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PMK 241/2010 Ditunda 
Pelaksanaannya 
 

 
 
 

Pemerintah telah memutuskan untuk menunda 
pelaksanaan Peraturan Menteri keuangan nomor 
241 tahun 2010 tentang Penetapan Sistem 
Klasifikasi Barang dan Penetapan Tarif Bea 
Masuk atas Barang Impor.  Keputusan 
penundaan tersebut sisampaikan oleh Menteri 
Perdagangan, Mari E. Pangestu usai rapat 
Koordinasi di Kantor Menteri Perekonomian. 
 
Penundaan tersebut direncanakan selama 1 
(satu) tahun, sehingga PMK yang semula akan 
berlaku mulai 1 Januari 2011 ditunda menjadi 1 
Januari 2012. 
 
PMK No. 241/2010 memang memperoleh 
banyak protes dari kalangan pengusaha 
termasuk pelaku usaha industri tekstil.  Bagi 
pelaku industri tekstil, PMK ini dianggap 
kontra-produktif dan bertentangan dengan 
program pemerintah lainnya yaitu melakukan 
restrukturisasi industri tekstil. 
 
Yang paling berkaitan dengan industri tekstil 
dalam PMK 241/2010 adalah ditetapkannya 
kenaikan bea masuk untuk barang modal, yaitu 
mesin-mesin, baik mesin produksi, mesin 
penunjang maupoun sparepart-nya.  Padahal 
pada saat yang sama pemerintah – dalam hal ini 
Kementrian Perindustrian – juga tengah giat 
meningkatkan investasi industri tekstil melalui 
Program Peningkatan Teknologi Industri TPT.   
 
Terbitnya PMK 241/2010 seolah-olah 
menihilkan program Peningkatan Peningkatan 
Teknologi Industri TPT yang digagas 
Kementrian Perindustrian, dimana pada satu sisi 
pemerintah memberikan stimulus kepada 
industri tekstil untuk melakukan restrukturisasi 
mesin, namun pada sisi lain importasi mesin 
dihambat dengan ditetapkannya tarif bea 
masuk. 
 
Kenaikan bea masuk tersebut tidak hanya untuk 
mesin dan spare part-nya juga berlaku untuk 

beberapa bahan baku industri lainnya.  Bagi 
industri tekstil, bahan-bahan kimia termasuk zat 
warna merupakan bahan baku penolong yang 
naik bea masuknya berdasarkan PMK tersebut.   
 
Permendag 17/2010 Juga Ditunda 
 
Selain PMK No. 241/2010, Peraturan Menteri 
Perdagangan nomor 17 tahun 2010 tentang 
Angka Pengenal Impor (API) juga ditunda 
pelaksanaannya.  Keputusan penundaan 
Permendag no 17/2010 disampaikan dalam 
Siaran Pers Direktorat Impor pada tanggal 18 
Januari 2011.   Alasan dari penundaan ini karena 
masih banyak perusahaan yang belum 
menyesuaikan API yang dimilikinya untuk 
disesuaikan dengan Permendag tersebut.  
Namun penundaan Permendag ini hanya 2 
(dua) bulan saja, yaitu sampai 28 Februari 2011. 
 
Dalam permendag no. 17/2010 ditetapkan 
bahwa hanya ada 2 jenis API-U dan API-P, dan 
setiap importer hanya diperbolehkan memiliki 1 
(satu) API.  API-U diperuntukkan bagi importir 
yang mengimpor barang jadi untuk langsung 
dijual di pasar, sedangkan API-P diperuntukkan 
bagi importir produsen, dimana barang impor 
diimpor adalah bahan baku untuk kebutuhan 
produksi, sehingga tidak langsung masuk ke 
pasar. 
 
Meskipun demikian, importir produsen masih 
dapat melakukan importasi produk jadi yang 
bisa langsung dijual di pasar dengan 
persyaratan-persyaratan tertentu.  Ketentuan 
tersebut sebagaimana tercantum dalam 
Permendag No. 39/2010 tentang Impor Barang 
Jadi Oleh Produsen. 
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