
1 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul inovasi pada peralatan 

komunikasi. Teknologi informasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

pengelolaan, penyimpanan, penyebaran dan pemanfaatan suatu informasi.1 

Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) adalah rangkaian kegiatan yang 

difasilitasi peralatan elektronik yang mencakup pengolahan, transmisi, dan 

penyajian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan 

konvergensi dari tiga wilayah yaitu teknologi informasi, data dan informasi, serta 

masalah-masalah sosio ekonominya.2 Peralatan telekomunikasi berkembang pesat 

dengan berkembang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi digital mulai 

digunakan menggantikan teknologi analog karena peralatan analog mulai 

menunjukkan batas-batas maksimal potensi penggunaannya. Perlahan, mulai 

timbul dampak nyata digitalisasi yang terlihat dari perkembangan perangkat 

telekomunikasi yang terintegrasi dengan perangkat komputer. 

Perkembangan teknologi ini tidak dilewatkan oleh pelaku bisnis. Karena 

ketertarikan pasar yang tinggi di sektor komunikasi, para pelaku usaha mulai 

melakukan usaha perdagangan atas peralatan komunikasi. Tentunya potensi ini 
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juga tidak dilewatkan di pasar Indonesia, ditandai dengan semakin banyaknya 

peredaran produk operator telekomunikasi di Indonesia pada tahun 1990an 

sebagai bentuk dukungan atas semakin beragamnya model serta bentuk perangkat 

komunikasi. 

Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, Indonesia tidak dapat bergantung 

pada negaranya sendiri. Seperti yang dijelaskan David Ricardo dalam teori 

Keunggulan Komparatif bahwa setiap negara memiliki keunggulan serta daya 

saing yang berbeda, sehingga suatu negara dapat memproduksi barang dengan 

biaya yang lebih murah dibanding negara lain. Hal ini dipengaruhi oleh sumber 

daya alam, kemampuan produksi, tingkat teknologi, faktor produksi, sosial, 

budaya dan pertahanan keamanan.3 Walaupun begitu, Negara harus tetap 

mengupayakan pemenuhan kebutuhan komoditas tersebut. Adanya kebutuhan 

suatu negara akan negara lain dikenal teori Interdependensi. Teori tersebut 

merupakan sebuah teori yang lahir dari perspektif pemikiran liberalis yang 

terdapat dalam hubungan internasional. Interdependensi akan menciptakan dunia 

hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif dan menguntungkan bagi 

pihak-pihak yang berinteraksi di dalamnya yang terwujud melalui Perdagangan 

Internasional.4 Menurut O.P. Simorangkir, perdagangan internasional adalah 

perdagangan yang dilaksanakan para pedagang antarnegara yang berbeda, 

mengakibatkan timbulnya valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan 

yang bersangkutan.5 Sedangkan Amir M.S. mempersamakan perdagangan 
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internasional dengan perdagangan luar negeri yang berarti perdagangan barang 

dari suatu negeri ke lain negeri di luar batas negara.6 

Berbicara tentang perdagangan internasional, tidak dapat dilepaskan dari 

bergabungnya Indonesia dalam perundingan di bidang perdagangan internasional 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sejak 24 Februari 1950.7 GATT 

pertama kali dibuat dan ditandatangani oleh 23 Negara pada 30 Oktober 1947 di 

Jenewa, Swiss, dan berlaku efektif pada 1 Januari 1948, yang merupakan hasil 

dari kegagalan negosiasi antarbangsa untuk menciptakan Organisasi Perdagangan 

Internasional (International Trade Organization atau ITO).8  

Sejak berdiri, GATT sudah mengalami banyak perkembangan. Dalam 

perundingan putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 sampai dengan 

1994, negara-negara anggota GATT sepakat untuk membentuk suatu lembaga 

internasional yang membahas mengenai lembaga perdagangan internasional 

dengan nama World Trade Organization (WTO).9 Indonesia tergabung dalam 

WTO yang keanggotaannya telah dikukuhkan dengan meratifikasi Agreement 

Establishing The World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan 

bergabungnya Indonesia dalam WTO memungkinkan terbukanya peluang pasar 
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internasional yang lebih luas, dan tersedianya kerangka perlindungan multilateral 

yang lebih baik bagi kepentingan nasional di kancah perdagangan internasional.10 

Namun, di sisi lain Indonesia juga memiliki konsekuensi untuk mematuhi aturan 

perdagangan internasional yang termuat di dalam persetujuan-persetujuan dalam 

WTO. 

Pengaturan sistem perdagangan internasional ini menjadi sangat penting 

karena perdagangan tentunya mengacu pada komoditas telekomunikasi yang 

nantinya akan menjadi cikal bakal kebutuhan perangkat telekomunikasi. Berkaitan 

dengan pengaturan perdagangan komoditas penunjang telekomunikasi dalam 

lingkup WTO, Indonesia menandatangani perjanjian plurilateral Information 

Technology Agreement (ITA) yang meliberalisasi perdagangan internasional 

komoditas teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan ITA dirintis sejak 

akhir 1996 oleh 29 negara WTO, termasuk Indonesia.11 ITA mengatur 

pengurangan hingga penghapusan hambatan-hambatan perdagangan internasional 

dengan berdasar prinsip Most Favoured Nation12 untuk barang-barang elektronik 

yang berkaitan dengan teknologi informasi, khususnya tarif. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam perjanjian ITA adalah13 (a) mendorong keberlangsungan 

perkembangan teknologi dan industri informasi teknologi di berbagai negara, (b) 
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liberalisasi produk teknologi informasi dunia melalui penghapusan tarif yang 

diharapkan dapat memperluas kontribusi teknologi informasi terhadap 

pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi global. Perjanjian ITA mulai 

menetapkan tarif untuk 201 produk teknologi informasi,14 yang secara garis besar 

meliputi produk komputer, semikonduktor, peralatan pembuatan semikonduktor, 

telecom dan perangkat lainnya, instrumen dan perangkatnya, media penyimpan 

data dan software, serta bagian-bagian dan pelengkap. 

Setiap negara penandatangan ITA mempunyai komitmen tarif yang tertera 

dalam jadwal konsesi (schedule of concession) GATT. Pengurangan tarif mulai 

diterapkan secara bertahap pada 1 April 1997, dan harus diterapkan secara penuh 

pada tahun 2000.15 Indonesia mulai menerapkan konsesi tarif tersebut, yang 

termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2000, yang 

mulai memberlakukan tarif bea masuk terhadap beberapa komoditas informasi 

teknologi.16 Namun, untuk peralatan komunikasi seperti pesawat telepon dan 

telepon seluler baru dikenakan pengurangan tarif pada tahun 2005 dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2005. Berdasarkan peraturan 

ini 216 produk dikenakan bea masuk sebesar 0%. Semua produk yang tercantum 

pada lampiran ITA dikenakan bea masuk 0%, jika masuk ke Indonesia. Dengan 

adanya pengurangan hambatan tarif, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan pada pengenaan hambatan non-tarif di berbagai negara.17 Jika 
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hambatan tarif berkurang, barang pastinya akan lebih bebas masuk ke suatu 

negara. Hambatan non-tarif memang menjadi salah satu alternatif dengan adanya 

hambatan tarif. Walaupun secara konsep tujuannya lebih untuk menciptakan objek 

sasaran publik dengan cara yang non-proteksionis. Namun, pada prakteknya 

pengenaannya oleh negara-negara dilakukan untuk memperbaiki ketidak efektifan 

pada pasar karena asimetri informasi dan persaingan yang tidak seimbang.18 Oleh 

karena hal tersebut, ITA selain mengatur hambatan tarif, direncanakan akan 

menetapkan hambatan non tarif. Perencanaanya telah dibahas secara periodic oleh 

komite peserta,19 tetapi hingga saat ini belum ditentukan hambatan non-tarif yang 

mengikat.20 Dengan adanya dinamika liberalisasi perdagangan internasional, 

pengkajian kebijakan perdagangan internasional dewasa ini akan menjadi sangat 

penting. Apalagi setelah bergabungnya Indonesia dalam WTO dan perjanjian 

plurilateral ITA. Indonesia sebagai negara penandatangan akan mendapat 

dampaknya. Apalagi perjanjian ITA berpegang pada prinsip Most Favoured 

Nation (MFN) WTO, perdagangan komoditas peralatan komunikasi akan tetap 

berjalan sama terhadap setiap negara di bawah ketentuan ITA. Tidak ada 

perbedaan pasar kedua rezim. 

Kebijakan perdagangan komoditas peralatan komunikasi bergerak seluler 

(seperti telepon genggam, komputer genggam dan tablet) menjadi salah satu 

sektor yang patut dikaji dalam lingkup hukum WTO. Industri telekomunikasi 

bergerak seluler pada periode tahun 2011 telah meningkat 4 kali lipat sejak tahun 
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2006.21 Sejak tahun 2010 sektor Informasi dan Komunikasi secara konstan 

mencapai persentase pertumbuhan tertinggi dibanding lapangan usaha kategori 

lainnya.22 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor telekomunikasi 

pada tahun 2014 sebesar 10,02%.23 Namun, pertumbuhan industri telekomunikasi 

ini masih disumbang dari hasil produksi luar negeri. Hingga tahun 2013, 99,04% 

produk adalah manufaktur luar negeri. Masih terdapat defisit neraca perdagangan 

pada industri telekomunikasi.24 Pada tahun 2020, Indonesia berencana menjadi 

negara ekonomi digital, untuk itu Indonesia harus mengimplementasi layanan 4G 

untuk layanan mobile broadband di Indonesia.25 Demi mendukung komunikasi 

dengan layanan tersebut, peralatan komunikasi perlu mengikuti perkembangan 

demi menyesuaikan dengan sistem yang ada, yaitu dengan menggunakan 

peralatan komunikasi yang mendukung 4G yaitu peralatan komunikasi bergerak 

seluler. Jika industri seluler berkembang, sektor telekomunikasi akan semakin 

meningkat. Namun, dengan belum adanya kesiapan manufaktur dalam negeri 

Indonesia, secara otomatis pemerintah akan beralih pada kebijakan terkait 

perdagangan peralatan komunikasi khususnya komunikasi bergerak seluler yang 

akan menguntungkan Indonesia. 
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Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah selesai membuat 

perhitungan investasi untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri 

(TKDN) 4G LTE di Indonesia, dan sudah disahkan pada Januari 2017 lalu. 

Pengesahaan TKDN tersebut diberlakukan pada perangkat dengan teknologi 

4G/LTE berbasis frequency-division duplex (FDD).  

Vendor yang ingin berjualan perangkat genggam di Indonesia, harus 

memenuhi syarat TKDN sebesar tiga puluh persen. Tata caranya tertuang dalam 

Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 65 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri 

Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.  

Tata cara yang termuat dalam aturan tersebut saat ini telah diketahui oleh 

semua vendor ponsel, karena mereka dilibatkan dalam proses penyusunan 

konsepnya. Total ada tiga skema yang ditawarkan oleh pemerintah pada para 

vendor, sesuai dengan isi Permenperin No 65 tahun 2016. Pertama, sesuai dengan 

Pasal 4 yang merinci bahwa vendor mesti memenuhi; aspek manufaktur tujuh 

puluh persen, aspek riset dan pengembangan dua puluh persen, aspek aplikasi 

sepuluh persen. Kedua, pemenuhan TKDN dapat disesuaikan dengan cara yang 

terdapat dalam Pasal 23 ayat (1), yaitu; aspek manufaktur sepuluh persen, aspek 

riset dan pengembangan dua puluh persen, aspek aplikasi tujuh puluh persen. 

Ketiga, dalam Pasal 25, dimuat penjelasan mengenai pemenuhan TKDN melalui 

komitmen dan realisasi investasi. Syaratnya, perhitungan TKDN berbasis nilai 

investasi ini hanya berlaku untuk investasi baru, dilaksanakan berdasarkan 

proposal investasi yang diajukan pemohon dan mendapatkan nilai TKDN sesuai 

total nilai investasi. Vendor mesti menyertakan detail mengenai investasi yang 



9 

 

dilakukan tiap tahun, juga mencantumkan tipe produk yang bakal memakai skema 

penghitungan TKDN berdasarkan nilai investasi. 

Langkah Indonesia menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri 

(TKDN) 4G LTE tersebut ternyata mendapat sorotan tajam dari World Trade 

Organization (WTO). Seperti yang kita tahu, Indonesia dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 sudah meratifikasi persetujuan WTO beserta lampiran-

lampirannya, salah satunya adalah General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), sehingga negara anggota WTO wajib menaati standar perdagangan 

internasional, namun dengan tetap memberikan pengecualian khususnya bagi 

negara berkembang dan negara terbelakang untuk mengatur secara khusus hal-hal 

yang dianggap penting dan sangat berkaitan dengan kebutuhan negaranya dalam 

perkembangan perdagangan internasional.  

Salah satu prinsip yang ada dalam ketentuan GATT adalah prinsip 

National Treatment. Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1994 National 

Treatment on Internal Taxation and Regulation yang pada intinya menyebutkan 

bahwa suatu negara tidak boleh mendiskriminasi perlakukan antara produk impor 

dan produk dalam negeri sesama pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian 

tersebut. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan tersebut adalah; 

pungutan dalam negeri; undang-undang, pengaturan, atau syarat tertentu yang 

mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, 

distribusi atau penggunaan produk; pengaturan tentang jumlah yang 

mengharuskan campuran pada saat pemrosesan maupun produk dalam negeri. 

Argumentasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah murni 

untuk peningkatan status pasar Indonesia yang sebelumnya hanya dilihat sebagai 
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pasar konsumen ponsel menjadi lahan industri ponsel. Dengan menerapkan 

ketentuan TKDN, pemerintah Indonesia memberikan penjelasan bahwa kebijakan 

tersebut bukan merupakan larangan, trade barrier maupun tindakan diskriminasi 

terhadap produk-produk Impor,26 melainkan peningkatan mutu produk Impor 

melalui penyesuaian pada syarat-syarat dan ketentuan produk ponsel yang berlaku 

di Indonesia melalui investasi yang disaat bersamaan juga membuka kesempatan 

bagi produsen lokal untuk dapat bersaing secara sehat.27 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dan menuliskannya dalam penulisan hukum dengan judul 

“PENERAPAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

(TKDN) UNTUK PERANGKAT TELEPON SELULER 4G LTE 

DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DARI 

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukaan dalam latar belakang masalah, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
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 Pengoptimalan Tkdn Mampu Dongkrak Kemampuan Industri Nasional, Diakses Dari 
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https://kemenperin.go.id/artikel/12536/Aturan-TKDN-Bukan-untuk-Larang-Impor-Ponsel-4G
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1) Bagaimana penerapan dari kebijakan TKDN bagi perangkat telepon 

seluler 4G LTE dapat melanggar prinsip National Treatment yang 

menjadi salah satu dasar dari kerjasama perdagangan Negara-Negara 

anggota WTO? 

2) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia 

dalam mempertahankan kebijakan TKDN terhadap tekanan dunia 

Internasional yang berpotensi pada timbulnya sengketa perdagangan di 

WTO? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis mempunyai tujuan-tujuan sebagai 

berikut: 

1) Tujuan Subjektif 

Penulisan hukum ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar 

Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 

2) Tujuan Objektif 

a) Mengetahui kesesuaian kebijakan bagi perangkat telepon seluler 4G 

LTE dengan prinsip National Treatment. 

b) Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik 

Indonesia dalam mempertahankan kebijakan TKDN terhadap tekanan 

dunia Internasional 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 
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a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum 

perdagangan Internasional. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan 

informasi bagi penelitian atau penulisan hukum yang terkait dengan 

penelitian ini. 

2) Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti oleh penulis. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cara untuk 

mengembangkan wawasan serta pola pikir penulis dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan 

umum mengenai WTO, prinsip-prinsip WTO, prinsip 

National Treatment, Indonesia dalam WTO, Tinjauan Local 

Content Regulation dan Tinjauan TKDN 4G LTE di 

Indonesia. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode yang 

digunakan dalam merumuskan penelitian ini. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai 

konsistensi pemerintah Indonesia dalam penerapan 

kebijakan TKDN bagi perangkat telepon seluler 4G LTE 

dikaitkan dengan prinsip National Treatment beserta upaya 

yang dapat dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam 

mempertahankan kebijakan TKDN atas tekanan dunia 

Internasional. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang 

merupakan jawaban dan identifikasi masalah setelah 

melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa 

rekomendasi atau saran yang bersifat konkrit, dapat terukur 

dan dapat diterapkan. 

  


