuan teknologinya yang be- 

gitu pesat, masih dapat menguasahi sebagian perdagangan in- 

ternasional, seperti misalnya, Amerika Serikat dan Jepang. 

Melihat kej&dian seperti tersebut di atas khususnya resesi 

ekonomi dunia, maka tindakan selanjutnya terhadap negara 

sedang berkombang menjadi berubah, bahkan semakin memperke- 

tat maauknya barang-barang impor yang sekiranya akan dapat 

mempengaruhi keseimbangan hasil produksinya. Pembatasan yang 

deoiikiati ini dikenal dengan politik proteksionisme.
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Di lain pihak, GATT sebagai wadah ketentuan yang me- 

ngatur perdagangan internasional, hal-hal yang demikian itu 

apakah masih dapat di atasi, di rnana pasal XVIII bertujuan 

meningkatkan taraf hidup, khususnya yang menjadi anggota 

GATT?. JUga dengan pasal XIX ketentuan tersebut, yang isinya 

menekankan pada tindakan darurat alas barang-barang impor 

produk tertentu dari suatu negara yang telah mengadakan per- 

janjian internasional di bidang perdagangan. *

Untuk lebih memperjelas peaibahasan skripsi ini, rnaka 

di samping meninjau pasal XVIII, pasal XIX, juga akan m'em- 

bahas pasal XXI. Dimaksudkan inti dari pasal ini sebagai sa- 

lah satu pendorong KTT Non Blok IV di Aljazair pada tahun 

1973 yang menyatakan adanya kesadaran yang makin besar akan 

kekuatan ekonomi yang dimiliki oloh negara-negara pemilik 

balian mentah, tcrutama negara-negara penghasil/pengcksnor 

i.'iiriyak bumi.^

Agar pembahasan skripsi ini lebih jelas dan terarah, 

maka di sanjping meninjau pasal-pasal tersebut di atas, juga 

meninjau pasal yang lain, khususnya yang berkaitan atau ber- 

hubungan dengan materi yang akan dibahas. Selain itu, penin- 

jauan ini dimakcudkan untuk mempercepat berakhirnya reses-i 

ekonomi dunia, sebab resesi tersebut dampaknya begitu luas, 

torutama terhadap kelangsungan hidup suatu negara.

pDepartemen Luar Ne^eri. "Peranan Gerakan Non Blok di 
Bidang EkonojBi'*, Jakarta, 1981, h.
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Di pihak Indonesia reseci ekonomi dunia sangat ber- 

pengaruh sekali khususnya dalarn sektor perdagangan, dengan 

kata lain, meningkathya nilai impor dan menurunnya nilai 

ekspor. Di lain pihak negara maju dengan fasilltas yang di-

miliki s^tidak-tidaknya telah dapat mongatusi, namun cara
i

itu banyak merugikan negara-negara sedang berkembang, seper- 

ti dengan diterapkannya politik proteksionisme. Untuk lebih 

memperjelas datnpak resesi ekonomi dunia khususnya yang di

al ami Indonesia, maka berikut ini saya kemukakan sedikit ca-

tatan, yaitu, dari tahun 1979 pendapatan devisa negara In-i
donesia menurun hingga pada 1982 mengalami devisit sebesar

/
l.mO juta dollar Amerika Serikat.-"' Tindakan pemerintah In

donesia kemudian dengan cara meningkatkan ekspor non-minyak, 

namun pelaksanaannyapun masih mongolami hambatan dan kele- 

suan.^

Hambatan dan kelesuan ini disebabkan oleh negara-nt?- 

gara lain, khususnya negara maju sebagai pihak pembeli ter- 

besar yang juga mengalami keadaan resesi ekonomi, otomatis 

mereka membatasi pengeluaran rutinnya. Pengeluaran rutin 

tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, 

di antaranya adalah mengatasi pengangguran dan juga diguna

kan sebagai cadangan yang mungkin sewaktu-waktu dapat diper- 

gunakan*

Untuk lebih memperjelas rnaksud pembahasan skripsi ini, 

maka akan saya keinukakan salah satu cara atau kebijaksanaan

4

^Merdeka. 6 Nopember 1982, h. 1. 

^Ibid.
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dalam mengatasi kemelut resesi ataupun mengatasi kesulijan 

ekonomi, terutama menghindari kekuatiran semakin menurunnya 

devisa negara, maka alternatif yang harus dijalankan Indo

nesia adalah jangan terlalu menggantungkan diri dari sumber
C5

dana IMF ( International Monetary Fund ).

K$bijaksanaan yang saya sebutkan di atas hanya meru- 

pakan gambaran secara garis bes.ar dan ringkas dari sekian 

kebijaksanaan yang ditempuh pemorintah indonesia dalam meng- 

atasi kemelut resesi ekonomi dunia yang tidak kunjung ber- 

akhir itu, Sedangkan uraian dan gambaran yang lebih luas 

lagi ataupun perbandingan dengan negara-negara lain, khusus- 

nya pihak negara sedang berkembang, akan saya susun dalam 

bab-bab borikutnya, Sebagaimana seperti penjelasan di atas, 

ir.uka uraiah itu akan saya kaltk'ui knjan ; XVIII, pasal 

XIX, dan pasal XXI GATT.

Selanjutnya dalam pembahasan skripsi ini, juga akan 

saya kaitkan dengan cita-cita dari negara-negara sedang ber

kembang karena pada dewasa ini negara maju masih menerapkan 

pola Tata Ekonomi Internasional lama, maksudnya penerapan 

itu hanya mfenguntungkan negara maju saja. Arti penting atas 

cita-cita tersebut adalah pembentukan Tata Ekonomi Interna

sional Baru yang didasarkan pada rasa keadilan. Justru hal 

ini akan menimbulkan suatu permasalahan, mungkinkah perda- 

gangan antara negara maju dengan negara sedang berkembang 

dapat berjalen seimbang sehingga tidak ada salah satu pi

hak dirugikan?

5

^Merdeka, 7 Nopember 1992, h. 1
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M  I L I K
PERPUSTAKAAN 

UNlVfiRSIi AS AIRLANGOA1 
L_ U R A B A V A  I

2. Pen.jolasan Judul ’ '•

6

Pengortian resesi dalam kalimat Resesi ekonomi dunia 

mempunyai rnakna dan makcud yang luas karena di saraping me- 

ngandung arti menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara, 

juga raenentukan hnbungan antar negara, khususnya suatu nega

ra jelas akan merubah kebijaksanaan luar negeri berhubung 

dengan situasi dalam negeri atau dengan kata lain kebijak- 

sanaan l,uar negeri akan terpengaruh oleh kondisi dalam ne- 

gerinya, yaitu, resesi ekonomi.

Namun, pembahasan skripsi ini hanya menekankan pada 

masalah resesi ekonomi dunia yang berkaitan dengan menurun- 

nya kegiatan ekonomi suatu negara khususnya yang dialami 

Indonesia. Bahkan begitu populernya istilah resesi sampai 

tukang siyur pun bisa men,';oluh torkena resesi oleh ibu ru- 

ma.h tanggja, iangganannya, dan nampaknya n.er.ang makhluk hidup 

yang bernarna manusia akhir-akhir ini dilanda resesi.1̂ Dan 

untuk lebih tepatnya, akan saya kaitkan porsoalan hukumnya 

khususnya peraturan-peraturan yang erat hubungannya dengan 

kegiatan okonomi suatu negara, terutama pengaturan perdagang- 

an intornasional.

Oleh karena itu, GATT-lnh yang sa*pai saat ini banyak 

membantu perturabuhan ekonomi dari negara-negara baik negara 

maju maupun negara sedang berker/ibang. Adapun pengaturan yang 

lebih cocok dan sesuai dengan situasi resesi ekonomi dunia, 

adalnh pacal XVIII, yr>r,r 1 V-C, dan nasal XXI ketentu m  GATT, 

tetapi tidak raeninggalkan pasal-pnsal yang lain, seandainya 

dalam pembahasan na.»ti masih kurang tepat.

"Para Ahli Ekonom dan Seseni Ekonomi", Fokus« 10 Febu- 
ari 1983, h. 54.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL XVIII, PASAL XIX, 
DAN PASAL XXI KETENTUAN GATT ( GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ) 
DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DUNIA KHUSUSNYA DI INDONESIA 
 

R. HERRY TRIWANTO



3* Alasan Pemilihan Judul

Resesi ekonomi dunia sebagai suatu keadaan yang meng- 

kuatirkan posisi perekonomian setiap negara baik negara ma

ju maupun negara sedang berkembang, Resesi dunia tidak me- 

landa negara maju saja, tetapi pada aknirnya akibatnya juga 

dirasakan oleh negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. 

Di sini saya kaitkan dengan pasal-pasal yang tercantum da- 

lam ketentuan GATT, terutama terhadap pasal '(VIII, pasal 

XIX, dan pasal XXI sebab di dalam ketentuan tersebut menga- 

tur perdagangan internasional secara menyeluruh. Penyebab 

dari menurunnya kegiatan ekonomi dan tidak menentunya posi

si perekonomian dunia ini disebabkan antara lain adanya tin

dakan yang dilakukan oleh negara-negara maju yang tidak mau 

morierima ijnpor hasil-hasil produkri dari negara sedang ber

kembang ( politik proteksionisme

Sering terjadi bahwa dalam menghadapi persaingan de- 

ngan negara-negara sedang berkembang dalam semasarkan hasil 

produksinya di pasaran dunia, negara-negara maju mengguna- 

kan politik, dumping ( banting harga ). Tindakan tersebut 

dilakukan oleh negara maju karena mereka lebih banyak memili- 

ki kelebihan baik modal maupun teknologi dibandingkan negara 

sedang berkembang. Apabila keadaan yang demikian terus ber- 

jalan, maka posisi negara sedang berkembang akan semakin 

gawat, Untuk mengatasi .nasal ah ini, maka tidak ada jalan 

lain kecuali apabila semua negara keinbali menghormati dan 

melaksanakan GATT dan bila perlu mcrumuskan lagi aturan baru 

yang harus .iipatuhi secara internasional sesuai dengan tujuan
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odan jiv/a yang terkandung dalam OATT. ( khususnya pasal XVIII, 

pasal XIX, dan pasal XXI, dari ketentuan GATT )•

Dari uraian di ntos, maka jelas keadaan resesi hprus 

segera diakhiri beserta akibat-akibatnya. Untuk itu saya 

member! judul skripsi saya dengan : "Suatu Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pasal XVIII, Pasal XIX, dan Pasal XXI Ketentuan 

GATT ( General Agreement On Tariffs and Trade ) Dalam .̂eng- 

hadapi Resesi Kkonomi Dunia Khususnya Di Indonesia”.

Tu.juan Penulisan

Di samping untuk mencapai gelar sarjana hukum dari 

lingkungan Universitas Airlangga, Surabaya khususnya dan 

untuk mengabdi pada kepentingan niasyarakat pada umurnnya, . 

skripsi ini juga membantu mencari jalan keluar dari komelut 

resesi dunia pada umumnya dan khurunny® yang dialami atau 

dinadapi Indonesia dalam hubungannya dengan uyaha untuk '..e- 

wujudkan Tata Ekonomi Internasional Baru yang merupakan ci.ta- 

cita dari nfegara-negara sedang berkembang. Selain itu juga, 

bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hu

kum internasinal agar Indonesia dapat sejajar dengan perkom- 

ngan ilmu pengetahuan negara lain yang lebih maju.

5. Metodologi

Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang akan 

dibahas, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini ada

lah induktif dan deduktif. Metode induktif dilakukan dengan 

melakukan survai, dengan mengadakan wawancara langsung pada 

Departement Perdagangan dan Departement Luar Negeri.

3

nMoh. Sadli, "Negara-negara Berkembang dan GATT", Tempo, 
2? Nopember 1982, h. 3 6.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL XVIII, PASAL XIX, 
DAN PASAL XXI KETENTUAN GATT ( GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ) 
DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DUNIA KHUSUSNYA DI INDONESIA 
 

R. HERRY TRIWANTO



Sedangkan metode deduktif dilakukan dengan cara pem

bahasan buku-buku kepustakaan, majalah maupun surat kabar* 

Selanjutnya, dalam menganalisis data tersebut dipergunakan 

metode komparatif dan deskriptif analitis. Deskriptif, arti- 

nya, memaparkan dan menafsirkan data yang ada serta memusat- 

kan pada pemecahan masalah yang aktual. Analitis, berarti 

data yang telah dikumpulkan baik yang diperoleh dari tulisan- 

tulisan ilmiah maupun hasil survai kemudian dianalisis,' se

dangkan komparatif berarti membandingkan dengan pendapat pa

ra sarjana lainnya terutama sarjana hukum internasional dan 

juga dengan fakta yang ada. Dari gabungan kedua metode ter

sebut akan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

pendirian dan sikap politik dari negara-negara maju maupun 

negara sedang berkembang khususnya Indonesia dalam menghadn- 

pi reuosi okon-jmi dunia secara kesulurunan.

6, Sistematika dan Pertangflunfi.jawaban

Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang di- 

bahas, maka skripsi ini saya bagi menjadi k bab yang raasing- 

masing terdiri dari beberapa sub-subbab. Pada umumnya, dalam 

karangan atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya selalu menggu- 

nakan bab pendahuluan yang berisi garis besar permasalahan 

yang akan dibahas dan sebagai pengantar bagi pembaca. Untuk 

itu saya tempatkan dalam bab I.

Reseei ekonomi dunia merupakan suatu permasalahan yang 

telah melanda seluruh dunia, pada mulanya hanya terjadi pa

da negara maju saja, tetapi pada akhirnya akibat-akibat di- 

rasakan juga negara-negara sedang berkembang, termasuk Indo

nesia, Dengan terjadinya resesi secara tidak langsung akan

9
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raempersulit terwujudnya suatu Tata Ekonomi Internasional 

Baru. Dan sarapai sejauh mana pasal XVIII, pasal XIX, dan 

pasal XXI ketentuan GATT dapat dipakai sebagai sarana untuk 

mengatasi masalah resesi? Untuk itu, saya tempatkan dalam 

bab II.

GATT sebagai wadah dari ketentuan-ketentuan perda- 

gangan internasional yang berlakunya tidak hanya bagi nega

ra sedang berkembang saja, tetapi berlaku juga untuk negara 

maju, Karena sifatnya yang universal dan mempunyai peranan 

penting untuk mengatasi masalah praktek-praktek dumping 

( banting harga )> dan masalah proteksi dalam masa resesi 

ini diharapkan GATT dapat berperan juga dalam menciptakan 

Tata Ekonomi Internasional Baru, Untuk itu saya tempatkan 
dalam b3b III,

lial-hal yang penting dan kiranya bermanfaat untuk 

masa akan datang serta untuk dapat dijadikan pedoman bagi 

kita semua, dari uraian-uraian sebelumnya, saya akan kemuka- 

kan Juga kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dan Saran- 

saran, saya letakkan dalam bab IV.

10ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL XVIII, PASAL XIX, 
DAN PASAL XXI KETENTUAN GATT ( GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ) 
DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DUNIA KHUSUSNYA DI INDONESIA 
 

R. HERRY TRIWANTO



m a sa la h yuridxs akibat resesi ekonomi dunia

1. Permasalahan yang Dihadapi Indonesia dan Negara-negara 

sedang Berkembang Lainnya

Tahun 1981 ada sementara pejabat yang raengatakan, bah- 

wa resesi dunia tidak akan ada pengaruhnya kepada Indonesia. 

Pernyata&n itu membingungkan orang awom, sedangkan Amerika 

dan Jepaflg serta negara-negara lainnya di Eropah merasa per- 

lu bersiap-siap raenghadapi resesi dunia. Bagaimana rnungkin 

kita tidak terkena ? Bukankah kita banyak tergantung pada 

Amerika, pada Jepang dan negara-negara maju itu ? Kalau rae-
o

reka terkena kita tidak, bukankah itu ajaib ?.

Pernyataan ini memang beralasan, karena dalaw mongha-

dapi resesi dunia negara-negara maju seperti Amerika dan

Jepang koduanya saling melakukan tindakan pengarnonan yanfj

ketat sekali seperti yang disebutkan dalam pasal XIX ayat 1

sub a ketentuan GATT yang intinya mengatakan :

Seandainya, apabila hasildari perkembangan-perkembangan 
yang tidak diduga dan sebagai pengaruh dari kewajiban- 
kewajiban yang dibebankan oleh sesuatu pihak dalam per- 
setujuan ini, termasuk penetapan harga, setiap produk 
yang diimport ke dalam pihak tersebut, dalam jumlah yang 
bertambah dan dalam kondisi deraikian itu raenyebebkan 
atau mengancam secara serious produsen-produsen dalam 
negeri atau hasil import menyaingi secara langsung.....

Tindakan pengamanan ini sebenarnya merupakan salah 

satu cara untuk melindungi industri dalam negeri, yang pada 

saat resesi melanda seluruh dunia tindakan tersebut di atas 

semakin diperketat, maka yang rnenjadi korban terutama, ada

lah negara-negara sedang berkembang yang sulit untuk memasar- 

kan hasil prOduksinya khususnya yang dialami Indonesia,

BAB II

^Fokus, op. cit», h, 20.
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Pernyataan tersebut di atas metnang tidak dapat di- 

banfcah, karena pada tahun 1982 ada pejabut yang tidak di^e- 

butkan namanya dari Indonesia yang ahli dalam bidang ekono

mi menyerukan agar kita mengencangkan ikat pinggang, akibat 
qresesi dunia.y Akibat dari resesi ekonomi dunia khususnya 

yang dialami Indonesia seperti yang saya sebutkan dalam pen- 

dahuluan, Indonesia mangalami devisit dalam penerimaan. devi

sa. Penurunan devisa ini diakibatkan oleh tindakan negara- 

negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk memba- 

tasi atau melakukan politik proteksionisme secara ketat dan 

menaikkan bea masuk yang tinggi terhadap barang-barang impor.

Negara-negara sedang berkembang sebenarnya tidak meng- 

hendaki adanya bantuan luar negeri, lebih-lebih dengan tin

dakan pengamanan yang menyulitkan negara sedang berkembang 

itu, tetapi lebih menginginkan kerja sama dalam perdagangan 

internasional yang seimbang seperti yang dicita-citakan un

tuk mewujudkan Tata Ekonomi Internasional Baru, walaupun 

cita-cita yang demikian ini sulit sekali dicapai apabila 

sistem perdagangan dengan pola lama raasih diterapkan,

Di sini yang dimaksudkan dengan pola lama dalam per- 

dagangan adalah perdagangan yang lebih aienguntungkan negara- 

negara maju seperti dalam praktek dewasa ini, Bagi Indonesia 

yang termasuk salah satu dari negara sedang berkembang, su- 

asana yang demikian ini kurang rcienguntungkan, padahal sebe

narnya Indonesia ingin memajukan perdagangan dengan negara- 

negara maju, walaupun resesi masih monghantui dunia.

12

9Ibid., h. 20.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL XVIII, PASAL XIX, 
DAN PASAL XXI KETENTUAN GATT ( GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ) 
DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DUNIA KHUSUSNYA DI INDONESIA 
 

R. HERRY TRIWANTO



Ferkembangan selanjutnya setelah adanya resesi du

nia yang mcnin.pa negara maju, di :r.ana negara :r.a ju turcebut 

seperti Amerika Serikat dan Jepang cemula nienggantungkan ke- 

hutiihan minyaknya pada negara-negara OPEC, tetapi berhubung 

resesi dunia juga melanda negerinya, waka pcrmintaan. akan 

bshan energi minyak menjadi menu run atau setidak-tidaknya 

minta kepada negara pengekspor untuk menurunkan harganya. 

Persoalan inilah yang tidak dikehemdaki negara-negara ang- 

gota OPEC, karena sebagian besar JarL negara ariggota OPEC 

s;ektor minyak merupakan komoditi yang ulama ^tau dengan ka- 

ta lain hidup dan matinya mereka C anggota OPEC ) tergan- 

tung dari p.roduksi minyak bumi.

Perkembangan terakhir menunjukkan adanya apa yang 

dikenal dengan perang harga di nntnr-i n.'/vota OT̂ .C sendiri, 

y?j • tu berlorrtba-lomba :..imurunkan iiar0a, diuackan poli til: 

dumping ( banting harga ) dari negara bukan anggota OPEC 

seperti Inggris* Perbuatan Tnggric : ni. mcmang sengaja untuk 

memancing OPEC agar moreka mengikuti kehendaknyn. Kegoncang- 

an seperti ini sudah jelac akon memaawa pengaruh yang cukup 

bosar terhadap kehidupan OPEC selanjutnya.

Selain itu juga akan mempengaruhi situasi dan kondir.i 

baik social maupun ekonomi dari negara penghasil minyak ter- 

but, sehingga akibatnya akan 'bertambah parah bagi negara 

sedang berkembang pada umumnya dan kelangsungan OPEC khusus

nya. Perirjtiwa atau keadaan ini dapat menjadikan suatu di

lemma bagi negara-negara yang bcroangkutan, Dikatakan dile

mma, karena di satu pihak nogara yang bersangkutan ingin 

maju dan di lain pihak terdapat kecenderungan penurunan harga.
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Merosotnya harga dan semakin berkurangnya permintaan 

akan energi: minyak dari pihak konsumen, memang beralaEan 

karena selama ini minyak merupakan sumber yang utama dan ju

ga banyak mendatangkan devisa, maka lambat laun masing-ma- 

sing negara maju berusaha atau berlomba-lomba untuk mencari 

penggantinya atau setidak-tidaknya menghemat. Sedangkan di 

Indonesia sendiri .minyak mempunyai fungsi ganda. Di satu 

pihak padanya digantungkan sepenuh harapan untuk menghasil- 

kan devisa, di lain pihak padanya pula tergantung energi 

untuk menggerakkan pembangunan.^

Seb^narnya yang dialajni Indonesia tidak hanya dari 

sektor minyak saja yang telah mendatangkan devisa yang cukup 

besar* Permasalahannya bagaimana caranya untuk mengurangi 

kotergantungan dari minyak ini ?. Dari permasalahan itu da

lam Pelita III tahun V ini pemeritah Indonesia berusaha un

tuk mengatasinya, seperti dengan jalan menggalakkan ekspor 

komoditi non-micas, walaupun di sini hanya dalam taraf per- 

mulaan, akan tetapi taraf permulaan ini sedikit ada titik 

cerah untuk raenuju kearah itu, misalnya ekspor tekstil. 

Terhadap produksi tekstil inipun taengalajni hambatan dan ko- 

lesuan dari pihak pembeli dan ditambah dengan adanya persa- 

ingan dari produksi negara lain.

Situasi resesi ini memang diharapkan kepada setiap 

negara baik utara maupun selatan bersama-sama memikirkannya.

14

^"Energi Minyak dan Pembangunan Nasional", Kompas« 1? 
Febuari 1983, h. IV.
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LSbih-lebih dari pihak selatan sebagai negara sedang 

berkembang, di mana kekuatan memproduksi barang masih terba- 

tas kemampuannya. Memang merupkan suatu hal yang tidak dapat 

dimungkiri lagi, hal ini terjadi karena negara-negara se

dang berkembang sebelumnya adalah negara bekas Jajahan, mak- 
sudnya tingkat kemampuannya masih rendah. Di samping itu re

sesi ini akibatnya memang memukul negara-negara sedang ber

kembang. Terutama terhadap barang-barang hasil produksinya 

yang mengalami kesulitan untuk mengekspornya. Hal ini dise- 

batkan halangan-halangan impor yang melindungi industri da- 

lam negeri dan kekuatan daya beli yang menurun di negara- 

negara maju sudah memukul ekspor negara-negara sedang ber

kembang, Lebih-lebih kalau ada pembatasan perdagangan dalam 

bentuk kuota, pengetatan standar, perlakuan anti dumping.

Lebih lanjut, saya kemukakan di sini lambatnya per- 

kembangan d&ri negara sedang berkembang adalah bekas jajahan, 

maksudnya ncjgara tersebut tingkat kemampuannya masih rendah 

dan menikmati alam kemerdekaan baru beberapa tahun. Secara 

logika merek'a masih dalam taraf perabenahan diri, yaitu me- 

ngadakan perombakan struktur pemerintahan yang sebrjlumnya 

dikuasahi kaum kolonial dan kalau mungkin ada perusahaan 

asing mereka baru menasionalisasikan perusahaan tersbut dan 

inipun harus berdasarkan prinsip-princip internasional yang 

sama dan yang harus tercerrcin dalam undaiig-undang nasional 

nya.

15

^Moh. Sadli., loc, cit»
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Kekurangan atau hambatan yang mencolok dari negara 

sedang berkembang, adalah kurangnya tenaga ahli ( skill), 

modal, serta raasalah pengalihan teknologi. Mengenai penga- 

lihan teknologi negara sedang berkembang mengalami kesulitan 

dalam hal penterapan dan cara pengetrapannya. Untuk teknolo

gi tepat guna masih memerlukan waktu beberapa tahun lagi. 

Lambatnya penguasaan terhadap pengalihan teknologi dan ku- 

rangnya faktor modal, menurut pengamatan saya, selain dise- 

babkan soal waktu juga yang lebih penting lagi, adalah fak

tor perencanaan dan penentuan prioritas yang kurang memenu- 

hi sasaran.

2. Se.iauh faana pasal XVIII, pasal XIXi dan pasal XXI keten

tuan GATT dapat mengatasi keadaan resesi ini

Seperti telah disebutkan di atas, maka pasal XXVIII 

isinya adalah mengatur perjanjian perdagangan internasional 

baik secara bilateral maupun multilateral dan otomatis bagi 

mereka yang mengadakan perjanjian perdagangan harus tunduk 

pada ketentuan tersebut.

Oleh karena itu sesuai dengan materi yang dibahas? 

yaitu pasal XVIII, pasal XIX, dan pasal XXI. Tetapi ternya- 

ta, bhwa terhadap pasal XVIII, pasal XIX, dan pasal XXI ter« 

utama pasal XIX sub a yang sebenarnya merupakan sarana yang 

penting untuk melindungi negara lain, penerapannya menjadi 

berubah, setalah hampir setiap negara dilanda resesi ekonomi 

dunia. Keadaan yang deraikian itulah akan memukul hasil-ha- 

sil produksi dari nogara-negara pengekspor khususnya dari 

negara sedang berkembang.
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Terhadap pasal XIX ayat 1 sub b nya ditegaskan, bah- 

wa pihak pengekspor harus memperhatikan ketentuan yang di- 

tetapkan dalam persetujuan ini, yaitu harus tunduk pada pa

sal XIX ayat 1 sub a, misalnya mengenai penetapan harga*

Untuk itu sebagai pihak yang berkontrak dalam hal ini anta- 

ra pihak pengekspor dan pihak pengirapor harus mentaati atau 

tunduk pada pasal XVIII ketentuan GATT sebagai syarat yang 

pokok* Oleh sebab itu dalam masr. resesi ini, apabila setiap 

negara melakukan atau menerapkan ketentuan yang tercantum 

dalam GATT atau setidak-tidaknya menaatinya, terutama men- 

jaga keseimbangan ekspor dan irapor serta mengusahakan libe- 

ralisasi perdagangan dan menekan sikap politik proteksionis-

me dari negara maju, niscaya resesi ekonomi dunia dalam wak-
1 ptu yang tidak terlalu lama akan segera berakhir.

Sampai sejauh ini perdagangan internasional masih te- 

tap dikuasai oleh negara-negara maju, karena mereka meniliki 

kekuatan dan sarana untuk melakukan hal itu. Negara berkera- 

bang, seperti yang disebutkan di atas sebenarnya ingin ter

utama mengancjalkan pada perdagangan dan bukan bantuan luar 

negeri sebagai haeil pembangunan dan jerih payahnya sendiri.^ 

Ketentuan pasal XVIII GATT tersebut yang pada intinya seper

ti disebutkan di atas, adalah ingin mewujudkan keseimbangan 

perdagangan, maksudnya bertujuan menaikkan taraf hidup ma- 

syarakat negara-negara anggota GATT secara umum khususnya ' 

negara sedang berkembang*

IPEmil Salim, "Tantangan Masa Depan, Pembangunan dengan 
Peraerataan", Prisma, No. 1, Th. XII, Januari 1983> h. /+1,

1}Ibid„ h. 42.
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Namun dalam perkembangan dewasa ini menunjukkan ada

nya kepincangan-kepincangan perdagangan antara negara maju 

dan negara sedang berkembang sebagai akibat penerapan pola 

perdagangan yang menghasilkan ketergantungan negara berkem

bang sebagai penghasil bahan-bahan mentah kepada negara maju 

sebagai penghasil barang jadi. Secara umum GATT memang ma- 

sih merupakan sarana yang menentukan dalam perdagangan in- 

ternasional. Dapat dikatakan demikian, karena di dalam GATT 

telah diletakkan kerangka kerja dengan hak dan kewajiban 

yang timbal balik di antara negara-negara anggota GATT. Di 

samping itu GATT juga merupakan forum konsultasi mengenai 

masalah-masalah perdagangan dan perselisihan-perselisihan 

perdagangan serta berfungsi sebagai forum untuk berunding 

inencapai perdagangan internasional yang lebih bebas.^*

Oleh .karena itu dalam menghadapi resesi ekonomi dunia 

prinsip-prinsip yang tercantum di dalam GATT setidak-tidak- 

nya harus ditaati secara konsekuen terutama negara-negara 

anggota GATT sendiri. Melihat perkembangan dunia perdagangan 

dewasa ini dibarengi dengan resesi ekonomi, prinsip-prinsip 

GATT telah banyak mengalami hambatan, sehingga banyak nega-
i

ra khususnya negara sedang berkembang mengalami kesulitan 

dalam mengekspor hasil industrinya, Prinsip tersebut yang 

paling mencoldk adalah mengenai prinsip perdagangan bebas.

Untuk negara sedang berkembang, di samping GATT seba

gai wadah pengaturan perdagangan dengan negara maju, namun

■^Suhadi M&ngkusuwondo* "Peraturan-peraturan/Prinsip- 
prinsip Perdagangan Internasional , Media Komunikasi & In- 
formas! . Depdagri, Jakarta, 1982, h.~S1
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secara lebih khusus negara sedang berkembang juga mempunyai 
wadah sendiri, UNCTAD ( United Nations Commission on Trade 

and Development ) atau dengan kata lain GATT mencantumkan 

ketentuan-ketentuan dalam perdagangan, sedangkan UNCTAD'

( United Nations Commission on Trade and Development ), ada

lah Organisasinya yang mengenai negara-negara sedang' berkem- 

bang, khususnya mengutamakan masalah pembangunan.^

Dalam pasal XIX khususnya ayat 1 sub a dan b memang 

tepat sekali diterapkan dalam menghadapi resesi dunia, kare

na di dalam pasal tersebut tersirat ketentuan yang melindu- 

ngi industri dalam negeri. Di mana pada dewasa ini banyak 

negara sedang berkembang mengalami kesulitan dalam hal eks

por hasil industri ke negara lain terutama negara maju. 

Kesulitan yang dialami negara sedang berkembang tersebut se

bagai akibai dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluar- 

kan negara nlaju, di antaranya pembatasan perdagangan dalam 

bentuk kuota, pengetatan yang banyak merugikan negara sedang 

berkembang*^

Kalau ditinjau secara yuridis masalah di atas memang 

melanggar ketentuan GATT, tetapi secara politis dan ekonomis 

tindakan yang mereka lakukan adalah benar dalam arti hanya1 

sepihak., maksudnya dengan memiliki segala fasilitas yang cu- 

kup memadai dan kemampuan yang sangat kuat untuk melakukan 

hal itu, maka dengan demikian mereka dapat menentukan apa

^Moh. Sadli, loc+ clt.
l6Ibid., h. 3 6.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL XVIII, PASAL XIX, 
DAN PASAL XXI KETENTUAN GATT ( GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ) 
DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DUNIA KHUSUSNYA DI INDONESIA 
 

R. HERRY TRIWANTO



yang dikehendaki atau dengan kata lain perdagangan yang ber- 

laku dewasa ini menguntungkan negara maju. Inilah yang dina- 

makan Tata Ekonomi Internasional Lama, di mana sampai saat 

ini masih berlaku dan untuk merubah kearah perdagangan yang 

seimbang cukup berat dilakukan oleh negara sedang berkembang.

Namun ada jalan keluar untuk mengatasinya, yaitu de

ngan cara tidak menggantungkan sepenuhnya 'pada negara maju. 

Sedangkan untuk pasal XXI di dalamnya tersirat, bahwa bahan

baku bahan asal, seperti minyak burni dan bahan mentah lain-
i

nya harus dilindungi oleh peraturan-peraturan yang ketat* 

Negara sedang berkembang yang banyak memiliki kekayaan alam 

termaeuk Indonesia dalam mengusahakan mengeksplorasi bahan 

mentah di antaranya minyak bumi harus memperhatikan kepenti- 

ngan umum.

Oleh karena itu, apkbilia negara sedang berkembang 

yang memiliki banyak bahan mentah akan mengadakan kerja sama 

atau joint venture dengan negara lain harus memperhatikan 

untung ruginya* Bentuk kerja sama itu di antaranya MNC ( Mul

ti National Corporation ), TNC ( Trans National Corporation ), 

Selain itu dalam pasal XIX ini juga mencakup bidang kemilite- 

ran dan memang dilihat secara keseluruhan pasal ini menekan- 

kan mengenai pengecualian keamanan.

Khusus mengenai bahan mentah/bahan asal dari negara 

yang bersangkutan harus memberikan penerangan atau suatu in- 

formas! kepada negara lain berwujud tata tertib keamanan di 

negaranya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah negara lain 

harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

negara yang member! konsesi.
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Untuk melindungi kekayaan alam terutama minyak bumi 

dalam roenghadapi resesi ekonomi dunia peranan pasal XIX di- 

hadapkan pada suatu tantangan, karena di satu pihak bahan 

raentah tersebut harus dihemat dan di lain pihak harus di 

ekspor untuk cadangan devisa,

Telah saya kemukakan di atas, bahwa pasal XVIII GATT

tujuannya adalah menaikkan taraf hidup masyarakat secara

uraum khususnya negara sedang berkembang. Di sini dapat di-

artikan masyarakat dari negara yang lebih maju harus memban-

tu perekonomian kepada negara sedang berkembang, dengan eya-

rat-syarat tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam pasal XVIII

ayat 2 sub a dan b yang menyatkan :

They agree, therefore, that those contracting parties 
should enjoy additional facilities to enable them : 
a) to maintain sufficient flexibility in their tariff 
structure to be able to grant the tariff protection 
required for the establishment of a particular industry 
and b) to apply quantitative restriction for balance 
of payments purposes in manner which takes full account 
of the'continued high level of demand for import likely 
to be generated by their programmes of economic deve
lopment.

Hal ini sebenarnya memberatkan negara sedang berkem

bang, tetapi mau tidak mau harus mereka teriraa demi kemak- 

muran negerinya. Biasanya berupa pinjaraan dengan bunga yang 

tinggi dan bisa juga semacam penanaraan modal. Faktor keten

tuan GATT sendiri yang memberatkan, karena di dalam GATT 
tersirat ketentuan yang memberi peluang bagi negara yang 

memiliki modal besar dan tingkat teknologinya sangat tinggi. 

Bantuan modal dari negara maju atau lebih dikenal dengan ne

gara kapitalis kepada negara sedang berkembang mempunyai 

dua aspek, yakni aspek sosio politik dan aspek sosio ekonomi*
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Aapek sosio politik berarti supaya negara-negara se

dang berkembang mengambil jalan kapi-talic, sedangkan aspek 

sosio ekonomi berarti negara maju atau kapitalis tetap mem-

pertahankan sifat ketergantungan dari negara sedang berkem- 
17bang, Di samping itu juga, negara maju tnempunyai maksud

lain yaitu untuk merusak persatuan dan kesatuan dari kekua-

tan menentang imperialis yang ditimbulkan oleh negara-nega-
i Ara sedang berkembang. Adapun penafsiran terhadap pasal 

XVIII, pasal XIX, dan pasal XXI tersebut di atas hanya sa

ya utamakan garis besar dan secara umum saja, karena di da

lam pasal-pasal ini terkandung makna, baik langsung maupun 

tidak langsung berkaitan dengan keadaan resesi ekonomi dunia.

Oleh karena itu sehubungan dengan suasana perekono- 

mian dunia Jang serba sulit dan tidak menentu, maka pasal- 

pasal tersebut menjadi tidak efektif lagi, lebih-lebih ter

hadap pasal XIX yang isinya tersirat maksud sistem pengama- 

nan ( Safeguard ) mengenai perdagangan internasional, di 

mana diterapkan terlalu berlebihan oleh banyak negara maju. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih ketat 

lagi.

22

Lapian, E.Y.A., Mon Blok Dewasa Ini. Penerbitan Ter- 
batas, Jakarta, 1980, h. 20i*.

l8lhid.. h. 211).
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3* Hambatan-hambatan GATT dalam mewu.judkan Tata Ekonomi

?3

Internasional Baru

GATT sebagai wadah dalam perdagangan internasional 

dan anggotanya mencakup semua negara baik negara maju mau

pun negara sedang berkembang, tetapi yang lebih bcrperan 

adalah negara maju, karena baik secara politis.maupun ekono- 

mis keadaan mereka ( negara maju ) lebih menguntungkan, jika 

dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Meskipun de

mikian negara sedang berkembang merupakan partner dalam per

dagangan yang baik, karena negara berkembang adalah sumber 

dari bahan mentah yang sangat dibutuhkan negara maju. Begi- 

tupun sebaliknya negara berkembang membutuhkan juga modal 

dan teknologi dari negara maju untuk kepentingan pembangu- 

nannya. Ole}) karena itu mereka mau tidak mau harus mentaati 

ketentuan GATT secara konsekuen.

Perdagangan internasional sebagai suatu hal yang ti

dak lepas dari pertumbuhan perekonomian dunia, jatuh bangun- 

nya perekonomian suatu negara juga merupakan tolok ukur dari 

bagaimana sistem perdagangan yang mereka jalankan. Indonesia 

dan negara sedang berkembang lainnya yang telah menjadi ang- 

gota GATT harus menjaga agar ketentuan yang tercantum di da- 

lamnya tetap berfungsi efektif, meskipun di sana sini_masih 

ada kelemahannya.

Dalam hal ini saya sengaja mengutarakan dari pihak 

negara sedang berkembang, karena di sinilah banyak tantangan 

yang harus dihadapi terutama bagaimana mengatasi agar GATT 

aienguntungkan kedua belah pihak, dan juga mewujudkan Tata 

Ekonomi Internasional Baru seperti yang diinginkan oleh nega

ra oedang berkembang khususnya dan seluruh dunia umumnya.
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Perjuangan ko arah terwujudnya Tata Ekonomi Interna

sional Baru mengalami banyak hambatan dan rintangan yang se- 

lalu menghantui mereka* Lebih-lebih dewasa ini seluruh du

nia mengalami resesi ekonomi yang akibatnya dirasakan sangat 

berat oleh banyak negara sedar.g berkembang. Sebagai akibat

nya, adalah bahwa negara, terutama negara maju, menjalankan 

politik proteksionisrne yang ketat dengan alasan melindungi 

industri mereka. Di samping itu juga mengenakan bea yang 

tinggi terhadap barang-barang impor. Ketidakseimbangan ini 

bukan saja antara negara maju dengan negara sedang berkem

bang, tetapi bahkan antara negara maju sendiri.

Di pihak negara berkembang menginginkan segera terwu

judnya Tata Ekonomi internasional Baru dan hal ini telah di- 

canangkan pada KTT negara-negara .'.on Blok IV tahun 197h di 

Aljazair. Tetapi ide pembentukan perekonoi.dan dunia yang 

seimbang khususnya negara dunia ke tiga telah dihasilkan 

dalam deklafasi negara-negara berkembang pada tahun 1962 

di Kairo ( Mesir ), di mana menekankan pentingnya perdaga

ngan intornacional yang seimbang.^

Namun dalam perkembangannya banyak mengalami hambatan- 

hambatan, karena di dalam tubuh organisasi negara berkembang 

yang tergabung dalam gerakan Non Blok tidak adanya kesamaan 

yang konkrit mengenai ideologi serta stelsel sosial ekono- 

minya.20

19Ibld.. h. 155.
po

Roeslan Abdoelgani, "Memelihara Kemurnian Gerakan Non- 
BloR", Suara Muhammaddlvah., No. 5, th. ke-63, 1983, h. Ik-
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Situasi dan kondisi yang demikiaan menyebabkan negar 

ra-negara Barat/maju lebih mudah untuk menanamkan pengaruh- 

nya terutama yang dimainkan oleh dua negara super power, se

perti Amerika Serikat. dan Uni Sovyet serta Jepang, karena 

Jepang secara ekonomis merupkan kekuatan super'juga. Hamba- 

tan-hambatan untuk mewuju&kan Tata Ekonomi Internasional 

Baru dewasa ini akan bertambah sulit lagi dengan adanya rese

si dunia, di mana akibatnya sangat xilrasakan oleh negara se

dang berkembang termasuk Indonesia sendiri,

Di samping menghadapi resesi dunia, juga terjadinya 

perpecahan antara negara bterkembang itu sendiri seperti ada

nya perang Iran-Iraq yang tidak berkesudahan. Selain di te- 

luk parsi juga terjadi di sekitar Sahara, tanduk Afrika dan 

sekitar Indo china. Kejadian atau peristiwa yang menimbulkan 

negara-negara sedang berkembang, seperti terjadinya pepera- 

ngan ataupuri ketidakseimbangan dalam perdagangan internasi

onal, disebabkan kebanyakan negara sedang berkembang terse

but adalah negara yang baru merdeka atau baru melepaskan di- 

ri dari belenggu penjajahan atau dengan kata lain mereka pa

da umumnya masih dalam tahap penataan ( konsolidasi ) dalam 

segala aspek kehidupan kenegaraannya*

Oleh karena itu, mereka membutuhkan modal dan skill 

dari negara maju, sehingga dengan demikian negara berkembang 

harus mengadakan perjanjian atau kontrak kerja dalam bentuk 

kerja sama ( Joint Venture ). Inilah awal dari ketergantungan 

yang menyebabkan mereka terjerat dalam lingkaran setan, mak^ 

sudnya di satu pihak harus melepaskan diri dari ketergantu- 

ngan dan di lain pihak mereka memerlukan modal dan teknologi 

untuk kepentingan pembangunan.

25
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M  I L  I  K
PERPUSTAKAAN 

"UN1VERSJTAS A1RLANQOA’ 
U R A fi A Y  A

"t 6

Modal dan teknologi tersebut narus dioayar dengan 

beaya sangat mahal baik moril maupun materiil. Biasanya 

bantuan itu berupa pin jaipan/hutang dengan bunga yang sangat 

tinggi dan dalam tempo yang relatif pendek harus dilunasi. 

Inipun Masih ditambah lagi, bahwa teknologi yang mereka be- 

rikan pada negara sedang berkembang itu adalah teknologi 

yang cudah usang dan tidak terpakai lagi di negara asalnya. 

Bantuan modal dan alih teknologi i akan torus rr.engalir, 

bahkan semakin bertambah besar juir.lihnya sesuai dengan ira- 

ma pembangpnan masa kini* Keadaan ini dapat segera berakhir, 

apabila pihak penerirr.a bantuan ( nejara berkembang ) mau
Pimerubah sistem produksi mereka secara radikal.

Memang dewasa ini p.enjajahan secara physik dan politis 

akan cenderung bcrkurang, tetapi penjajanan saat ini model 

.j'in caranya jorboda. Kalau yang di\.:.., 1 d i U . Q k O -

lonialiemc L*aya lama, tetapi sekar'jnj oorbentuk nookoioriia- 

liemc gaya baru atau penjajaban gaya baru* Di sini yang di- 

jajah bukan lagi dalam arti physik dan politis, melainkan! 

dari segi ckonominya atau dengan kata lain diartikan penjp- 

janan secara terselubung, sedangkan Lapian memakai istilah 

ncokolonialisrce taktik baru sasaran lama.

Di camping itu tidak adanya titik terang dialog anta

ra Utara dan Selatan sebagai segi politik dan Ekonomi Tata 

Internasional Baru. Dan mtnurut Centre for Strategi and In

ternational Studies, evaluasi dari konperensi kerja sama

^H vil ly  3rand t ,  op, c t t . ,  h,  cji+.
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ekonomi Internasional atau Conference International Econo
mic Cooperation ( CIEC ) th. 1976 dikatakan dialog antara 
Utara-Sel&tan lebih menunjukkan berbeda pendapat dari pada 
sepakat atau dengan kata lain dialog antara Utara dan Sela-

potan tersebut mengalami kegagalan atau jalan buntu.
sedangkan dialog Utara dan Selatan mempunyai k unsur 

dasar, yaitu : (1) tata ekonomi internasional yang berlaku 
sekarang ini adalah suatu alat Utara,. dan sebagai alat Utara 
yang mengabdi pada kepentingan Utara; (2) substansi dialog 
ittt sendiri adalah adalah ekonomi, politik, yang berurusan 
dengan produksi dunia, alokasi sumber-sumber dunia, dan dis- 
tribuei hasil-hasil dunia; (3) tuntutan 6elatan merupakan 
pernyataan perang melawan kemiskinan pada tingkat global;
M+) dialog itu sendiri di politisasi oleh Selatan, karena 
kenyataan, bahwa kekuasaan politik satu-satunya kekuatan 
yang dapat digunakan Selatan.^

Sampai saat ini perundingan-perundingan atau dialog 
Utara dan Selatan kemacetan dan pada KTT Non Blok VII, th. 
1983 di New Delhy ( India ) ini sedang diusahakan untuk men- 
jembatani ke arah itu. Jadi, sebenarnya saling ketergantu- 
ngan itu disebabkan oleh tindakan baik Ut*xa maupun Selatan, 
sedangkan Selatan sendiri tidak segera merubab sistem, di 
mana hanya menggantungkan pada sektor produk primer, khusus
nya sektor pertanian. Dilihat dari situasi yang demikian 
GATT merupakan sarana yang tepat dala* menciptakan perdagang
an internasional yang seimbang, sehingga Tata Ekonomi Inter
nasional Baru dapat segera diwujudkan.

^ South East Asia and The World of Tomorrow. CSIS, Jakar
ta, 1977, h. 208.

23ibid., h. 209-210.
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BAB III

PERANAN DAN KEDODtJKAN GATT DALAM MENGHADAPI RESESI 
EKONOMI DUNIA

1. Progpek GAffT di tengah-tengah Resesi Ekonomi Dunia
Perkataan "prospek" dalam art! sehari-hari mempunyai 

Baksud janglcauan atau pandangan masa depan oleh aesuatu pro
gram itu, apakah akan berhasil atau aungkin tidak berhasil. 
Dan di sini dalafi hubungannya dengan GATT sebagai peralatan 
utama yang menentukan untuk perdagangan internasional yang 
telah meletakkan kerangka kerj,a dengan hak dan kewajiban 
secara timbal balik. Yangiterpenting menurut saya adalah 
bagaimana partisipasi GATT dalam menghadapi resesi ekonomi 
yang telah melanda seluruh dunia, baik negara maju, maupun 
khususnya negara sedang berkembang.

Memang banyak para ahli ekonomi yang mengatakan, bah- 
wa resesi dunia masih akan berlanjut terus sekitar satu atau 
dua tahun mfendatang.^ OL-eh karena itu agar GATT menjadi sa» 
rana atau peralatan utama dalam perdagangan internasional, 
maka setiap negara yang menyatakan dirinya tunduk pada ke
tentuan GATT tersebut diharapkan untuk menaatinya, meskipun 
tidak secara keseluruhan. Dengan adanya resesi ekonomi yang 
demikian hebatnya ini, jelas bagi negara sedang berkembang 
sangat tidak menguntungkan, karena umumnya mereka berpeng- 
hasilan rendah dan masih banyak menggantungkan bantuan dari 
negara maju khususnya bantuan modal dan teknologi.

^"Kebijaksanaan Ekspor Non-Migas", Kadln* No, 1, tahun 
V, 1982, h. 10.
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Hal ini dapat diketahui dari lapofan Bank Dunia yang 
disusun pada tahun 1982, di mana dikatakan dalam laporan itu 
perturabuhan perekonomian dunia keadaannya saat ini semakin 
memburuk dan hal itu dimulai. sejak tahun 1981* suasana yang 
demikian tidak lain disebabkan resesi yang berkepanjangan. 
Dikatakan lebih lanjut oleh laporan itu, bahwa prospek per
ekonomian dari negara sedang berkembang mengalami masa su- 
ram dan masa yang demikian ini dikaitkan dengan sulitnya
mengekspor barang ke negara lain terutama yang ditujukan

2Spada negara maju. '  Sebenarnya telah ada usaha-usaha untuk 
mengatasinya dengan cara melakukan penerobosan terhadap po
litik proteksionisme yang dijalankan negara maj,u, yang ru- 
musannya telah diraasukkan dalam tata susunan GATT*

Adapun rumusan itu didasrkaa pada BAB I, pasal I 
ketentuan GATT, yang garis besarnya mengatakan General Most 
Favoured-Nation Treatment, sedangkan bunyi secara lengkap 
khusU6 pasal I paragraf 1 adalah :

With respect to custom and chargee of any kind imposed 
on or in connection with importation or exportation or 
imposed on the international transfer of payment for 
imports or export, and with respect to the method of 
levying such duties and charge, and with respect to all 
rules and formalities in connection with importation 
exportation, and with respect to all matters refered to 
in paragraphs 2 and i* of^ariicle III, any advantage, fa
vour, privilege or immunity granted by any contracting 
party to any product originating in or destined for any 
other country shall be accorded immediately and uncon
ditionally to' the‘like product originating in or desti
ned for the territories of all other contracting parties.

Siete* tersebut adalah apa yang dinamakan dengan GSP ( Gene
ralized System of Preferences ), atau sistem preferensi umum,

29

^Departement Perdagangan RI, "Laporan Bank Dunia 1982", 
Media Komunikagl & Informasl. Jakarta, 1982, h. 8.
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maksudnya memberikan keringanan bea raasuk bagi barang-ba- 
rang ekspor negara sedang berkembang, Pada raulanya penera- 
pan sistem ini hanya diperuntukkan bagi negara sedang ber
kembang yang;tergolong sudah maju, seperti yang tergabung 
dalam NIC® ( Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Brazil, dan 
sebagainya ), karena dianggap raeapunyai kemampuan besar un- 
tuk mengekspor haail produksinya ke negara maju,sed.-gjis— 
kan dasar dari GATT itu sendiri Universal, dan tanpa dis- 
kriminasi, Adapun artinya terbuka untuk sea.ua negara, tanpa 
membedakan apakah negara itu kaya atau miskin, semuanya da- 
pat menikmati OSP*

Dalam perkembangannya memang dasar dari GATT tersebut 
di atas dapat dijadikan alasan oleh setiap negara khususnya 
negara sedang berkembang untuk menikamati GSP, sehingga yang 
menikmati GSP bukan hanya raonopoli NICs saja. Sedangkan yang 
memberikan GSP tersebut adalah negara-negara maju ( Donor 
Countries )* Peranan GATT dalam menghadapi resesi memang 
cukup basar, hal ini disebabkan dalam mengatasi ketidaksepa- 
kan ataupun perseli6ihan antara beberapa negara, GATT dapat 
digunakan sebagai forum perundingan* Adapun perundingan itu 
baik sifatnya unilateral, bilateral, bahkan mungkin Multila
teral, dan sarana yang demikian ini merupakan jalan yang 
terbaik untuk mengatasi eegala sesuatu masalah, lebih-lebih 
jika dikaitkan dengan resesi ekonomi dunia. ^

2^Moh. Sadli* op, cit»» h. 37,
?7fSuhadi Mangkusuwondo, loc» cit.-
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Ditinjau secara uaum, apabila seiiua negara yang me- 
nyatakan dirinya tunduk pada GATT, menaati dengan konsekuen 
dan melaksanakan apa yang tercantum di dalamnya, maka seti- 
dak-tidaknya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi rese
si ini dapat dikurangU Dalam hal ini memang diperlukan su
atu alat atau sarana yang lebih doninan, maksudnya agar se- 
■ua negara tunduk dan mau melaksanakan ketentuan tersebut* 
Dengan pengenalan sistem preferensi unuai, di mana yang di- 
dasarkan atas pasal I ketentuan GATT, maka ada sedikit titik 
terang kearah perbaikan perekonomian negara sedang berkem
bang* Sistim ini sebenarnya sudah diterapkan pertajna kali 
oleh Australia pada tahun 1966.

Tepat sekali sistem preferensi umum ini jika dikait- 
kan dengan keadaan negara-negara sedang berkeobang, yang pa
da saat ini mengalami kesulitan ekspor dan meningkatnya ni~ 
lai impor. Sedangkan Indonesia sendiri dalam hal ini telah 
memanfaatkannya, meskipun harus melalui serentetan perjuaag- 
an yang cukup berat. Otoaatis harus diperjuangkan melalui 
GATT sebagai sarana perundingan oleh negara penerima prefe
rensi ( Beneficiaries ), dalaa hal ini negara sedang berkem- 
bang* Di samping Indonesia memanfaatkan GSP sebagai upaya 
untuk menerobos pasar luar negeri, juga dengan dikeluarkan7 
nya kebijaksanaan okspor dan counter-Purchase memang ada se
dikit harapan untuk menulihkan perekonomian,

Perekonomian dunia pada saat ini dapat dikatakan me- 
ngalami kelesuan yang sangat mendalaa dengan borbagai macam 
akibat yang dltimbulkan, di antaranya proteksionisme yang 
ketat, pengangguran, inflasi uang, dan lain-lain*
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Oleh karena itu penggunaan atau pengetrapan pasal 
XIX GATT yang menitikberatkan pada tindakan pengajnanan ( Sa- 
feguars ) adalah sasaran tepat untuk menuju perbaikan ekono- 
mi, Dengan berpedoman pada ketentuan GATT terutama terhadap 
pasal I, di mana saat ini melahirkan Generalized System of 
Preferences ( GSP ) atau sistem preferensi umum ( SPU ) dan 
pasal XIX, sedangkan untuk Indonesia dengan kebijaksanaan 
ekspornya dan sistem perdagangan irabal bell ( Counter-Pur
chase ), maka setidak-tidaknya ancaman resesi dunia dapat 
dikurangi. Kesemuanya ini; tergantung dari kecakapan dan ke- 
jelian para ahli ekonomi maupun aparat pemerintah yang te
pat ditunjuk untuk itu.

2. Langkah-langkah GATT menuju Tata Ekonomi Internasional 
Baru

Sistem perdagangan yang diterapkan dewasa ini seba- 
gian besar masih banyak menggantungkan negara-negara maju, 
sedangkan negara sedang berkembang kurang diberi kesempatan 
untuk ikut berperanan. Hal ini menimbulkan kepincangan-ke- 
pincangan dan ketldakadilan dalam perdagangan internasional, 
sehingga di satu pihak menimbulkan kemiskinan dan ketidak- 
adilan sosial, serta di lain pihak terdapat golongan kaya 
yang hidup dati berbagai macam komputer. Kepincangan yang 
deniftian akan menimbulkan kerawanan, baik kerawanan sosial- 
ekonomi, maupun pertahanan keamanan ( Hankam ) suatu negara* 
Kerawanan yang paling berbahaya adalah dalam bidang pangan 
terutama terhadap bahaya kelaparan.

Sebenarnya eituasi rawan pangan ini sudah timbul se- 
jak berakhirnya Perang Dunia II, di mana pada saat itu
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banyak negara yang mengalaai kehancuran, dan tirnbulnya ne- 
gara-hegara baru diberbagai penjuru dunia, Negara barat .de
ngan tentara sekutunya sebagai pihak pemenang dalam perang 
tersebut, sehingga dengan deaikian baik negara yang kalah 
dan negara yang baru merdeka menjadi sasaran untuk dipermain- 
kan. Tindakan itu adalah tidak lain dengan mengeluarkan jan- 
ji-janji muluk atau janji akan membantu sepenuhnya kepada 
negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang* Go- 
longan negara yang baru merdeka itu dikategorikan sebagai 
negara dunia ke tiga, hal ini sebagai akibat dari pecahnya 
perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Otooatis: negara yang meneriaa janji akan diberi ban
tuan itu harus raemenuhi syarat yang diajukan oleh negara 
pemberi bantuan. Negara penerima bantuan, dalam hal ini ada
lah negara berkembang, menganggap bahwa bantuan yang mereka 
terima itu akan sanggup untuk merubah etruktur perekonomiaQ- 
nya* Bantuan dari negara maju kepada negara sedang berkembang 
yang tingkat kehidupannya masih taraf awal sekali, maksud 
yang demikian ini tercantum dalan pasal XVIII ketentuan GATT. 
Kenyataannya negara sedang berkembang tidak menjadi maju dan 
berkeabang, tetapi malahan bebannya semakin berat dengan me- 
mwpuknya hutang dengan bunga yang tinggi yang dibayar dalam 
ralatil pendek. Perubahan naeib seperti yang mereka inginkan 
hanya merupakan angan-angan belaka, dan hidupnya kini aenjar 
di semakin tergantung pada belas kasihan negara maju.

Di lain pihak negara maju itu sebensrnya terkandung 
maksud-aaksud teretentu dalam member! bantuan, di samping
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PERPUSTAKAAN 

'UNIVERSITAS AIRLANOOA* xi,
_ S U R A B A Y A

negara sedang, berkembang agar mengikuti kehendaknya atau 
mau didikte juga akan dijadikan sebagai tempat pelemparan 
hasil industrinya* Adapun bantuan aaodal yang mereka berikan 
pada negara sedang berkembang itu sifatnya hanya merubah 
atau melanjutkan struktur ekonomi lama. Hal ini dapat dili- 
hat dari pengalaman-pengalaman Meksiko, Brazilia, Turki dan 
Argentina, di mana modal yang mereka terima itu hanya ber-

p<5sifat melanjutkan struktur ekonomi lama,
Selama belum ada perubahan dalam pandangan dan penger- 

tian mengenai masalah struktur ekonomi yang diterapkan dewa
sa ini, maka perdagangan, bantuan, kredit, dan investasi 
luar negeri tidak akan memberikan hasil dan manfaat keuntu- 
ngan yang diharapkan* Pengalaman yang diperoleh Indonesia 
dalam melaksanakan pembangunan di tengah krisis ekonomi in
ternasional dewasa ini secara langsung tnempengaruhi perekono
mian Indonesia, hingga mendorong kita semakin getol menga- 
khiri ketergantungan pada luar negeri secepat mungkin.^

Langkah pertama yang pernah diambil negara maju atau 
lebih dikenal dengan kelompok Utara, adalah membentuk orga- 
nisasi perdagangan internasional yang dinamakan GATT. Pada 
awal berdirinya tahun 19^8 memang anggotanya semula terdiri 
dari sebagian besar negara kaya ( Rich Countries Club ). 
Pandangan yang demikian lama kelamaan menjadi usang, karena 
dengan perkembangan perdagangan internasional semakin ber<* 
tambah peeat, di mana membutuhkan peraturan yang konkrit dan 
meaadai*

2®Eail S a lia , op. c i t . .  h.  i+2 

29Ib ld . .  h . hZ.
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Kemudian GATT menjadi pilihannya atau sebagai sarana 
yang diaoggap raampu untuk berdiri di tengah-tengah arus per
dagangan internasional, sehingga mau tidak mau baik negara 
maju ( Utara ) maupun negara sedang berkembang yang lebih 
dikenal dengan kelompok Selatan, setidak-tidaknya harus tun
duk dan menaatinya.

Dalam hal ini sifat interdependensi terhadap perda
gangan internasional nampaknya sudah disadari oleh semua pi
hak, walaupun fluktuasi harga barang dalam perdagangan inter
nasional sebegitu jauh lebih banyak merugikan ekonomi.. nega- 
ra-negara dunia ke tiga. Namun negara-negara maju sudah me- 
rasakan pula bahwa ketidakstabilan perdagangan internasional 
dewasa ini, lebih-lebih diikuti adanya resesi ekonomi dunia 
yang melanda negaranya telah membawa pengaruh negatif pada 
ekonomi meretoa dalam jangka panjang. Dengan demikian jelas- 
lah bahwa pengaturan kembali perdagangan internasional ter
utama melalui GATT menjadi keharusan guna melindungi kepen- 
tingan semua pihak*

Di ssunping itu juga sistem dan struktur PBB perlu 
diubah agar dapat menyesuaikan diri dengan orde ekonomi in
ternasional baru* Sampai dasawarsa 80 an ini PBB masih tetap 
merupakan lembaga pokok di dunia yang mempertemukan negara- 
negara untuk bekerja sama menciptakan perdamaian dunia dan 
kesejabteraan umat mabnusia* Dapat dikatakan bahwa pada mu- 
lanya lembaga PBB diciptakan terutama untuk memelihara per- 
daaaian dunia dan raenyerasikan pertentangan-pertentangan 
politik dan militer.
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Tujuan yang deaikian ini dapat dilihat dalam BAB I, 
pasa} 1 Piagam PBB bahwa "Tujuan didirikan PBB adalah untuk 
memelihara perdaiaaian dan keamanan internasional 
menjadi pusat bagi menyelarasan segala tindakan bangsa- bang- 
sa dalam mencapai tujuan tersesbut"*

Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru tidak ha
nya dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang saja, te
tapi juga harus mengikutsertakan negara-negara maju, karena 
selama ini perdagangan internasional berkisar antara negara 
sedang berkembang dan negara maju* Selain itu hubuhgan inter- 
naaional, yang sekarang sedang dalam proses pembentukan baru, 
tidak akan terwujiud, jika ketidaksamaan ekonomi antara nega
ra-negara besar dan negara kecil, amtara imperialis dan ne
gara-negara dunia ke tiga, dipertahankan sebagai bagian dari 
sistem politik dunia* Negara-negara sedang berkembang yang 
tergabung dalam gerakan Non Blok menganggap hal ini sebagai 
tugas penting mereka untuk memperoleh kepastian, bahwa keti- 
dakeamaan dal am hubungan ekonomi internasional, sebagai sum
ber eksploitasi, harus ditiadakan dan dengan demikian struk
tur dunia baru menjadi stabil dan seimbang, Oleh sebah itu 
tekanan ekonojai negara maju ditolak oleh negara-negara Non 
Blok sebagai senjata berbahaya, karena dapat mengikat mereka 
pada sistem eksploitasi imperialis dan juga memperlambat 
perjalanan mereka menuju ke swasembada,^

36

^°Lapian, E.Y.A., op. cit,. h. 154*
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Negara-negara Barat saat ini di samping menghadapi 
hantu resesi ekonomi dunia yang sangat menganggu perekono- 
miannya baik terhadap jangka pendek maupun jangka panjang, 
juga menghadapi ancaman bahaya nulkir yang sewaktu-waktu 
dapat meledak dan menghancurkan dirinya* Hal ini dapat dike- 
tahui dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi militer 
dan adanya perlombaan senjata khususnya berkepala nuklir 
antara dua super power dan sekutunya.

Untuk itu diperlukan perundingan-perundingan yang si- 
fatnya bilateral maupun multilateral, jika ingin menghendaki 
dan menginginkan perdamaian maupun suatu tata dunia baru. 
Memang kerja sama saat ini baik kerja sama ekonomi maupun 
kerja sama ditin^aa dari kaca mata politik menghadapi suatu 
tantangan besar, dan dengan demikian diperlukan kerja sama 
yang lebih erat lagi. Dalam bidang fcerja sama ekonomi dengan 
perdagangan internasionalnya telah ada sarana untuk iaenseim- 
bangkan kerja sama tersebut dan hal ini tidak lain adalah 
melalui GATT ataupun UNCTAD.

Dengan melalui GATT ataupun UNCTAD, maka setidak-ti- 
daknya permasalahan yang dihadapi perdagangan internasional 
terutama dalam hal ktidakseimbangan dan ketidakstabilan yang 
aelama ini raenghantui banyak negara akan terselesaikan dan 
terkoordinasi dengan baik. Lebih jelasnya di dalam pasal XVIII 
GATT telah diatur, bahwa apabila suatu negara akan mengada- 
kan kerja sama atau kontrak jual beli dengan negara lain, di- 
ayaratkan harus adanya perjanjian ataupun ausyawarah lebih 
dulu. Melalui pasal XVIII ini berarti l&ngkah-langkah GATT 
untuk menciptakan tata hubungan perdagangan yang bersifat
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internasional akan segera dapat direalisir. Dan juga dengan 
adanya GATT mengatur demikian perselisihan-perselislhah rae~ 
ngenai perdagangan internasional yang menghendaki liberali- 
sasi akan segera dapat di atasi.

Di lain segi GATT yang berpandangan dan berprinsip
i

Universal dan tanpa diskriminasi itu, berarti sedikitnya 
ada titik terang bagi semua negara yang menghendaki perda
gangan bebas, terutama nejgara sedang berkembang. Sedangkan 
menurut hemat saya, apabila semua negara, baik negara maju 
negara sedang berkembang, menyadari kekurangannya, ataupun 
me&ganggap GATT sebagai satu-satunya peraturan yang lengkap 
dan dapat dipertaJaggungjawabkan, atau dengan lain GATT me- 
Buat peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak, maka 
niscaya dalam waktu yang tidak terlalu lama Tata Ekonomi
Intdrnaeional Baru dapat diwujudkan.

i
3* Kebi.1aksa.naan Pemerintah Indonesia sehubun/can dengan 

Resesi Dunia berdasafkan pasal XIX Ketentuan GATT
Untuki mengatasi keadaan resesi dunia, di mana pada 

mulanya berasal dari negara maju, tetapi akhirnya akibatnya 
dapat dirasakan oleh Indonesia, hal ini terbukti dengan sema
kin menurunnya nilai ekspor dan meningkatnya nilai impor da
lam.tahun terakhir ini. Keadaan yang demikian ini disebabkan 
negara maju semakin memperketat masuknya barang-barang dari 
nagara lain terytama negara sedang berkembang termasuk Indo
nesia atau mereka ( negara maju ) menjalankan politik protek
sionisme yang ketat. Memang sampai sejauh ini perdagangan 
internasional nasih znenerapkan pola lama atau yang menguntung
kan negara maju, walaupun demikian negara sedang berkembang 
nenganggap negara maju sebagai partner perdagangan yang utama
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atau dengan kata lain sebagian besar negara sedang berkem
bang masih menggantungkan pada negara maju.

Di sini saya mendasarkan pada ketentuan pasal XIX 
GATT, sebab di dalamnya tersirat ketentuan untuk melindungi 
basil industri dalam negeri. Dimaksudkan agar dalam mengata
si resesi ini produksi dalam raaippu untuk memenuhi kebutuhan- 
nya sendiri dan juga setidak-tidaknya dapat di ekspor.

Adapun bunyi pasal XIX ayat 1 sub a, adalah
If, as a result of unforeseen developments and of the 
effect of the obligation incurred by a contracting party 
under this agreement, including tariff concession, any 
product is being imported into territory of that con
tracting party in such increased quantities and under 
such conditions as to cause or threaten serious injury 
to domestic producers in that territory of like or di
rectly competitive products, the contracting party 
shall be free, in respect of such product, and to the 
extend and for such time as may be necessary to prevent or 
remedy such injury, to suspend the obligation in whole 
or in part or to withdraw or modify the concession.

Sebeaarnya keadaan resesi ekonomi dunia mulai teraca 
pada akhir tahun 1981 dan untuk itu a«al Januari tepatnya 
tgl. 16 Januari 1982, Pemerintah Indonesia mengeluarkan ke- 
bijaksanaan Ekspor, Iapor, dan lalu lintas Devisa atau le
bih dikenal Pola Kebijakseaman Ekspor 1982. Hal ini dimaksud
kan karena selama ini Indonesia hanya menggantungkan pada
sektor minyak untuk komoditi ekspornya*

Sedangkan maksud dikeluarkannya PP No* 1/1982 adalah 
untuk mendorong agar para eksportir meningkatkan ekspornya, 
terutama sektor produksi non-minyak, atau bertujuan agar pa
ra eksportir dapat memanfaatkan devisa semaksimal munngkin, 
baik untuk pembelian bahan, ataupun barang modal, guna me- 
nunjang ekspor.
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Dan mereka yang menggunakan fasilitas PP No. 1/1982 
diberikan syarat-syarat lunak terutama mengenai kredit eks
por, jaminan kredit ekspor, dan assuransi ekspor; ini ter- 
cantum dalam pasal 4 ayat 1 PP No. 1/1982.

Alasan Pemerintah Indonesia menge^uarkan kebijaksa- 
naan ekspor 1982, adalah, agar selekas mungkin dapat keluar 
dari situasi yang depressif ini, dan jalan yang dipilih bu- 
kan proteksionisme, tetapi jalan untuk menerobos proteksio
nisme itu*^ Untuk itu saya sampaikan data statistik Ekspor- 
Impor dari tahun 1969-1980, baik tanpa minyak, tanpa migas, 
ataupun dengan minyak, agar dapat diketahui perkembangan 
ekspor dan impor selama itu, yaitu sebelum resesi ekonomi 
melanda seluruh dunia, Adapun tabelnya, adalah :
Tabel I

40

a a W L_______________________( Dalam Jutaan U5 S )
Tahun * Tanpa Migas Tanpa Minyak Dengan Minyak

1969 470, 8 470, 8 853, 7
1973 1. 602, 2 1. 602, 1 3. 210, 8
1978 3* 657, 8 4- 2 0 7 11. 6i*3, 2
1979 5* 426, 4 6. 719, 3 15. 590, 9
I960 6* 168, 9 9. 050, 1 21. 908, 9
( Sumber : Biro Pusat Statistik )

Dengan perincian kenaikkan ekspor yang terjadi dalam 
tahun 1973 adalah hasil kebijaksanaan yang tertuang dalam 
PP no. 16/1970. Sedangkan kenaikkan tahun 1978 adalah hasil 
Kebijaksanaan dalam tahun 1976 ( Paket 1 April 1976 ).

^Departement Penerangan RI* Pola kebi .jaksanaan Ekspor
1982. Direktotprat Publikasi, Jakarta, 19&2, h* 13*
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kl

Kemudian kenaikkan tahun 1979 dan 1980 adalah hasil kebijak 
sanaan 15 Nppember 1978.
Tabel II

Tahun Jumlah

1969 769, 9
1973 2 . 665 , 3
1978 6. 110, 7
1979 6. 490, 0
1980 9. 090, k

( Suiaber : Biro Pusat Statistik
Tabel III

IMPOft dengan Minyak Buai ( Dalafl Jutaan US $ )
Tahun Jumlah |

1969
t

780, 7 i
1973 1. 729, 1
1978 6* 690, k

1979 7. 202, 3
1980 10. 831+, if

( Suaber ; Biro Puast Statistlk
Pola Kebijaksanaan Ekspor 1982, selain seperti yang 

saya sebutkan di atas masih mempunyai aspek lain, yaitu de
ngan apa yang dinamakan kebijaksanaan ’'Counter-Trade atau 
Counter-Purchase*1, atau seaacam perdagangan barter.

32Ibld.. h. 10-13.
33Ibid.. h. 14.
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Hal ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi atau 
setidak-tidaknya menerobos resesi dunia dan berraanfaat se- 
kali. Adapun yang dimaksudkan dengan Counter Trade, pada 
intinya mengatakan impor pemerintah dengan imbalan ekspor 
mengharuskan suppliier luar negeri yang mendapat kesempatan 
atau memenangkan tender kontrak pembelian pemerintah yang 
nilainya di atas Rp 500 juta, menyediakan diri untuk meng- 
impor barang ekspor non-migas senilai barang ekspor yang 
dibeli Pemerintah dan kebijaksanaan ini telah disambut baik 
oleh phak Pemerintah Argentina.^

Di samping Indonesia aeraanfaatkan pasal XIX ketentuan 
GATT tersebut juga negara-negara sedang berkembang lainnya 
secara tidak langsung. telah ikut meaanfaatkan, seperti Mesir, 
Turki, Kenya, dan lain-lainnya. Memang secara umum pasal XIX 
ini dapat digunakan untuk menanggulangi resesi dunia dengan 
berbagai macam akibat yang ditimbulkan, di antaranya protek
sionisme. Maksudnya, semua negara yang ikut menanda-tangani 
GATT atau semua negara yang tunduk pada ketentuan GATT da
pat menerapkannya. Khusus untuk Indonesia dengan dikeluar- 
kannya PP No. 1/1982 tentang kebijaksanaan Ekspor dan sistem 
perdagangan imbal-beli ( Counter-Trade ), neskipun masih 
wtaerlukan pembenahan lagi. ^

^Radius Prawiro, "Resesi Ekonomi Dunia Harus Dijadikan 
Cambuk Mendiversikan Ekspor", Warta BPEN Departemen Perdagaag- 
an RI. Jakarta, No. 14, Thn. X, tgl. 25-10- 1982, h. 2.

^ *Loc. clt.
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BAB IV

KESIMPULAH DAK SARAN

Mengingat kebutuhan suatu nefcara yang semakin mening- 
kat eeiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan juga 
peledakan penduduk yang hebat, maka kebutuhan peraturan yang 
dapat mencakup semua pihak baik sosial dan ekonomi 6angat 
diperlukan* Dan sarana untuk menuju kearah tersebut di anta- 
ranya adalah melalui perdagangan internasional yang seim- 
bang, karena sampai saat ini masih ada kepincangan-kepincangan 
yang merugikan negara dunia ke tiga* Secara garis besar bunyi 
pasal XVIII, adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat nega
ra-negara anggota GATT secara umum, sedangkan pasal XIX dite- 
kankan pada pembatasan barang-barang inpor selama barang-ba
rang tersebut akan mengganggu kelancaran produksi dalam ne
geri, dan pasal XXI berbunyi pengecualian tentang keamanan 
khususnya yang berhubungan dengan bahan baku atau bahan mentah

Namun demikian, terhadap pasal XVIII, pasal XIX, mau
pun pasal XXI, terutama pasal XXI GATT tersebut, masih di
perlukan suatu penanganan yang lebih serious lagi dengan sya- 
rat selama tidak merugikan negara lain tfalam mengatasi masa
lah resesi ini adalah merupakan tuga6 berat dari masing-R»a- 
siag negara itu sendiri, eedangkan untuk Indonesia dengan 
dikelu&rkannya berbagai macam kebijaksafcaan hebatnya resesi 
sudah dapat dikurangi. Perekonomian dunia yang seimbang dan 
adil merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh semua nega
ra yang menghendaki adanya Tata Ekonomi Internasional Bam* 
Negara 6edang berkembang sebagai pencetua ide tersebut ha- 
rualah mereka menambah jumlah perundingan-perundingan yang 
lebih dari biasanfca, ataupun seringkali mengadakan dialog-

W
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dial .og baik antara negara sedang berkembang sendiri, mau
pun dengan negara maju* Dan juga seyogyanya setiap ada ma- 
ealah harus meminta pendapat para ahli dalam bidangnya ma- 
sing-masing di negaranya, atau di dalam negara yang bersang- 
kutan,. Dengan perkataan lain diadakan musyawarah secara ru
tin dan terarah* di antara para ahli negara itu sendiri*

Oleh karena itu fasilitas-fasilitas yang berkaitan 
dengan hal ini sangat diperlukan guna menunjang terselengga- 
ranya maksud tertentu. Sedangkan untuk pemberian Sistem Pre
ferensi Umuaa pada negara sedang berkembang harus diperluas 
masa berlakunya melampaui waktu yang ditetapkan sekarang, 
dan pemberian itu tidak dapat dihentikan 6ecara internasional, 
maksudnya dihentikan secara sepihak terutama dari negara ma
ju* Dan dihentikannya sistem preferensi umum khususnya ne-

\
gara sedang berkembang merasa sudah cukup majnpu atau negara 
pemberi preferensi ( negara maju ) melanggar perjanjian yang 
ditetapkan sebelumnya.

Jadi sebenamya dalam rangka menuju Tata Ekonomi In
ternasional Baru, pasal-pasal XVIII, pasal XIX, dan pasal 
XXI itu hanya merupakan salah satu aspek saja, selain itu 
aepek yang lain juga sama pula pentingnya, dan harus ber- 
saaa 6ama diusahakan secara sungguh-sungguh dan konsekuen 
dengan melihat setiap masalahnya secara tepat. Dalam hubu- 
ngan ini pandangan yang bersifat interdisipliner, koraprehen- 
sif, namun juga lintas bidang sangat diperlukan.
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