
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki wilayah daratan yang 

dipisahkan oleh lautan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia 

yang terdiri atas lima pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, 

Sulawesi dan Papua serta ribuan pulau-pulau kecil lainnya (archipelagic 

state). Sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah kedaulatan yang luas, 

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar 

bagi setiap warga negaranya dalam usaha mengembangkan diri seperti yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 yang 

berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan mendasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 

 

Salah satu makna yang terkandung pada Pasal 28C Ayat 1 dalam Undang-

UUD 1945 menjelaskan pentingnya memenuhi kebutuhan mendasar bagi 

warga negara yang secara konstitusional merupakan amanat dari undang-

undang untuk dilaksanakan dan dikelola sebagai bagian dari tugas pemerintah 

dalam rangka mensejahterakan rakyat. Berbagai macam kebutuhan mendasar 
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manusia dalam kajian ilmu ekonomi tersusun secara sistematis berdasarkan 

tingkat intensitas dalam pemenuhannya. macam-macam kebutuhan tersebut 

diklasifikasikan atas kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier.  

 

Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer (pokok) terdiri dari kebutuhan 

pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pangan mencakup kebutuhan 

manusia akan makanan dan minuman yang sehat, kebutuhan sandang 

mencakup kebutuhan manusia akan pakaian yang bersih dan layak, 

sedangkan kebutuhan papan merupakan kebutuhan manusia akan perumahan 

atau tempat tinggal untuk bernaung dan berlindung. kebutuhan-kebutuhan itu 

merupakan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dan dikelola dengan baik 

oleh pemerintah dalam usaha menjamin kelangsungan hidup warga negara 

(Skooci.blogspot.com/2013/kebutuhandasar). 

 

Kemampuan pemerintah dalam upaya mencukupi kebutuhan warga negara 

terutama kebutuhan dasar/pokok mengalami berbagai kendala dan hambatan 

karena beberapa faktor,yaitu: ketidakmampuan untuk mengolah barang 

mentah menjadi barang jadi atau barang yang siap dikonsumsi atau 

digunakan, meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan sumber daya, 

monopoli pasar, dan perbedaan pendapatan (Soemitro,2007:106). Indonesia 

memiliki populasi penduduk yang relatif cukup besar sehingga memiliki 

kecenderungan menghadapi kendala dan hambatan dalam memenuhi 

kebutuhan rakyat. Berdasarkan hasil sensus BKKBN 2014, jumlah penduduk 

indonesia mencapai 250 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk 

1,49% per tahun. negara ini juga mengalami kesulitan dalam mengelola 
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barang mentah menjadi barang jadi atau siap pakai, hal ini dibuktikan dengan 

maraknya aktivitas ekspor-import bahan mentah seperti emas, minyak 

mentah, tekstil, dan batubara untuk diolah menjadi barang jadi yang memiliki 

nilai ekonomis (Liputan6.com,2011).  

 

Jika mengacu pada data dan fakta seperti disebut di atas sesungguhnya 

menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam hal memenuhi 

kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. ketidakmampuan ini 

merupakan permasalahan yang membutuhkan pemecahan agar kebutuhan 

nasional rakyat Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. fenomena 

ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang 

merupakan penjamin kelangsungan hidup manusia pada dasarnya 

mencerminkan bahwa pemenuhan kebutuhan sandang seperti pakaian dan 

kebutuhan papan seperti perumahan juga mengalami situasi dan kondisi yang 

serupa. 

 

Berfokus pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pakaian 

pada dasarnya sangat bergantung pada selera dan gaya hidup masing-masing 

individu. Pakaian yang layak saja dianggap tidaklah cukup sebab kualitas 

pakaian merupakan bagian dari selera dan gaya hidup manusia modern. 

Pakaian berkualitas dengan brand atau merk terkenal tentu dibandrol dengan 

harga yang cukup tinggi sedangkan pakaian dengan harga yang terjangkau 

tentu memiliki kualitas dibawah pakaian merk terkenal.  
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Ketidakmampuan pemerintah dalam hal pengadaan pakaian berkualitas 

dengan harga yang terjangkau pada waktunya dimanfaatkan oleh para 

importir untuk memasarkan pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah 

Indonesia. Oleh karena proses perdagangan pakaian bekas import yang terus 

mengalami perkembangan maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan 

Keputusan Menteri Perdagangan No. 290 Tahun 1997 tentang Barang yang 

Diatur Tata Niaga Importnya. keputusan menteri ini pada dasarnya 

dikeluarkan dengan tujuan mengatur tata niaga import yang terdiri dari 

berbagai macam komoditi seperti, minyak, beras, cengkeh, pakaian dan lain-

lain. khusus untuk pakaian bekas dinyatakan sebagai limbah dan masih 

diperkenakankan aktivitas tata niaga importnya dalam jumlah terbatas dan 

dengan syarat ketentuan yang berlaku. 

 

Pada perkembangnya setelah dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan 

No. 290 Tahun 1997 usaha para importir dalam memenuhi kebutuhan 

sandang dalam negeri dengan cara memasok pakaian bekas import dari 

negara-negara lain tanpa disadari menyisakan berbagai macam permasalahan 

baru. Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi mematikan industri 

tekstil dan garmen dalam negeri karena merusak harga pasar, kurang baik dari 

segi kesehatan sebab dikhawatirkan mampu menjadi pintu masuk penyebaran 

penyakit dari negara lain ke wilayah Indonesia, dan dianggap merendahkan 

harkat dan martabat bangsa Indonesia dikarenakan mengimport pakaian bekas 

bangsa lain. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia, peredaran produk tekstil pada tahun 2014 untuk pasar domestik 

menyentuh angka 62 persen dari pasokan produsen lokal, 31 persen dari 
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import resmi, dan 7 persen diduga berasal dari import illegal. Jika 

dikalkulasikan maka nilai pakaian bekas import illegal mencapai US$ 5,62 

miliar atau sekitar Rp 71,6 triliun, hal ini mengindikasikan terganggunya 

industri tekstil dan garmen dalam negeri sebagai akibat dari import pakaian 

bekas. kemudian jika ditinjau dari segi kesehatan berdasarkan hasil uji 

laboratorium yang dilakukan oleh Dirjen Standarisasi dan Perlindungan 

Konsumen pada 25 sampel pakaian bekas diketahui bahwa pakaian bekas 

mengandung 216 Ribu koloni bakteri mikroba yang dapat mengakibatkan 

penyakit kulit, diare dan penyakit saluran kelamin 

 

Berpijak pada permasalahan-permasalahan yang muncul akibat aktivitas 

perdagangan pakaian bekas import maka pemerintah dalam hal ini 

Kementrian Perdagangan pada akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan 

Menteri Perdagangan No. 642 Tahun 2002. Dalam surat keputusan tersebut 

berisi tentang barang yang diatur tata niaga importnya, pada pasal 1 

menyatakan bahwa: Pengubahan lampiran I nomor urut 108 Keputusan 

Menteri Perdagangan Nomor 230/MPP/kep/7/1997 yang semula memiliki 

ketentuan bahwa gombal/pakaian bekas yang diimport tergolong limbah, 

dinyatakan tidak berlaku lagi dan setelah ditetapkan keputusan ini, maka 

gombal/pakaian bekas yang diimport termasuk pada barang yang dilarang tata 

niaga importnya.  

 

Langkah tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan 

perdagangan barang import global seperti pakaian import yang 

didistribusikan oleh importir di dalam negeri telah banyak dilakukan secara 
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menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 

menimbulkan berbagai kerugian dan menganggu terhadap industri tertentu 

lainnya. Untuk itu dalam rangka keterlindungan kepentingan pembangunan 

ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, peningkatan taraf hidup 

petani-produsen, sekaligus guna mendorong terciptanya kondisi perdagangan 

dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif, perlu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan 

menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor agar menjadi 

lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. 

 

Namun setelah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 642 

Tahun 2002 aktivitas perdagangan pakaian bekas import khususnya pada kota 

Bandar Lampung tetap saja masih marak ditemukan hingga saat ini. 

Fenomena ini tentu menggambarkan bahwa instansi atau lembaga terkait 

seperti Direktorat Jendral Bea dan Cukai wilayah Bandar Lampung dan Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung perlu untuk dilakukan pengamatan 

terkait proses implementasi barang yang diatur tata niaga importnya. 

Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan pada aktivitas perdagangan 

pakaian bekas import di Kota Bandar Lampung, maka peneliti berhasil 

mendapatkan data harga pakaian bekas import yang ditawarkan pada 

masyarakat/konsumen sangat terjangkau bahkan berada pada kisaran 

Rp.20.000 s/d 40.000 untuk pakaian berbentuk baju, kaos, atau pun kemeja 

dan Rp.40.000 s/d 80.000 untuk pakaian berbentuk celana seperti jeans, 

ataupun celana dengan bahan cotton. sedangkan untuk lokasi penjualan 

pakaian bekas yang tersebar pada sejumlah titik di pusat Kota Bandar 
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Lampung, antara lain : pada bilangan Jalan Kayu Manis, Way Halim, terdapat 

11 tempat yang menjual pakaian bekas import bahkan kawasan ini dapat 

dikategorikan sebagai sentra penjualan pakaian bekas jika dilihat dari 

kuantitas dalam aktivitas perdagangannya. pada bilangan Jalan Ratu Dibalau, 

Way Kandis, terdapat 2 tempat yang menjual pakaian bekas. kemudian pada 

bilangan Jalan Pulau Damar, Sukarame, terdapat 1 tempat yang melakukan 

penjualan pakaian bekas dengan nama Black Label. selanjutnya pada bilangan 

Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, dan pada Jalan Urip Sumoharjo, 

Gunung Sulah, terdapat masing-masing 3 tempat dan 2 tempat yang juga 

melakukan aktivitas penjualan pakaian bekas import seperti pada lokasi-

lokasi lainnya di seputaran Kota Bandar Lampung. 

 

Sejalan dengan itu semua fenomena ini tentu menggambarkan bahwa instansi 

atau lembaga terkait seperti Direktorat Jendral Bea dan Cukai wilayah Bandar 

Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung perlu untuk 

dilakukan pengamatan terkait proses implementasi barang yang diatur tata 

niaga importnya sebab hingga saat ini perdagangan pakaian bekas import 

masih marak. Implementasi kebijakan diperlukan guna memastikan bahwa 

lembaga atau instansi terkait telah menjalankan tugas pokok dan fungsi 

sebagai implementator kebijakan dengan sesuai. sebab secara keilmuan 

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk 

seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, dalam hal ini hanya 

pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan 

tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 
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pemerintah yang merupakan bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat.  

 

Dalam mengamati proses implementasi suatu kebijakan digunakan aspek 

implementasi kebijakan untuk menganalisisnya, dalam penelitian ini yang 

akan dianalisis adalah kebijakan barang yang diatur tata niaga importnya, 

yaitu pakaian bekas import. Aspek implementasi kebijakan tersebut 

menitikberatkan pada analisis yang berusaha mencari atau menemukan 

jawaban tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-

faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana kinerja dari kebijakan tersebut. 

Aspek ini merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada 

tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan 

pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (action) diselenggarakan dalam 

mencapai tujuan. Menurut Bressman dan Wildansky dalam Leo Agustino 

(2008: 189) implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu 

perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Dalam 

mengkaji implementasi kebijakan, para ahli kebijakan publik banyak 

menggunakan model implementasi yang salah satunya adalah model Van 

Metter dan Van Horn. Model tersebut menyajikan enam komponen kelayakan 

yaitu: tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, 

sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi aktivitas 

pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dilibatkan.  

 

Model ini menggambarkan semua variabel yang berpengaruh dalam 

pencapaian tujuan dan hasil kebijakan. mengingat pentingnya implementasi 
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atau pelaksanaan suatu kebijakan, maka tahap implementasi terhadap suatu 

kebijakan dalam pemerintahan menjadi faktor penentu dalam menilai sukses 

atau gagalnya kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu akan diamati oleh peneliti dari aspek 

implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan.  

 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka peneliti memandang perlu 

mengkaji lebih lanjut berbagai masalah dalam kebijakan barang yang diatur 

tata niaga importnya pada Kota Bandar Lampung dalam tahap pelaksanaaan 

atau implementasinya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pada lembaga dan instansi terkait seperti pada Direktorat Jendral Bea Dan 

Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 

mengenai “Analisis Implementasi Kebijakan Barang Yang Diatur Tata Niaga 

Importnya Menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 642 Tahun 

2002”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses implementasi kebijakan 

barang yang diatur tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea dan 

Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan skripsi ini 

adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan barang yang diatur 

tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah 

Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.  

 

D. Kegunaaan Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan serta 

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang kajian 

kebijakan barang yang diatur tata niaga importnya pada Direktorat 

Jendral Bea Dan Cukai Wilayah Lampung dan pada Dinas Perdagangan 

Kota Bandar Lampung dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas 

Perdagangan Kota Bandar Lampung agar ke depannya dapat lebih baik 

dalam mengimplementasikan kebijakan dan lebih memperhatikan arus 

keluar-masuk tata niaga import di Indonesia khususnya wilayah 

Lampung.  


