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EFEKTIVITAS REZIM ANTIDUMPING AGREEMENT WORLD TRADE 

ORGANIZATION (WTO) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN 

DUMPING DI INDIA PADA PERIODE TAHUN 2010-2013 

Pradika Alif Shanaswara 

125120407111005 

 

ABSTRAK 

 

Selama bertahun-tahun, praktik perdagangan internasional antar negara-

negara di dunia telah dilakukan. Menjadi sebuah ranah yang sangat penting bagi 

perekonomian negara, permasalahan praktik perdagangan yang tidak adil juga 

mengikutinya. Salah satunya adalah praktik dumping. Untuk menangani hal tersebut, 

sebuah organisasi perdagangan internasional bernama General Agreement of Tariff 

and Trade (GATT) dibentuk semenjak tahun 1947 hingga namanya berubah menjadi 

World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. Dengan diresmikannya 

peraturan khusus bernama Antidumping Agreement pada tahun 1995, negara-negara 

anggota GATT/WTO dapat menggunakan metode-metode yang terdapat di dalamnya 

untuk menangani dumping yang terjadi di negaranya. Akan tetapi, meskipun telah 

diaplikasikan sejak lama, permasalahan dumping masih terus terjadi hingga saat ini. 

Khusunya di India, yang notabene merupakan salah satu penggerak perkonomian 

terbesar di kawasan Asia serta merupakan pengguna tindakan antidumping terbanyak 

di dunia. Karenanya, penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas daripada rezim 

Antidumping Agreement WTO di India selama periode 2010-2013.  Konsep yang 

digunakan penulis adalah efektivitas rezim milik Arild Underdal, yang terdiri dari 

variabel-variabel seperti problem type, problem-solving capacity, dan level of 

collaboration. 

 

Kata Kunci: permasalahan dumping, tindakan antidumping, Antidumping 

Agreement, WTO, India, konsep efektivitas rezim.  
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EFFECTIVENESS OF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) 

ANTIDUMPING AGREEMENT REGIME  IN ADDRESSING ISSUES OF 

DUMPING IN INDIA IN THE PERIOD OF 2010-2013 

Pradika Alif Shanaswara 

125120407111005 

 

ABSTRACT 

 

For years, the practice of international trade between countries had been 

performed. Became as important sector of nation‟s economy, the issues of unfair 

trade practice follows. One of them is dumping pracitce. To handle the issue, an 

international trade organization named General Agreement of Tariff and Trade 

(GATT) was established since 1947 until its name changed to World Trade 

Organization (WTO) in 1995. With the official law named Antidumping Agreement 

in 1995, the GATT/WTO members can use the methods included in it to addressing 

the dumping issues in their country. However, even if it has been applied for a long 

time, dumping issues still occuring until now. Especially in India, which is one of the 

biggest economic drivers in Asia region and also the most frequent user of 

antidumping measures in the world. Therefore, author interested to know the 

effectiveness of WTO Antidumping Agreement regime in India in the period of 2010-

2013. The concept author use is regime effectiveness which belongs to Arild 

Underdal, consist of variables such as problem type, problem-solving capacity, and 

level of collaboration. 

 

Keywords: dumping issues, antidumping measures, Antidumping Agreement, WTO, 

India, concept of regime effectiveness. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perdagangan internasional merupakan sebuah tren yang perkembangannya 

sangat pesat dan masih dilakukan oleh negara-negara di dunia hingga saat ini. 

Berbagai proses negosiasi beserta perjanjian telah dilakukan untuk mempermudah 

proses perdagangan antar negara. Aktor-aktor seperti organisasi internasional dan 

pemerintah, memainkan peranan yang sangat penting untuk membatasi ataupun 

mendukung kegiatan-kegiatan dalam perdagangan internasional.  

World Trade Organization (WTO) adalah satu-satunya organisasi yang 

mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, organisasi ini 

berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati 

oleh sejumlah besar negara di dunia, serta telah diratifikasi oleh parlemennya.
1
 

Salah satu pencapaian WTO dalam hal perdagangan adalah terbentuknya rezim 

Antidumping Agreement, yakni seperangkat norma dan peraturan yang telah 

dibuat dan diemplementasikan terhadap negara-negara anggotanya untuk 

menangani masalah dumping. 

Perihal dumping dijelaskan dalam Article VI General Agreement of Tariff 

and Trade (GATT) tahun 1994 dan Antidumping Agreement yang mengijinkan 

                                                           
1
 Kemlu RI. “World Trade Organization”. Diakses melalui 

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-
(WTO).aspx pada 26 September 2016. 
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anggota-anggota WTO agar mengambil tindakan antidumping jika tiga kondisi 

terpenuhi, yaitu: a) terdapat dumping, di mana harga ekspor lebih rendah daripada 

harga normalnya, b) terdapat material injury (kerugian material) terhadap produk 

industri domestik, c) material injury tersebut disebabkan oleh dumping.
2
  

Antidumping Agreement menetapkan adanya prosedur persyaratan tertentu 

agar dapat melaksanakan investigasi dan prinsip-prinsip guna memastikan normal 

value dari suatu produk, adanya material injury, serta hubungan kausalitasnya.
3
 

Jika terdapat penemuan positif terhadap dumping, material injury, dan hubungan 

kausalitasnya, maka negara pengimpor dapat mengambil antidumping measures 

(tindakan antidumping) yang mana dapat dilakukan dalam bentuk antidumping 

duty atau price undertaking.
4
 

Dalam dua dekade terakhir, para pengguna antidumping yang 'baru' (seperti 

India, Argentina, Brazil, Meksiko, Afrika Selatan, serta beberapa lainnya) bahkan 

telah melampaui para pengguna antidumping 'tradisional' (AS, Kanada, Australia, 

Selandia Baru dan Uni Eropa) dalam hal pengajuan antidumping.
5
 Peningkatan 

penggunaan tindakan antidumping yang signifikan dapat dilihat melalui data 

penggunaan kontingen proteksi oleh negara-negara anggota WTO pada periode 

tahun 1995-2009. 

                                                           
2
 Rai, Sheela. “Antidumping Measures: Policy, Law and Practice in India”. India: Partridge India. 2014. 

Hlm 38. 
3
 Loc cit. 

4
 Loc cit. 

5
 Bagchi, Sagnik et.al. “Does Anti-duping Enforcement Generate Threat?”. Diakses melalui 

http://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/TradePolicyMultilateral/FREIT596.pdf pada 5 Januari 
2016. 
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Tabel 1.1 Tindakan Kontingen Proteksi yang Diimplementasikan oleh Anggota 

WTO, pada tahun 1995-2009 

(Sumber: Wu, Mark. “Antidumping in Asia’s Emerging Giant”. Harvard International 

Law Journal, Vol 53. 2012. Hlm 74.) 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan antidumping melebihi dua 

kontingen proteksi lainnya, yakni countervailing duties dan safeguards. 

Antidumping terhitung memilki jumlah penggunaan yang paling besar, yakni 

dengan perolehan 91% dari total penggunaan keseluruhan. 17 kali lebih populer 

dibandingkan countervailing duties dan 24 kali lebih populer dibandingkan 

safeguards.
6
   

Popularitas penggunaan antidumping tidak terlepas dari partisipasi negara-

negara yang mengaplikasikan peraturannya. Namun, penggunaan tindakan 

antidumping yang paling menonjol ditunjukkan oleh salah satu negara di 

kawasan Asia, yakni India. Sebagai salah satu penggerak perekonomian terbesar 

di dunia, India tercatat sebagai salah satu negara anggota WTO yang paling 

                                                           
6
 Wu, Mark. “Antidumping in Asia’s Emerging Giant”. Harvard International Law Journal, Vol 53. 

2012. Hlm 17. 

 1995-1999 2000-2004 2005-2009 Total 

Antidumping 
709 

(92%) 

1003 

(90%) 

662 

(91%) 

2374 

(91%) 

Countervailing 

Duties 

47 

(6%) 

63 

(5%) 

29 

(4%) 

139 

(5%) 

Safeguards 
14 

(2%) 

51 

(5%) 

34 

(5%) 

99 

(4%) 

Total 770 1117 725 2612 
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banyak menyelenggarakan investigasi dan tindakan antidumping dalam kegiatan 

perdagangannya.   

Berdasarkan data peringkat 10 besar negara yang melakukan tindakan 

antidumping semenjak tahun 1995 hingga tahun 2013. Total tindakan 

antidumping yang dilakukan oleh India telah mencapai 513. Jumlah tersebut 

merupakan yang paling banyak jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang 

juga termasuk dalam peringkat 10 besar pengguna tindakan antidumping. Secara 

berurutan yang pertama adalah India (513), Amerika Serikat (318), Uni Eropa 

(293), Argentina (210), China (162), Turki (148), Brazil (136), Afrika Selatan 

(130), Kanada (106), dan Meksiko (90).
7
 

Total inisiasi beserta tindakan antidumping India yang dilakukan pada 

periode tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan dumping di India masih 

marak terjadi hingga tahun 2013. Pada saat yang sama, tingkat balance of trade 

(neraca perdagangan) India selama beberapa tahun juga menunjukkan poin yang 

tidak begitu baik. Contohnya dapat dilihat melalui tingkat balance of trade pada 

periode 2010-2013 yang menunjukkan nilai negatif, yakni dengan defisit 

perdagangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan beberapa tahun 

sebelumnya.  

                                                           
7
 Kaushik, K.R dan Sharma, Sharat. “Evaluating the Efficiacy of GATT/WTO Agreement on 

Antidumping. International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management”, Vol 
3, Issue 6. 2014. Hlm 379. 
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Bagan 1.1 Balance of Trade India Tahun 2010-2013 

(Sumber: Anonim. “India: Trade balance from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollar)”. 

Diakses melalui http://www.statista.com/statistics/263633/trade-balance-of-india/ pada 9 

Mei 2016.) 

 

Balance of trade merupakan nilai dari barang-barang ekspor dikurangi nilai 

barang-barang impor. Sebuah nilai yang positif mengindikasikan bahwa 

perdagangan mengalami surplus, sementara nilai negatif menunjukkan defisit 

perdagangan.
8
 Pada tahun 2010, India mengalami defisit perdagangan sebesar 

$123.88 milyar, $161.56 milyar pada tahun 2011,  $192.87 milyar pada tahun 

2012, dan $150.55 milyar pada tahun 2013. Sehingga berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2010-2013, nilai impor di India 

masih melebihi nilai ekspornya. 

                                                           
8
 Anonim. “India: Trade balance from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollar)”. Diakses melalui 

http://www.statista.com/statistics/263633/trade-balance-of-india/ pada 9 Mei 2016.) 

-123,88 

-161,56 

-192,87 

-150,55 

-250

-200

-150

-100

-50

0

2010 2011 2012 2013

Balance of Trade India Tahun 2010-2013  
(dalam milyar dolar AS)  
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Setelah mengetahui permasalahan beserta banyaknya inisiasi antidumping di 

India hingga tahun 2013, terdapat dua hal yang harus dikonfirmasi dan 

dipertanyakan: Pertama, jika peraturan antidumping WTO telah diterima dan 

diaplikasikan oleh India selama lebih dari puluhan tahun, apakah berarti usaha-

usaha beserta manajemen dalam rezim tersebut dapat dikatakan efektif untuk 

menangani permasalahan dumping? Kedua, jika melihat contoh pada kondisi 

India yang mengalami defisit pedagangan dan masih saja terkena praktik dumping 

dari negara-negara lainnya. Mengapa rezim Antidumping Agreement WTO yang 

telah lama hadir untuk menangani dumping, belum bisa menuntaskannya hingga 

saat ini?  

Melalui penjabaran informasi beserta pertanyaan yang hadir, penulis tertarik 

untuk mengetahui efektivitas rezim Antidumping Agreement WTO dalam 

menangani permasalahan dumping di India pada periode tahun 2010-2013. 

Rentang waktu tersebut terpilih karena penulis menemukan bahwa India banyak 

terlibat dalam perjanjian perdagangan beserta dialog kerjasama terkait 

antidumping dengan negara-negara anggota WTO lainnya.  

Hal utama yang menjadi poin penting penulis adalah, bahwa negara tersebut 

masih memegang rekor sebagai penginisiasi dan pengguna tindakan antidumping 

terbanyak di dunia-meskipun baru mengimplementasikannya pada awal abad ke-

20. Padahal, terdapat negara-negara lain yang terlebih dahulu menggunakan 

antidumping dalam praktik perdagangannya, namun penggunaanya tidak 

sebanyak yang telah dicapai oleh India. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, ditemukan sebuah dasar rumusan 

masalah yang dapat digunakan untuk memulai penelitian penulis, yakni: 

Bagaimana efektivitas rezim Antidumping Agreement Agreement World Trade 

Organization (WTO) dalam menangani permasalahan dumping di India pada 

periode tahun 2010-2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis Dalam 

karya ilmiah ini adalah: Untuk menjelaskan efektivitas rezim Antidumping 

Agreement WTO dalam menangani permasalahan dumping di India pada periode 

tahun 2010-2013. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Keilmuan 

1. Memberikan wawasan kepada pembaca mengenai bagaimana suatu 

permasalahan dapat mempengaruhi efektivitas rezim yang sedang 

berjalan di suatu negara. 

2. Memberikan sudut pandang yang berbeda atau baru kepada pembaca 

terkait rezim internasional, beserta pengaruhnya terhadap perilaku 

suatu negara. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Menyediakan informasi tentang suatu rezim internasional dan 

efektivitasnya dalam menangani permasalahan di suatu negara. 

2. Menyediakan studi kasus mengenai rezim internasional melalui 

pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam ilmu Hubungan 

Internasional. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi literatur pertama berasal dari karya ilmiah peneliti bernama Mark Wu 

yang berjudul “Antidumping in Asia‟s Emerging Giant”. Artikel ini dipilih karena 

menyediakan penjelasan mengenai penggunaan peraturan antidumping WTO 

beserta interaksi antar aktor yang terlibat di dalamnya. Khususnya di wilayah 

Asia, dengan studi kasus negara India dan China.  

Mark Wu menjelaskan bahwa antidumping yang sedang marak digunakan di 

Asia merupakan sebuah hukum internasional yang utamanya dibuat oleh orang-

orang Amerika dan Eropa.
9
 Selain itu, antidumping juga disebutkan sebagai 

sebuah metode yang cenderung digunakan oleh developing countries untuk 

melindungi produk perdagangan mereka dari negara-negara lainnya. Meskipun 

hal ini secara tidak langsung menjadikan antidumping sebagai sebuah power bagi 

pihak barat, pada kenyataanya peraturan tersebut dapat digunakan sesuai dengan 

kehendak atau kesepakatan yang dibuat antar pengusaha dengan pemerintah di 

suatu negara. 

Hal ini ditunjukkan dengan savety valve theory yang diusulkan oleh Mark 

Wu, yang menjelaskan bahwa tindakan antidumping merupakan sebuah cara 

untuk mengamankan dan menjaga dukungan domestik terhadap liberalisasi 

                                                           
9
 Wu, Mark. “Antidumping in Asia’s Emerging Giant”. Harvard International Law Journal, Vol 53. 

2012. Hlm 2. 
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perdagangan. Selama berjalanya negosiasi perdagangan, pemerintah akan 

menghadapi situasi di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan penawaran 

konsesi perdagangan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang ingin 

dijalankan oleh industri domestik.
10

  

Konsesi adalah kontrak yang telah dinegosiasikan antara perusahaan dengan 

pemerintah, yang memberikan izin pada perusahaan untuk menjalankan bisnis 

spesifik di bawah yurisdiksi pemerintah berdasarkan kondisi tertentu.
11

 Untuk 

menghindari terjadinya konfrontasi politik yang dapat terjadi antara industri dan 

pemerintah, safety valve theory mengusulkan agar pemerintah dan industri 

domestik untuk membuat sebuah kesepakatan. Yakni dengan membuat industri 

sepakat pada konsesi tarif. Lalu sebagai gantinya, pemerintah sepakat bahwa 

apabila industri domestik sangat dirugikan oleh kompetitor asing karena tarif 

yang diturunkan, maka antidumping duties akan dijalankan untuk menaikkan tarif 

sementara waktu, dengan demikian akan mengurangi atau menghapus konsesi 

yang telah terjadi.
12

 

Persamaan artikel ini dengan studi kasus yang akan dibahas penulis adalah 

sama-sama membahas rezim Antidumping Agreement WTO di wilayah Asia, 

khususnya negara India dan China. Perbedaannya adalah, saat penulis berfokus 

untuk mengetahui efektivitas rezim Antidumping Agreement WTO di India. Mark 

                                                           
10

 Wu, Mark. “Antidumping in Asia’s Emerging Giant”. Harvard International Law Journal, Vol 53. 
2012. Hlm 30. 
11

 Investopedia. “Consession Agreement”. Diakses melalui 
http://www.investopedia.com/terms/c/concessionagreement.asp 5 Januari 2016. 
12

 Wu, Mark. “Antidumping in Asia’s Emerging Giant”. Harvard International Law Journal, Vol 53. 
2012. Hlm 30.  
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Wu lebih berfokus untuk menjelaskan bagaimana dinamika beserta tingkat 

penggunaan antidumping WTO yang terus meningkat di India selama beberapa 

tahun terakhir.  

Studi literatur kedua berasal dari karya ilmiah peneliti bernama Cifebrima 

Suyastri yang berjudul “Mengukur Efektivitas Convention on International Trade 

in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES) dalam Menangani Perdagangan 

Satwa Liar dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES”. Artikel 

ini dipilih karena memberikan penjelasan mengenai konsep efektivitas rezim yang 

akan digunakan penulis untuk meneliti studi kasus. 

Cifebrima, dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa CITES merupakan 

sebuah rezim yang mengatur permasalahan perdagangan satwa liar.
13

 

Permasalahan CITES terletak pada ketidksanggupan negara anggota untuk 

menerapkan ketentuan CITES. Kebanyakan dari negara-negara anggota CITES 

umumnya masih menganggap bahwa lingkungan hidup bukanlah suatu 

permasalahan yang penting, hal ini umumnya terjadi di negara-negara dunia 

ketiga seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
14

 Dalam perjanjian internasional 

yang sifatnya kompleks seperti CITES, tidak dapat diingkari akan adanya aturan-

aturan yang bersifat ambigu atau dapat diintepretasikan berbeda oleh negara 

anggotanya.
15

  

                                                           
13

 Suyastri, Cifebrima. “Mengukur Efektivitas CITES dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar 
dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES”. Jurnal Internasional, Vol 4. 2012. Hlm 790. 
14

 Ibid. Hlm 803. 
15

 Loc cit. 
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Seperti artikel 1 CITES yang mendefinisikan spesimen sebagai any animal or 

plant or any recognizable part or derivative thereof, pengertian dari readily 

recognizable dalam artikel tersebut tidak dapat didefinisikan secara lengkap 

dalam CITES, sehingga menciptakan celah yang potensial untuk disalahartikan. 

Ada dua alasan kenapa terminologi ini tidak dapat didefinisikan. Pertama, apabila 

terminologi tersebut didefinisikan secara detail, negara anggota harus 

menyediakan dokumen yang lengkap serta dibutuhkan proses inspeksi yang 

sangat panjang. Kedua, beberapa negara anggota tidak ingin adanya intervensi 

dengan perdagangan internasional sehingga membuatnya tetap menjadi sebuah 

celah.
16

 

Persamaan artikel ini dengan karya ilmiah penulis adalah sama-sama 

menggunakan konsep efektivitas rezim milik Arild Underdal. Yakni dengan 

menggunakan problem malignancy beserta indikator-indikatornya seperti 

incongruity, asymmetry, dan cumulative cleavages. Problem-solving capacity 

beserta indikator-indikatornya seperti institutional setting, distribution of power, 

dan skill and energy. Level of collaboration yang terdiri dari enam skala 

pengukuran. Lalu yang terakhir adalah penjelasan komponen efektivitas seperti 

output, outcome, dan impact. 

Perbedaan artikel ini dengan karya ilmiah penulis terletak pada tema dan studi 

kasus yang diambil. Penelitian penulis adalah tentang efektivitas rezim 

                                                           
16

 Suyastri, Cifebrima. “Mengukur Efektivitas CITES dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar 
dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES”. Jurnal Internasional, Vol 4. 2012. Hlm 803. 
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perdagangan internasional, yakni rezim Antidumping Agreement WTO yang 

secara spesifik ditempatkan di India. Berbeda dengan penelitian Suyastri, yang 

menganalisis  efektivitas rezim perdagangan satwa liar, yakni CITES.  

2.2 Kerangka Konseptual 

 Untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, 

penulis akan menggunakan konsep efektivitas rezim/regime effectiveness. 

Konsep ini dicetuskan oleh Arild Underdal, seorang ilmuwan politik dan profesor 

yang berasal dari Oslo University, Norwegia. Namun, sebelum menjabarkan 

konsep tersebut secara lebih lanjut, ada baiknya jika penulis menjelaskan 

pengertian efektivitas dan rezim melalui pendapat para ahli. 

2.2.1 Pengertian Efektivitas 

 Terdapat penafsiran yang berbeda-beda terkait pengertian efektivitas 

oleh para ahli. Seymour Lipset misalnya, ia menyebutkan bahwa efektivitas 

dapat diartikan sebagai performa aktual dari sebuah sistem politik. Yakni 

sejauh mana performa tersebut dapat memenuhi fungsi dasar pemerintahan-

yang berdasarkan pada ekspektasi dari sebagian besar masyarakat dan 

kelompok kepentingan di dalamnya.
17

  

 Ahli ekonomi seperti Berlage dan Stokke, juga turut mendefinisikan 

efektivitas sebagai sebuah rasio keuntungan yang mengalir dari outcome 

                                                           
17

 Lipset, Seymour Martin. “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and 
Political Legitimacy”. The American Political Science Revie, Vol 53. 1959. Hlm 86. 
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beserta biaya yang dikeluarkan untuk mencapainya.
18

 Kemudian menurut 

Stokke dan Vidas, pengacara internasional memahami efektivitas sebagai 

status legal tertentu dari sebuah norma, yang berarti hal tersebut mengikat 

atas hal yang ditanganinya. Atau, ketika mengkaitkannya dengan termin 

implementasi peraturan, maka menentukannya adalah dengan melihat 

dampaknya pada situasi faktual yang relevan.
19

 

2.2.2 Pengertian Rezim 

Stephen D. Krasner mengatakan bahwa rezim dapat didefinisikan 

sebagai suatu kumpulan eksplisit atau implisit dari suatu prinsip, norma, 

peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi para 

aktor bertemu dalam lingkup hubungan internasional. Prinsip adalah 

kepercayaan dari fakta, penyebab, dan kejujuran. Norma adalah standar 

perilaku yang didefinisikin dalam termin hak dan kewajiban. Peraturan 

adalah resep spesifik untuk bertindak. Lalu prosedur pengambilan keputusan 

adalah tindakan umum untuk membuat dan mengimplementasikan 

keputusan kolektif.
20

  

J. Samuel Barkin juga mengemukakan pendapat yang tidak jauh 

berbeda dengan Krasner. Barkin mengatakan bahwa rezim mengacu pada 

suatu efek perilaku dari organisasi internasional  terhadap aktor lainnya, 

                                                           
18

 Berlage dan Stokke; dalam Stokke, Olav Schram. “Determining the Effectiveness of International 
Regimes”. 2007. Hlm 4. 
19

 Stokke dan Vidas; dalam Stokke, Olav Schram. “Determining the Effectiveness of International 
Regimes”. 2007. Hlm 4-5. 
20

 Krasner, Stephen D. “International Organization”, Vol 36. 1982. Diakses melalui 
http://ir.rochelleterman.com/sites/default/files/krasner%201982.pdf pada 12 Februari 2016. 
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terutama pada negara. Hal tersebut telah didefinisikan sebagai  "seperangkat 

prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang berlaku 

di sekitar aktor yang berkumpul di wilayah terjadinya isu".
21

 Selain itu, 

sebuah rezim dapat menspesifikasikan hak kepemilikan dengan membuat 

aturan spesifik yang membatasi siapa yang memiliki apa dan siapa yang 

bertanggungjawab untuk apa, memaksakan mereka, atau setidaknya 

mengadili perselisihan yang mereka hadapi.
22

 

2.2.3 Konsep Efektivitas Rezim 

2.2.3.1 Dependent Variable 

Underdal berpendapat bahwa studi efektivitas rezim mengacu 

pada pertanyaan mengapa beberapa usaha dalam pembangunan dan 

implementasi joint solution terhadap suatu permasalahan internasional 

terdapat yang sukses dan terdapat yang gagal.
23

 Ia juga mengatakan 

bahwa berdasarkan pengetahuan umum, sebuah rezim dapat dianggap 

efekif jika sukses melaksanakan sekumpulan fungsi tertentu atau dapat 

menyelesaikan permasalahan yang memotivasi penyeleggaraannya.
24

  

Tetapi, meskipun pernyataan tersebut kelihatannya cukup tepat, 

pada faktanya pernyataan tersebut hanya berguna sebagai poin 

keberangkatan awal dalam mengetahui efektivitas suatu rezim. Hal ini 

                                                           
21

 Barkin, J. Samuel. “International Organization: Theories and Institution”. New York: Palgrave 
Macmillan. 2006. Hlm 28. 
22

 Ibid. Hlm 42. 
23

 Underdal, Arild. “One Question, Two Answers”. Cambridge: MIT Press. 2002. Hlm 3. 
24

 Ibid. Hlm 4. 
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disebabkan pernyataan tersebut tidak dapat secara rinci memberikan 

penjelasan beserta unit analisis yang dapat digunakan untuk penelitian 

empiris yang sistematis. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah 

kerangka konseptual studi efektivitas rezim, kemudian harus bernaung 

pada tiga rangkaian pertanyaan: 1) Apa yang secara rinci menjadikan 

objek tersebut untuk dievaluasi?; 2) Terhadap standar mana objek 

tersebut dievaluasi?; 3) Bagaimana kita membandingkan objek 

tersebut dengan standar yang ada, atau dengan kata lain, pengukuran 

macam apa yang digunakan untuk menghubungkan sebuah penilaian 

efektivitas terhadap rezim tertentu?
25

  

Berangkat dari tujuan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam 

mengukur efektivitas rezim terdapat dua poin preferensi hipotesis yang 

dapat digunakan, yakni dengan menentukannya melalui kondisi non-

cooperative solution (ketidakadaan solusi/tidak efektif) dan adanya 

collective optimum (terdapatnya solusi ideal/efektif).
26

 Hal ini 

kemudian dapat dianggap sebagai technical optimum. 

Untuk melihat efektivitas suatu rezim, Underdal membedakan 

tahapan yang terbagi dalam formasi (produk akhir yang merupakan 

regulasi dan peraturan baru – output) dan implementasi rezim 

(behavioral change sebagai produk pertama implementasi rezim – 

outcome), yang jika diagnosisnya benar mengarahkan pada beberapa 

                                                           
25

 Underdal, Arild. “One Question, Two Answers”. Cambridge: MIT Press. 2002. Hlm 5. 
26

 Ibid. Hlm 11. 
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perubahan pada kondisi lingkungan biofisik (impact) yang lebih jauh.
27

 

Kesimpulannya, output dapat dipahami sebagai kondisi sebelum dan 

sesudah rezim rezim dibentuk. Outcome mengacu pada perubahan 

perilaku (behavioral change) dari manusia yang terkena implementasi 

rezim. Kemudian impact, dapat dipahami sebagai perubahan dalam 

lingkungan biofisik-atau interaksi antar manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya di bawah pengaruh rezim.  

2.2.3.2 Independent Variable 

Berangkat dari pertanyaan mengapa beberapa usaha dan joint 

solution pada permasalahan internasional terdapat yang sukses dan 

terdapat yang gagal, sebagai faktor penentu dalam penilaian efektivitas 

rezim terdapat dua variabel yang harus diperhatikan. Variabel pertama 

adalah problem type: beberapa masalah secara intelektual kurang 

begitu kompleks atau secara politik lebih benign (ramah) dibandingkan 

permasalahan lainnya, dan oleh sebab itu mudah diselesaikan.
28

  

Berbeda dengan permasalahan bertipe malign (ganas), yang 

cenderung membutuhkan tingkatan lebih tinggi untuk menyelesaikan 

permasalahannya. Misalnya seperti pengaturan kerja sama yang lebih 

kompleks, beserta perhatian yang lebih terhadap prosedur monitoring 

dan pelaksanaan peraturannya.
29

 Semakin identik dan harmonis 

                                                           
27

Underdal, Arild. “One Question, Two Answers”. Cambridge: MIT Press. 2002. Hlm 6. 
28

 Ibid. Hlm 3. 
29

 Ibid. Hlm 15. 
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preferensi antar aktor, maka permasalahan akan semakin benign. 

Sebaliknya, semakin tidak identik dan harmonis preferensi antar aktor 

maka permasalahan akan semakin malign.  

Kedua tipe permasalahan tersebut juga memiliki karakteristik 

yang saling berlawanan. Misalnya permasalahan dengan tipe benign, 

secara khusus memiliki tiga karakteristik, yakni problem of 

coordination, symmetry, dan cross-cutting cleavages. Hal ini 

berlawanan dengan karakteristik permasalahan bertipe malign yang 

terdiri dari problem of incongruity, asymmetry, dan cumulative 

cleavages:  

1. Problem of Coordination dan Incongruity  

Problem of Coordination merupakan karakteristik yang 

menekankan pentingnya kesepahaman para aktor yang terlibat 

dalam suatu rezim  untuk menyelesaikan permasalahan. 

Coordination dapat berarti pada situasi dengan kategori sebagai 

berikut: 1) Hasil keseluruhan bergantung pada kecocokan 

pengambilan tindakan oleh kelompok individu; 2) Terdapat lebih 

dari satu jalur yang dapat mengarahkan pada collective optimum; 

3) Pilihan antara jalur-jalur yang ada bersifat tidak trivial atau 

remeh, yang berarti bahwa dengan terdapatnya persamaan 

sekalipun  pengambilan tindakan tidak dapat diterima begitu saja-
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bahkan saat ketiadaan konflik dalam kepentingan atau nilai yang 

mereka miliki.
30

  

Jika mencocokkannya dengan tujuan utama dari sebuah 

rezim internasional, maka tujuannya adalah mengkoordinasikan 

perilaku-di mana ketiadaan atau kegagalan koordinasi akan atau 

dapat mengarahkan pada outcome yang kurang optimal.
31

 Apabila 

kemudian terdapat kondisi di mana para aktor merasa bahwa 

situasi cost-benefit tidak berjalan seimbang dalam rezim tersebut. 

Maka para aktor tersebut akan cenderung memenuhi self interest-

nya sehingga mengarahkan outcome yang tidak optimal bagi 

semuanya. Kondisi atau perilaku aktor yang mengarahkan pada 

ketidaksepahaman atau outcome kurang optimal didefinisikan 

sebagai problem of incongruity.   

2. Symmetry dan Asymmetry 

Sebuah permasalahan dianggap asymmetry apabila sejauh 

dengan terlibatnya pihak-pihak (atau menganggap dirinya terlibat) 

yang bergabung dalam kondisi tertentu merasa tidak cocok atau 

kepentingan mereka tidak saling berhubungan.
32

 Berkebalikan 

dengan symmetry, di mana nilai-nilai dan kepentingan yang ada 

berjalan selaras dengan para aktor yang terlibat. 

 

                                                           
30

 Underdal, Arild. “One Question, Two Answers”. Cambridge: MIT Press. 2002. Hlm 17. 
31

 Loc cit. 
32

 Ibid. Hlm 19. 
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3. Cross-cutting Cleavages dan Cumulative Cleavages 

Terakhir adalah cumulative cleavages dan cross-cutting 

cleavages yang memperhatikan aspek kompetisi atau kompromi 

kesepakatan dalam suatu rezim. Sebuah cleavages (perpecahan) 

dianggap kumulatif jika berada dalam situasi yang sama untuk 

menghadapi semua dimensi atau isu, sehingga mereka yang 

mencapai keberhasilan (atau kegagalan) pada satu dimensi juga 

akan berhasil (atau gagal) pada dimensi lainya.
33

  

Cumulative cleavages biasanya identik dengan adanya 

kompetisi di mana saat menjalankan kepentingannya para aktor 

cenderung mengkaitkan suatu isu dengan isu lainnya. Berbeda 

dengan cross-cutting cleavages, di mana para aktor yang berhasil 

(atau gagal) pada satu dimensi belum tentu mendapatkan 

keberhasilan (atau kegagalan) pada dimensi lainnya. Hal ini 

biasanya identik dengan kompromi di mana saat menjalankan 

kepentingannya, para aktor cenderung mempermasalahkan suatu 

isu dengan aktor lainnya yang juga terlibat di dalamnya.  

                                                           
33
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Variabel kedua berfokus pada problem-solving capacity 

(kapasitas pemecahan masalah): beberapa usaha akan lebih berhasil 

daripada yang lain karena menggunakan alat institusional yang lebih 

kuat, atau terdapatnya energi dan kemampuan yang lebih baik dalam 

menghadapi permasalahan tersebut.
34

  

Problem-solving capacity hanya dapat ditentukan berdasarkan 

tipe permasalahan tertentu. Maka dari itu, kemampuan penggunaan 

kebijaksanaan terhadap problem-solving capacity dan alat institusional 

untuk suatu pemecahan permasalahan yang berkarakter benign akan 

berbeda dengan pemecahan permasalahan yang berkarakter malign.
35

 

Kapasitas ini terdiri dari tiga elemen, yakni institutional setting, 

distribution of power, serta skill and energy yang dikeluarkan oleh 

institusi: 

1. Institiutional Setting  

Institutional setting merupakan sebuah label bagi dua 

pengartian tentang instititusi, yakni instiution as arenas dan 

organizations as actors. Pembagian tersebut mengacu pada fungsi 

dan tidak memaksudkan adanya kepentingan peringkat. Insitiusi 

dapat membentuk output dan outcome dengan menghubungkan 

aktor pada permasalahan, serta mendeterminasikan aturan 

                                                           
34
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permainan bagi  para aktor independen yang melibatkan dirinya ke 

ranah tersebut.
36

  

Arena dapat mengatur akses para aktor terhadap 

permasalahan dan akses permasalahan terhadap pengambilan 

keputusan. Terlebih lagi, arena ini menentukan tujuan resmi 

beserta peraturan, lokasi, dan timing pengambilan kebijakan. 

Instituions as arenas dapat dideskripsikan dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut: siapa berurusan dengan apa, 

bagaimana, kapan, dan di mana?
37

  

Pelaksanaan negosiasi dalam arena sebagai institusi formal 

yang eksis dan telah digunakan selama lebih dari beberapa 

periode, cenderung memfasilitasi kooperasi dan meningkatkan 

efektivitas rezim internasional dengan mendorong para aktor 

untuk mengadopsinya dalam jangka yang lebih lama dan 

menerima norma-norma baru, daripada sekedar melakukan timbal 

balik atau mengurangi biaya transaksi dari proyek tertentu.
38

  

Decision rule dan prosedur merupakan determinan penting 

dari kapasitas institusi untuk mengumpulkan preferensi para aktor 

untuk mencapai keputusan kolektif atau rezim yang efektif.
39

 

Konsensus, dalam hal ini merupakan pilihan dasar dan juga 
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37

 Loc cit. 
38

 Ibid. Hlm 26. 
39

 Ibid. Hlm 25. 



23 

 

merupakan bentuk decision rule yang paling sering digunakan 

dalam politik internasional.
40

 Dalam menghadapi permasalahan 

malign, unanimity (kebulatan suara) dan konsensus cenderung 

mengarahkan pada rezim yang kurang efektif dibandingkan 

dengan peraturan yang menyediakan voting berdasarkan 

mayoritas.
41

 

Organisasi internasional dapat dianggap sebagai aktor apabila 

mereka menyediakan input independen ke dalam proses 

penyelesaian permasalahan atau dengan suatu cara memperkuat 

output dari proses tersebut.
42

 Untuk mengkualifikasi organisasi 

sebagai aktor, sebuah organisasi setidaknya harus memiliki 

hubungan internal yang kuat, otonomi, sumber daya, beserta 

kegiatan eksternal. Tanpa adanya hubungan yang kuat, sebuah 

organisasi tidak dapat dianggap sebagai sebuah aktor.
43

 Artinya, 

jika organisasi tersebut masih dikendalikan oleh suatu aktor dan 

tidak bisa menjalankan perannya secara independen, maka 

organisasi tersebut tidak bisa dianggap sebagai aktor. 

Kapasitas organisasi internasional sebagai aktor yang 

bertanggung jawab, beserta keberadaan badan resmi di bawahnya 
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cenderung meningkatkan efektivitas rezim.
44

 Sehingga jika 

organisasi tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam 

menangani suatu permasalahan, maka rezim akan cenderung tidak 

efektif. 

2. Distribution of Power 

Power dapat dideskripsikan sebagai suatu hegemoni, dan hal 

tersebut dapat terbagi menjadi dua distribusi. Yang pertama 

disebut dengan benevolent hegemony atau kepemimpinan dengan 

itikad baik, dan yang kedua adalah coercive hegemony atau 

kepemimpinan bersifat memaksa. 

Aktor dengan tipikal benevolent hegemony dominan yang 

baik, merupakan aktor yang cukup dominan dan bersedia 

memenuhi kebutuhan kolektif atas sumber daya yang dimilikinya, 

atau secara general, mampu menyelenggarakan dan merawat 

solusi yang bersifat unilateral pada permasalahan kolektif.
45

 

Berbeda dengan aktor bertipikal coercive hegemony, yang mana 

akan menggunakan kontrolnya atas suatu peristiwa, untuk 

kemudian menundukkanya berdasarkan kooperasi, atau 

memaksakan kepentingannya terhadap pihak lain.
46
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Underdal juga menekankan pentingnya untuk melihat 

distribution of power para aktor dalam rezim yang sedang 

berjalan, baik  itu unipolar, bipolar, ataupun multipolar. Rezim 

dengan aktor yang unipolar, dalam hal ini cenderung 

meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan dalam sistem 

beserta kemungkinan untuk dibutanya keputusan kolektif. 

3. Skill and Energy 

Terakhir adalah skill and energy, yakni kemampuan dan 

usaha/kinerja yang terdiri dari para aktor yang terlibat dalam 

rezim. Kemampuan (skill) dalam membentuk rezim yang efektif 

cenderung meningkat bersamaan dengan para aktor yang belajar 

seiring waktu. Hal ini menandakan bahwa rezim cenderung 

menjadi efektif setelah melebihi dekade pertama atau kedua dari 

semenjak pendiriannya dan generasi terakhir dari rezim tersebut 

cenderung menjadi dan lebih efektif dari rezim dari generasi 

sebelumnya.
47

  

Skill and energy sendiri dapat dilihat dari instrumental 

leadership atau kepemimpinan instruental, yakni keterlibatan dan 

kinerja dari para aktor dalam rezim. Aktor-aktor tersebut dapat 

berasal dari beberapa sumber, seperti tenaga ahli dari 

intergovernmental organization, perwakilan kelompok pekerja, 

delegasi nasional, transnational organization, dan jaringan-
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jaringan informal.
48

 Pada dasarnya, instrumental leadership 

cenderung untuk memfasilitasi pembentukan rezim beserta 

implementasinya. Semakin besar skill and energy yang tersedia 

dalam instrumental leadership, maka rezim tersebut akan semakin 

efektif.
49

 Akan tetapi, kebutuhan dari instrumental leadership 

akan semakin besar sesuai dengan problem type. Sehingga, rezim 

yang efektif akan semakin sulit dicapai jika menghadapi 

permasalahan bertipe malign.  

Jaringan informal yang dimaksud di sini adalah epistemic 

communities, yakni sebuah kelompok yang berkontribusi kepada 

efektivitas rezim dengan memperkuat basis pengetahuan 

konsensual di mana rezim dapat terbentuk beserta 

operasionalisasinya. Semakin terintegrasi sebuah epistemic 

community dan semakin dalam mengetahui proses pengambilan 

keputusan yang relevan, maka rezim tersebut akan semakin 

efektif.
50

 

2.2.3.3 Intervening Variable 

Di dalam intervening variable (variabel intervensi) terdapat 

sebuah pengukuran yang dipengaruhi oleh problem type dan problem-

solving capacity, yakni level of collaboration (level kolaborasi). 
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Pengukuran tersebut berkontribusi terhadap penilaian efektivitas dari 

sistem yang berjalan di suatu rezim. Yakni dengan melihat tingkat 

koordinasi antar aktor dalam rezim terkait. Berikut adalah penjabaran 

skala enam poin yang saling berurutan dari level of collaboration:
51

 

0 Joint deliberation but no joint action.  

Terdapat musyawarah tetapi tidak terdapat aksi bersama. 

1 Coordination of action on the basis of tacit understanding. 

Terdapat aksi koordinasi berdasarkan pemahaman sendiri-

sendiri/diam-diam.  

2 Coordination of action on the basis of explicitly formulated rules 

or standards but with implementtion fully in the hands of national 

governments. No centralized appraisal of effectiveness of measures 

is undertaken. 

Terdapat aksi koordinasi berdasarkan rumusan peraturan yang 

eksplisit atau standar tetapi dengan implementasinya yang secara 

penuh berada di tangan pemerintah nasional. Tidak terdapatnya 

penilaian terpusat terhadap efektivitas tindakan yang dilakukan. 

3 Same as level 2 but including centralized appraisal. 

Sama seperti tingkat 2 tetapi terdapat penilaian terpusat. 

4 Coordinated planning combined with national implementation 

only. Includes centralized appraisal of effectiveness. 
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Terdapatnya perencanaan terkoordinasi yang hanya digabungkan 

dengan implementasi nasional saja. Termasuk penilaian terpusat 

akan efektivitas.  

5 Coordination through fully integrated planning and 

implementation, with centralized appraisal of effectiveness. 

Terdapatnya koordinasi melalui perencanaan dan implementasi yang 

terintegrasi secara penuh, dengan penilaian terpusat akan efektivitas. 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

    Berikut adalah tabel operasionalisasi konsep efektivitas rezim. Penulis 

akan mengaplikasikan variabel beserta indikator yang terdapat dalam konsep 

efektivitas rezim terhadap permasalahan dumping dan implementasi rezim 

Antidumping Agreement WTO di India selama periode 2010-2013. 

Tabel 2.1 Tabel Operasionalisasi Konsep Efektivitas Rezim 

Konsep Efektivitas Rezim 

Independent 

Variable 

Indikator Operasionalisasi 

Problem Type 

(Benign or 

Malign) 

Incongruity 

 Terdapat atau tidaknya kesepahaman antara 

negara-negara anggota WTO dan India untuk 

menangani permasalahan dumping 

berdasarkan peraturan Antidumping 

Agreement.  
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Asymmetry 

 Terdapat atau tidaknya kesamaan kepentingan 

antara negara-negara anggota WTO dan India 

untuk menangani permasalahan dumping 

berdasarkan peraturan Antidumping 

Agreement. 

Cumulative 

Cleavages 

 Terdapatnya kompromi atau kompetisi 

kepentingan antara negara-negara anggota 

WTO dan India untuk menangani 

permasalahan dumping berdasarkan peraturan 

Antidumping Agreement. 

Problem-

solving 

Capacity 

Institutional 

setting 

 Terdapatnya fungsi dan peraturan dari WTO 

untuk diterapkan oleh negara-negara 

anggotanya, khususnya India, dalam 

menangani permasalahan dumping. 

Distribution of 

power 

 Terdapatnya aktor dengan tipikal benevolent 

hegemony atau coercive hegemony dalam 

melaksanakan rezim Antidumping Agreement 

WTO. 



30 

 

Skill and Energy 

 Terdapatnya instrumental leadership, seperti 

keterlibatan para tenaga ahli dalam 

pelaksanaan rezim Antidumping Agreement 

beserta epistemic communities yang memiliki 

fokus pada permasalahan dumping. 

Intervening 

Variable 

Indikator Operasionalisasi 

Level of 

collaboration 

Six-point ordinal 

scale 

 Tingkat kerjasama yang diperoleh dari negara-

negara anggota WTO dan India dalam 

menangani permasalahan dumping, beserta 

kapasitas penyelesaian permasalahan oleh 

WTO dengan Antidumping Agreement. 

Dependent 

Variable 

Indikator Operasionalisasi 

Regime 

Effectiveness 

Behavioral 

Change 

 Terdapat atau tidaknya perubahan perilaku 

dari negara-negara anggota WTO dan India 

setelah terkena rezim Antidumping Agreement 

WTO. 

Techinical 

Optimum 

 Tercapai atau tidaknya kondisi ideal yang 

diharapkan dari adanya rezim Antidumping 

Agreement. 
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2.4 Alur Pemikiran 

Tabel 2.2 Alur Pemikiran Efektivitas Rezim Antidumping Agreement WTO di 

India 

 

 

(+/-) 

(+/-) (+/-) 

(+/-) (+/-) 

Intervening Variable 

Level of Collaboration para aktor yang terlibat dalam 

menangani permasalahan dumping di India, di bawah 

rezim antidumping WTO pada periode 2010-2013 

Dependent Variable 

Regime Effectiveness atau efektivitas rezim antidumping WTO di India pada periode 2010-2013, dengan 

melihat tercapai atau tidaknya: 

 Behavioral Change 

 Technical Optimum 

Problem Type untuk menentukan permasalahan 

dumping di India pada periode 2010-2013, apakah 

termasuk tipe benign atau malign: 

 Incongruity 

 Asymmetry 

 Cumulative Cleavages 

Problem-solving capacity WTO  dan India dalam 

menangani permasalahan dumping pada periode 

tahun 2010-2013: 

 Institutional setting 

 Distribution of power 

 Skill and Energy 

Bagaimana efektivitas rezim antidumping WTO dalam menangani permasalahan dumping di India 

pada periode tahun 2010-2013? 

Berdasarkan Konsep Efektivitas Rezim milik Arild Underdal, efektivitas rezim antidumping dapat 

dijelaskan melalui: 

Independent Variable 

India merupakan salah satu negara yang tergabung dalam WTO, serta merupakan pengguna tindakan 

antidumping terbanyak di dunia untuk menangani kasus dumping yang terjadi di negaranya.  

Tetapi, meskipun telah melaksanakan peraturan dalam rezim antidumping WTO sejak lama, kasus 

dumping di India masih terus terjadi dan menimbulkan kerugian terhadap perekenomiannya, 

khususnya pada periode 2010-2013. 
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Berdasarkan alur pemikiran di atas, perlu diketahui bahwa garis panah lurus 

menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara perihal yang satu dengan yang 

dituju. Seperti independent variable yang digariskan dengan panah lurus, 

menunjukkan bahwa perihal di dalamnya merupakan penentu utama daripada isi 

dalam dependent variable. Kemudian, garis panah putus-putus yang melewati dan 

berasal dari intervening variable. Menunjukkan bahwa sebelum independent 

variable menentukan dependent variable, terdapat suatu perihal dalam 

intervening variable yang berfungsi untuk memperjelas posisi daripada 

independent variable sebelum menuju kepada dependent variable. 

Tanda positif (+) menandakan bahwa kondisi indikator berkontribusi untuk 

membentuk rezim yang efektif (collective optimum), sedangkan tanda negatif (-) 

menandakan bahwa kondisi indikator berkontribusi untuk membentuk rezim yang 

tidak efektif (non-cooperative solution). Intervening Variable dipengaruhi oleh 

hasil positif atau negatif yang berasal dari independent variable. Variabel ini 

kemudian akan memberikan penilaian terhadap efektivitas rezim melalui poin 

yang tercapai dari six-point ordinal scale dalam Level of Collaboration. 

2.5 Hipotesis 

 Melalui variabel beserta indikator yang terdapat dalam konsep efektivitas 

rezim. Penulis berpendapat bahwa rezim Antidumping Agreement WTO, 

tergolong sebagai rezim yang efektif dalam menangani permasalahan dumping di 

India pada periode tahun 2010-2013.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian eksplanatif yang 

bertujuan untuk menjelaskan menjelaskan hubungan deduktif atau sebab-akibat 

pada suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dalam hal ini, khususnya adalah 

mengenai permasalahan dumping dalam praktik perdagangan internasional 

beserta rezim Antidumping Agreement yang diimplementasikan oleh WTO 

kepada anggota-anggotanya. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah seputar permasalahan dumping dan 

penggunaan antidumping di India pada periode tahun 2010-2013. Penulis akan 

melihat kapasitas yang dimiliki oleh anggota-anggota negara WTO dan India 

selama rezim Antidumping Agreement diimplementasikan. Hal tersebut tentunya 

dilakukan melalui konsep efektivitas rezim, yang nantinya dapat memberikan 

penjelasan bagaimana sebuah rezim dapat dikatakan efektif atau tidak. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teknik telaah pustaka atau 

library research melalui informasi dan data-data dari buku, jurnal, artikel, beserta 

berita-berita di internet terkait permasalahan yang di angkat. Oleh karena itu, 
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teknik pengumpulan informasi dan data yang dilakukan oleh penulis dapat 

dikategorikan sebagai studi literatur. 

3.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dibagi dalam tujuh sub-bab yaitu: 

1. BAB I (PENDAHULUAN) 

 Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian baik secara keilmuan maupun praktis. Bab 

ini bertujuan untuk menjabarkan permasalahan dan maksud penelitian yang 

akan dilakukan penulis. 

2. BAB II (KERANGKA PEMIKIRAN) 

 Bab ini terdiri dari studi terdahulu, kerangka konseptual, 

operasionalisasi konsep, dan argumen utama. Bab ini bertujuan untuk 

menjelaskan landasan penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan teori 

atau konsep yang digunakan. 

3. BAB III (METODE PENELITIAN) 

 Bab ini terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik 

pengambilan data dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk 

menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. 

4. BAB IV (PEMBAHASAN) 

 Bab ini terdiri dari analisis permasalahan yang akan dijelaskan penulis 

berdasarkan kerangka konseptual. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimana permasalahan dipandang dan dinilai melalui indikator-indikator 

yang terdapat dalam kerangka konseptual.   

5. BAB V (PENUTUP) 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Sub-bab kesimpulan terdiri 

dari hasil penarikan keputusan atas penelitian yang telah dilakukan.  Sub-bab 

saran terdiri dari pendapat dan masukan penulis terhadap hasil penelitian yang 

ditujukan untuk para pembaca atau akademisi. 
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BAB IV 

EFEKTIVITAS REZIM ANTIDUMPING AGREEMENT WTO DALAM 

MENANGANI PERMASALAHAN DUMPING DI INDIA PADA PERIODE 

TAHUN 2010-2013 

 

Semenjak GATT dirintis pada tahun 1947, peraturan mengenai sistem 

perdagangan internasional telah mengijinkan negara-negara anggotanya untuk 

menjalankan statuta antidumping nasional dan implementasi hambatan perdagangan 

antidumping.
52

 Ketika Kennedy Round dan Tokyo Round diselenggarakan pada tahun 

1960an dan 1970an, para negosiator telah mengajukan berbagai struktur yang 

berkaitan dengan peraturan antidumping GATT. Hasilnya, Tokyo Round berhasil 

mencetuskan Antidumping Codes sebagai metode untuk menangani dan 

memperhitungkan kasus dumping. 

Akan tetapi, negara-negara yang mengadopsi Antidumping Codes pada saat itu 

hanya berdasarkan pada kesepakatan plurilateral saja (secara sukarela, karena hanya 

disepakati oleh sebagian kecil dari anggotanya).
53

 Semenjak negosiasi perdagangan 

multilateral Uruguay Round dilaksanakan, instrumen ini, khususnya tindakan 

antidumping. Penggunaanya oleh negara yang perekonomiannya sedang berkembang 

semakin meningkat bahkan melebihi negara yang perekonomiannya telah maju.
54
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Hasil daripada Uruguay Round tahun 1994 tidak lain adalah Antidumping 

Agreement. Perjanjian ini merupakan sebuah revisi daripada Antidumping Codes 

dengan peraturan-peraturan dan persyaratan yang lebih mendetail tentang determinasi 

dumping dan pengambilan tindakan antidumping. Selain itu, Antidumpng Agreement 

merupakan implementasi perjanjian dari Pasal VI GATT tahun 1994, yang mengatur 

implementasi tindakan antidumping oleh negara-negara anggota WTO. 

Melalui konsep efektivitas rezim milik Arild Underdal, penulis akan 

menjelaskan bagaimana efektivitas rezim Antidumping Agreement WTO dalam 

menangani permasalahan dumping di India pada periode tahun 2010-2013. Oleh 

karena itu, pertama-tama penulis akan menjelaskan apakah permasalahan dumping di 

India memiliki kecenderungan problem type yang benign atau malign. Yakni dengan 

menjelaskan indikator seperti coordination, symmetry, dan cross-cutting cleavages 

yang mengindikasikan bahwa rezim efektif.  Atau indikator seperti incongruity, 

asymmetry, dan cumulative cleavages yang mengindikasikan bahwa rezim tidak 

efektif. 

Berikutnya, penulis akan menjelaskan efektivitas problem-solving capacity 

yang terdapat dalam implementasi Antidumping Agreement WTO di India pada 

periode tahun 2010-2013. Yakni dengan melihat apakah terdapat institutional setting 

yang baik atau tidak dalam implementasi Antidumping Agreement di India. 

Distribution of power yang baik dengan adanya benevolent hegemony, atau tidak baik 

dengan coercive hegemony. Beserta skill and energy yang dapat diperoleh 

Antidumping Agreement selama implementasinya di India.  
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Terakhir, penulis akan menjelaskan poin efektivitas yang dicapai oleh rezim 

Antidumping Agreement WTO di India melalui Level of Collaboration. Penilaian 

tersebut dipengaruhi oleh problem type dan problem-solving capacity, dan efektivitas 

rezim akan diukur melalui enam skala penilaian (0-5) yang terdapat di dalamnya. 

4.1 Tipologi Dumping dalam Pelaksanaan Antidumping Agreement WTO di 

India pada Periode Tahun 2010-2013 

Menurut WTO, dumping merupakan sebuah situasi diskriminasi harga, di 

mana harga dari sebuah produk ketika dijual di negara pengimpor lebih rendah 

daripada harga jenis produk yang sama di pasar negara pengekspor.
55

 Hal ini 

dapat menyebabkan produk yang dipasarkan oleh pengusaha atau industri lokal, 

kalah bersaing dengan harga barang impor yang lebih murah. Praktik tidak adil 

tersebut, jika dibiarkan secara terus-menerus dapat membunuh usaha industri 

lokal di negara penerima ekspor atau pengimpor.
56

  

Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan sebelum menetapkan 

adanya kasus dumping, yakni menentukan normal value, dumping margin, dan 

material injury. Normal value pada umumnya adalah harga dari produk yang 

dipermasalahkan, dalam kegiatan perdagangan, dan ketika ditujukan untuk 

konsumsi di pasar negara pengekspor.
57

 Dumping margin adalah perbedaan 
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normal value di negara pengimpor dengan harga barang penngekspor yang 

terkena dumping. Kemudian material injury, dapat didefinisikan sebagai 

kerugian material itu sendiri, ancaman yang dapat ditimbulkannya, atau material 

retardation (keterbelakangan material) dari industri lokal yang ada.
58

  

Injury atau kerugian terdiri atas dua hal, yakni volume effect-ketika volume 

impor yang terkena dumping meningkat dan berpengaruh pada industri domestik, 

dan price effect-ketika harga dari produk-produk yang telah diimpor 

menyebabkan depresi dalam pasar lokal atau mencegah adanya peningkatan 

harga pada produk tersebut.
59

 Sebuah hubungan kausal juga harus ditemukan di 

antara material injury yang dialami oleh industri India dan impor yang terkena 

dumping. Kemudian, penyebab injury yang lain harus diinvestigasi agar mereka 

tidak dikait-kaitkan dengan dumping. Beberapa contohnya seperti volume dan 

harga impor tidak dijual pada harga dumping, penurunan permintaan berdasarkan 

pola konsumsi, performa ekspor, produktivitas industri domestik, dan 

sebagainya.
60

 

Obalade, di dalam artikelnya yang berjudul “Analysis of Dumping as a 

Major Cause of Import and Export Crises” menyebutkan, bahwa praktik dumping 

terdiri atas empat tipe:  
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1. Predatory Dumping. Tipe ini dianggap sebagai tipe yang tidak etis. Hal ini 

terjadi ketika perusahaan mengambil alih pasar tertentu hanya dengan barang-

barang yang berharga rendah untuk kemudian berbalik meningkatkan 

harganya. Dengan kata lain, predatory dumping menggunakan sebuah produk 

dengan harga rendah, mencari pasar yang rentan, mendominasinya, dan 

kemudian meningkatkan harganya.
61

 Tujuan dari perbuatan tersebut adalah 

mengarahkan kompetitor di home country tersingkir dari pasar, lalu 

perusahaan akan menggunakan kemampuan monopolinya untuk 

meningkatkan harga dan mendapatkan keuntungan lebih, tetapi dalam hal ini 

produk yang digunakan harus memiliki comparative advantage.
62

 

2. Cyclical Dumping. Tipe ini mengambil tempat pada masa resesi, yakni ketika 

terdapatnya pengangguran, tidak terdapatnya pendapatan dan uang untuk 

dikeluarkan, permintaan atas barang dan jasa yang rendah, perusahaan 

cenderung merendahkan harganya untuk meminimalisir kerugian penjualan 

dan penurunan kuantitas produk yang dihasilkannya-sehingga harga pasar 

akan menurun di bawah biaya produksinya.
63

 Perusahaan akan melanjutkan 

produksi dan penjualan selama harganya melebihi rata-rata biaya pengeluaran. 

Jika salah satu produk tersebut diekspor ke pasar lain pada saat resesi harga 

berlangsung, maka akan terjadi cyclical dumping.
64
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3. Seasonal Dumping. Sesuai dengan namanya, praktik ini menjual produknya 

secara musiman. Misalnya seperti pakaian, sepatu, payung, serta barang-

barang lainnya yang bisa dijual dengan harga mahal pada musimnya. 

Kemudian, surplus yang tersisa dari penjualan tersebut akan di bawa ke pasar 

lain pada akhir musim dan dijual di bawah harga wajar yang bisa didapatkan 

di home country.
65

 

4. Persistent Dumping. Tipe ini dianggap sebagai yang paling buruk, berbahaya, 

biasa terjadi, dan berlangsung secara terus menerus. Hal ini merupakan 

kebiasaan dari kecenderungan para pemegang monopoli domestik untuk 

memaksimalkan profit dengan menjual komoditasnya pada harga yang lebih 

tinggi di pasar domestik dibandingkan di lingkup internasional. Tujuannya 

tidak lain adalah hanya agar dapat kompetitif di pasar luar negeri. Tipe 

dumping ini terjadi karena perusahaan pemegang monopoli menggunakan 

harga sebagai alat diskriminasi antar pasar.
66

 

Perihal dumping telah diatur dalam Pasal VI GATT tentang Antidumping 

and Countervailing Duties. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal VI GATT 

Ayat 1, tindakan dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak terpuji karena 

mengancam dan menyebabkan material injury kepada industri domestik: 

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one 

country are introduced into the commerce of another country at less than the 

normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens 
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material injury to an established industry in the territory of a contracting party 

or materially retards the establishment of a domestic industry...” (GATT, 

1986:10) 

 

Mengacu pada perjanjian WTO, dumping adalah suatu hal yang tidak 

terpuji, tetapi tidak dilarang.
67

 Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal VI 

GATT Ayat 1 itu sendiri, yakni pada bagian “... that dumping, by which products 

of one country are introduced into the commerce of another country at less than 

the normal value of the products, is to be condemned...”.  

Jika memperhatikan pernyataan tersebut, dumping dianggap sebagai 

sesuatu yang “tidak terpuji” (condemned), bukan sesuatu yang bersifat terlarang. 

Tidak heran jika kasus dumping masih marak terjadi dalam praktik perdagangan 

internasional hingga saat ini. Selain itu, karena mengetahui detail permasalahan 

sangat penting, tipe-tipe dumping beserta cara mengidentifikasinya telah 

disebutkan. Akan tetapi, pada praktiknya dumping sangatlah sulit untuk 

dibuktikan sebagian karena biaya produksi yang berbeda-beda antar satu negara 

dengan negara lainnya.
68

 

Setelah penjabaran informasi di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan 

dumping cukup kompleks dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar pada 

industri dan perekonomian di suatu negara. Meskipun begitu, apakah cukup tepat 

jika kemudian menganggapnya sebagai permasalahan bertipe malign?  Agar 
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tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam menentukan tipe permasalahan 

dumping, khususnya di India. Penulis akan memulai penjelasan mengenai 

efektivitas rezim melalui problem type, lebih tepatnya berdasarkan indikator-

indikator yang tersedia dalam studi kasus. Yakni antara coordination atau 

incongruity, symmetry atau asymmetry, dan cross-cutting cleavages atau 

cumulative cleavages.  

4.1.1 Koordinasi antara Negara-negara Anggota WTO dan India dalam 

Menangani Permasalahan Dumping 

WTO mengijinkan anggota-anggotanya untuk mengenakan trade 

remedies atau tindakan pertahanan perdagangan terhadap impor untuk 

melindungi industri domestiknya dari praktik tidak adil seperti dumping dan 

subsidi, atau mengatasi lonjakan gelombang barang asing.
69

 Pemerintah di 

negara-negara anggota WTO, dalam hal ini memainkan peranan yang 

penting baik dalam membatasi atau mendukung perdagangan internasional.  

Kebijakan terkait perdagangan internasional seringkali dideterminasikan 

untuk mencapai tujuan ekonomi atau fiskalnya; keamanan nasional; seperti 

meningkatkan kesehatan, keamanan, dan tingkat pekerjaan; atau mendukung 

tujuan politik.
70

 Proteksionisme, tarif, hambatan tarif, dan pembatasan 

ekspor yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung atau tidak 
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langsung, menjadi suatu metode untuk membatasi perdagangan 

internasional.
71

  

Negara-negara yang berada di bawah pertauran WTO, berhak 

menyelenggarakan tindakan kontingen proteksi perdagangan. Kontingen 

proteksi merupakan sebuah termin yang digunakan untuk mengindikasikan 

bahwa sebuah negara dapat sementara melepaskan diri dari kebijakan impor 

(apabila negara tersebut adalah anggota WTO, berarti melepaskan diri dari 

kewajibannya atas tarif yang mengikat dan perlakuan Most Favoured 

Nation), dan mengenakan proteksi yang lebih tinggi terhadap barang impor 

dari satu barang atau lebih yang berasal dari negara lain.
72

 Tiga tindakan 

yang termasuk dalam kontingen proteksi antara lain adalah antidumping, 

countervailing duties, dan emergency safeguard protection. 

Countervailing duties adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap 

impor barang-barang tertentu dari suatu negara jika negara pengekspor 

secara langsung atau tidak langsung telah memberikan subsidi terhadap 

ekspornya.
73

 Pajak ini dijustifikasikan pada subsidi yang berpengaruh dalam 

lingkup ekonomi dan dianggap sebagai sumber kekacauan dalam dunia 

                                                           
71

 Ajami, Riad A, et al. "International Business, Theory and Practice". New York: M.E. Sharpe, Inc. 
2006. Hlm 39. 
72

 World Bank. “Goods and Contingent Protection”. Diakses melalui 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTTRADERE
SEARCH/0,,contentMDK:20540572~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:544849,00.html pada 
tanggal 9 sept 2016. 
73

 Loc cit. 



44 

 

perdagangan.
74

 Sementara safeguard, mengacu pada tindakan yang dapat 

dilakukan oleh negara untuk melarang impor suatu produk secara temporer 

apabila industri domestik mengalami injury atau terancam mengalami injury 

yang disebabkan oleh lonjakan impor.
75

 

Namun, sebagaimana yang telah ditunjukkan pada tabel 1.1 sebelumnya. 

Tindakan antidumping secara khusus memperoleh tingkat penggunaan yang 

paling banyak dibandingkan dua kontingen proteksi lainnya. Secara global, 

penggunaan antidumping dimulai pada akhir tahun 1980an. Segera setelah 

tujuh tahun dari penyempurnaan Uruguay Round (1987-1994), beban kasus 

antidumping yang diajukan para pengguna baru meningkat lebih dari tiga 

belas kali lipat.
76

 

Tabel 4.1 Investigasi Antidumping pada Tahun 1981-2008 

 1981-1987 1988-1994 1995-2001 2002-2008 

Traditional 

Users 

1265 

(97%) 

973 

(64%) 

743 

(39%) 

408 

(27%) 

China & India 
0 

(0%) 

9 

(1%) 

272 

(14%) 

443 

(29%) 

Other New 

Users 

40 

(3%) 

526 

(35%) 

881 

(47%) 

680 

(44%) 

Total 1305 1508 1896 1531 

(Sumber: World Bank. “Goods and Contingent Protection”. Diakses melalui 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EX
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TPROGRAMS/EXTTRADERESEARCH/0,,contentMDK:20540572~pagePK:1489

56~piPK:216618~theSitePK:544849,00.html pada tanggal 9 sept 2016.) 

 

Tabel di atas menunjukkan adanya  pergeseran dramatis pada komposisi 

pengguna hukum antidumping. Meskipun sebelumnya empat pengguna 

tradisional (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Australia) pernah 

menyumbang 97% dari keseluruhan kasus antidumping yang diajukan, pada 

periode 2002-2008 mereka hanya menyumbang sebesar 27%.
77

 Bahkan 

jumlah persentase penggunaan antidumping India dan China yang tercatat 

sebagai pengguna baru, telah mencapai perolehan yang lebih tinggi 

dibandingkan para pengguna tradisional hanya dalam waktu dua dekade, 

yakni sebesar 29%. Dengan catatan, India memberikan kontribusi yang lebih 

besar terhadap persentase tersebut dan terlebih dahulu mengadopsi 

Antidumping Agreement sebelum China yang baru bergabung dalam WTO 

pada tahun 2001. 

Selama periode tahun 2010-2013, penggunaan antidumping masih 

marak digunakan oleh negara-negara anggota WTO untuk menangani 

permsalahan dumping. Pada bulan Juni tahun 2010 misalnya, terdapat 19 

anggota WTO tercatat telah melaporkan sebanyak 69 investigasi 

antidumping baru, dibandingkan dengan 97 investigasi yang dilaporkan oleh 

18 anggota WTO pada periode tahun 2009. Sebanyak 14 anggota dilaporkan 

telah mengaplikasikan 59 tindakan antidumping baru pada semester pertama 
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di tahun 2010, dengan penurunan sebesar 5% dibandingkan 62 tindakan baru 

yang dilaporkan oleh 16 anggota lainnya pada tahun 2009.
78

  

Anggota yang tercatat memiliki angka tertinggi peihal inisiasi 

antidumping selama periode Januari-Juni 2010 adalah India, yang 

melaporkan sebanyak 17 inisiasi baru, diikuti oleh Uni Eropa (8) inisiasi, 

Argentina (7), Brazil dan Israel (masing-masing 5). Anggota lain yang jga 

melaporkan inisasi adalah Australia dan China (masing-masing 4), Indonesia 

dan Korea (masing-masing 3), Kolombia, Thailand dan AS (masing-masing 

2), kemudian Kanada, Cili, Jamaika, Meksiko, Taipei, Turki, dan Ukraina 

(masing-masing 1).
79

 

Jumlah inisiasi investigasi antidumping kemudian meningkat dari 166 

pada tahun 2011 menjadi 208 di tahun 2012. Brazil, dengan jumlah 47  

memiliki angka inisiasi terbesar pada tahun 2012, diikuti India sebanyak 21, 

Turki 14, Uni Eropa 13, serta Argentina dan Australia dengan 12 masing-

masing.
80

  

Tabel 4.2 Investigasi Antidumping oleh 10 Besar Negara Pengguna pada 

Tahun 1995-2013 

Country 1995-2005 2006-June 2013 Total 

India 428 262 690 

USA 368 108 476 
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EU 327 124 453 

Argentina 204 122 305 

Australia 182 70 252 

Brazil 122 173 297 

South Africa 198 19 222 

China 133 75 208 

Canada 134 32 176 

Turkey 101 63 166 

Total top Ten countries 2197 1048 3245 

Total WTO Member 

Countries 
1401 2957 4358 

(Sumber: Kaushik, K.R dan Sharma, Sharat. “Evaluating the Efficiacy of 

GATT/WTO Agreement on Antidumping. International Journal of Application or 

Innovation in Engineering & Management”, Vol 3, Issue 6. 2014. Hlm 379.) 

 

Berdasarkan tabel rekap investigasi antidumping pada tahun 1995-

2013. Negara-negara yang termasuk dalam peringkat sepuluh besar 

bertanggung jawab atas 3245 investigasi dari total 4358 kasus yang 

diinvestigasi dari Januari 1995 sampai Juni 2013, yang mana melebihi 74% 

dari total investigasi dilakukan pada periode tersebut.
81

 Menempatkan India 

dan AS sebagai yang aktor bertanggung jawab atas 1146 investigasi dari 

total 4358 investigasi, yang menandakan bahwa kedua negara tersebut telah 

menyumbang sebanyak 26% dari total investigasi yang ada.
82

 

Dari penjabaran informasi tersebut, dapat diketahui bahwa negara-

negara anggota WTO telah memiliki kesepahaman untuk menangani 

masalah dumping. Sesuai dengan kriteria dari coordination  bahwa rezim 
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akan semakin efektif apabila terdapat lebih dari satu jalur untuk 

menyelesaikan permasalahan. Keberadaan dua kontingen proteksi seperti 

countervailing duties dan safeguard, dalam hal ini turut memperkuat 

antisipasi terhadap praktik diskriminasi harga dalam kegiatan perdagangan 

internasional. 

Meskipun sebelumnya disebutkan, bahwa pernyataan dalam Pasal VI 

GATT Ayat 1, dapat menimbulkan perbedaan pemahaman atau incongruity 

antara negara-negara anggota WTO ketika memahami dumping sebagai 

suatu permasalahan. Pada kenyataannya jika melihat pertumbuhan dan 

penggunaan tindakan antidumping selama periode 1981-2013, antidumping 

telah meraih antusiasme yang sangat besar dari negara-negara anggota WTO 

semenjak diimplementasikan. Khususnya negara India, yang jika dirata-rata 

selalu memperoleh peringkat pertama perihal penggunaan antidumping 

selama lebih dari dua dekade.  

Hal ini membuktikan bahwa rezim Antidumping Agreement atau 

Antidumping Agreement WTO, telah diakui negara-negara anggotanya 

sebagai seperangkat metode dan peraturan yang dapat digunakan untuk 

menangani permasalahan bersama atau dumping. Penulis berpendapat bahwa 

permasalahan dumping memiliki kencenderungan sebagai permasalahan 

bertipe benign. Terutama dengan penemuan-penemuan informasi yang 

memunjukkan terdapatnya coordination yang baik antara negara-negara 



49 

 

anggota WTO dan India, menandakan bahwa collective optimum telah 

tercapai. 

4.1.2 Persamaan Kepentingan antara Negara-negara Anggota WTO dan 

India dalam Menangani Permasalahan Dumping 

Seluruh anggota yang telah bergabung dalam sistem sebagaimana hasil 

dari negosiasi yang telah mereka lakukan, oleh karenanya keanggotaan 

tersebut memperoleh kesetaraan atas hak dan kewajiban yang berlaku dalam 

WTO. Mereka dapat menikmati kemudahan yang diberikan oleh negara 

anggota lainnya dan keamanan yang disediakan dalam peraturan 

perdagangan.
83

 Sebagai gantinya, mereka harus berkomitmen untuk 

membuka pasarnya dan mematuhi peraturan-di mana komitmen tersebut 

merupakan hasil dari negosiasi keanggotaan ('accession').
84

  

Pada akhir tahun 1994, setidaknya terdapat 128 negara yang 

bergabung sebagai anggota GATT.
85

 Lalu pada tahun 2013, anggota 

GATT/WTO telah mencapai sebanyak 159 negara.
86

 Jumlah tersebut belum 

termasuk beberapa negara lainnya yang masih dalam status „observer‟, atau 

masih dalam proses negosiasi keanggotaan hingga akhir tahun 2013. India 

sendiri merupakan anggota lama yang telah bergabung dengan WTO 
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semenjak 1 Januari 1995 dan merupakan anggota GATT semenjak tahun 

1948.
87

  

Apabila memperhatikan lamanya status keanggotaan India dalam 

GATT/WTO, jelas bahwa India memiliki kepentingan terkait sektor 

perdagangannya. Contohnya, sebagai salah satu emerging countries dari 

G20, perdagangan merupakan sektor yang sangat krusial bagi pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Oleh karenanya, mengadopsi dan 

mematuhi kontingen proteksi perdagangan sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Antidumping Agreement, merupakan salah satu langkah tepat untuk 

melindungi pasarnya dari diskriminasi harga seperti dumping. 

Salah satu prinsip utama dari kebijakan GATT adalah ketentuan bagi 

anggotanya untuk memenuhi klausul Most Favoured Nation (MFN) yang 

mewajibkan seluruh negara anggota GATT untuk memberikan kesetaraan 

konsesi tarif pada setiap anggotanya.
88

 Klausul ini merupakan artikel 

pertama dari GATT yang melarang anggota-anggotanya untuk 

mendiskriminasikan produk-produk 'serupa' yang berasal dari anggota 

lainnya:
89

  

"...any advantage, favor, privilege or immunity granted by any 

contracting party to any product originating in or destined for any other 
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country shall be accorded immediately and unconditionally to the like 

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

parties." GATT (1986:2) 

 

Perihal MFN juga disebutkan dalam beberapa perjanjian WTO, dan 

merupakan salah satu dari dua klausul nondiskriminasi fundamental yang 

terdapat dalam sistem GATT/WTO.
90

 Klausul lainnya terdapat dalam GATT 

Pasal III Ayat 1 tentang National Treatment on Internal Taxation and 

Regulation. 

“The contracting parties recognize that internal taxes and other 

internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the 

internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use 

of production, and internal quantitative regulations requiring the mixture, 

processing or use of products in specified amounts of proportions, should 

not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to 

domestic productions.” GATT (1986:6) 

 

Sewajarnya, klausul beserta peraturan-peraturan tersebut harus 

diterapkan oleh negara-negara anggota GATT/WTO sebagai persyaratan 

keanggotaannya. Organisasi ini memiliki dasar tujuan untuk meminimalisir 

batas dan mempromosikan liberalisasi perdagangan. Sehingga negara-negara 

anggota WTO, secara otomatis akan terlibat dalam penyelenggaraan 

perjanjian-perjanjian perdagangan seperti Free Trade Agreement (FTA) dan 

Preferential Trade Agreement (PTA).  
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FTA merupakan sebuah perjanjian antara dua negara atau lebih, atau 

blok perdagangan, yang utamanya sepakat untuk mengurangi atau 

menghilangkan bea cukai beserta hambatan non-tarif pada kegiatan 

perdagangan mereka.
91

 Sedangkan PTA, adalah kesepakatan yang dibuat 

antara dua pihak atau lebih untuk mengurangi tarif pada jumlah tertentu dari 

pos tarif (produk-produk yang disebutkan dalam daftar tarif).
92

 Selama 

periode tahun 2010-2013, India masih aktif dalam menyelenggarakan dialog 

kerjasama perdagangan beserta FTA/PTA dengan negara-negara anggota 

WTO lainnya.  

Contoh dialog kerjasama dapat dilihat dari pertemuan pemerintah 

India dengan Brazil yang diselenggarakan di New Delhi pada tahun 2011. 

Pertemuan tersebut melibatkan Menteri Perdagangan dan Industri India 

dengan Menteri Luar Negeri Brazil, yang mengangkat isu tentang pengenaan 

antidumping duty pada produk-produk India seperti Polyethylene 

Terephthalate (PET) Films, jute yarn, jute bags nitrile rubber (NBR) dan 

stainless steel.
93

 India menginformasikan bahwa pada saat ini tidak ada 

antidumping duty yang dikenakan terhadap produk impor apapun yang 

berasal dari Brazil.
94

 Oleh karenanya, India hendak menjalin hubungan 
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kerjasama yang lebih baik dengan Brazil dalam hal perdagangan terkait 

berbagai sektor seperti perdagangan, sains, dan teknologi. 

Dialog kerjasama lainnya adalah antara India dan Belarus yang 

diselenggarakan pada tahun 2013, yang telah mancapai sesi ke-6. Di dalam 

dialog tersebut, Republik Belarus meminta India untuk mengakui mereka 

sebagai negara market economy. India merespon bahwa persoalan tersebut 

masih berada dalam korespondensi yang aktif dan sedang 

mempertimbangkan untuk memberikan status market economy kepada 

Belarus berdasarkan kerangka peraturan Antidumping India.
95

  

Pihak Belarus menitikberatkan isu terkait penggunaan tindakan 

antidumping duty jangka panjang India pada beberapa produk petrokimianya 

seperti tali kain ban yang dbuat oleh Joint-stock Company (JSC) 'Grodno 

Azot' dan serat akrilik yang dibuar oleh pabrik 'Polymir' dari Open Joint 

Stock Company (OJSC) 'Naftan' di negaranya. Mereka menganjurkan 

pencabutan antidumping duty pada produk-produk tersebut dan 

menyampaikan niat untuk menjaga ekspor produknya ke India, yang mana 

banyak menarik konsumen India.
96

 

Tidak hanya dialog kerjasama, India juga aktif dalam 

menyelenggarakan FTA/PTA. Setidaknya sampai tahun 2013, terdapat 15 
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FTA/PTA yang sudah berlaku di India sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.3 Daftar 15 FTA/PTA yang Sudah Berlaku di India 

No. Name of the Agreement and Partner Countries 

1. India – Sri Lanka FTA 

2. 
Agreement on SAFTA (India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, 

Bangladesh, Bhutan and the Maldives) 

3. 
Revised Agreement of Cooperation between Government of India 

and Nepal to control unauthorized trade 

4. India - Bhutan Agreement on Trade Commerce and Transit 

5. India - Thailand FTA - Early Harvest Scheme (EHS)  

6. India - Singapore CEC 

7. 

India - ASEAN- CECA - Trade in Goods Agreement (Brunei, 

Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, 

Singapore, Thailand and Vietnam) 

8. India - South Korea CEPA 

9. India - Japan CEPA 

10. India - Malaysia CECA 

11. 

Asia Pacific Trade Agreement (APTA) 

(Bangladesh, China, India, Republic of Korea, Sri Lanka) 

12. 

Global System of Trade Preferences (GSTP) 

(Algeria, Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brazil, 

Cameroon, Chile, Colombia, Cuba, Democratic People's Republic 

of Korea, Ecuador, Egypt, Ghana, Guinea, Guyana, India, 

Indonesia, Iran, Iraq, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, 

Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Peru, 

Philippines, Republic of Korea, Romania, Singapore, Sri Lanka, 
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Sudan, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tanzania, 

Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia, Zimbabwe) 

13. India - Afghanistan 

14. 

India – MERCOSUR 

(Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) 

15. India – Chile 

(Sumber: Department of Commerce India. “Annual Report 2012-2013: Commercial 

Report, Trade Agreements and International Trade Organizations”.  Diakses 

melalui http://commerce.nic.in/publications/anualreport_chapter6-2012-13.asp pada 

21 Oktober 2016.) 

 

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang dimilki oleh industri 

domestik, perjanjian-perjanjian tersebut menyediakan pemeliharaan atau 

pengawasan terhadap daftar produk-produk yang dibatasi atau terkena 

hambatan non-tarif. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian juga 

diijinkan untuk mengambil tindakan antidumping dan safeguard ketika 

menghadapi kasus lonjakan impor serta material injury pada industri 

domestiknya.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kontingen proteksi dapat 

digunakan oleh anggota WTO untuk melindungi kegiatan perdagangannya. 

Jika dipandang dari konteks globalisasi beserta banyaknya FTA yang telah 

menjadi sarana penting dalam kebijakan, jelas bahwa tindakan proteksi 

administratif seperti antidumping dan countervailing duties telah menjadi 
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bagian terpenting dalam negara industri (dan beberapa negara 

berkembang).
97

  

Banyaknya perjanjian-perjanjian perdagangan seperti FTA/PTA yang 

telah dilakukan oleh India dengan negara anggota lainnya, membuat situasi 

yang sangat riskan apabila tidak menyelenggarakan proteksi perdagangan. 

Jumlah FTA/PTA yang dimiliki oleh India pada tahun 2013 misalnya, masih 

akan bertambah dengan terdapatnya beberapa perjanjian perdagangan lagi 

yang masih dalam proses negosiasi. Selain itu, jika memperhatikan bagan 

1.1 sebelumnya di mana jumlah impor India masih tertinggal dari jumlah 

ekspornya. Tentunya, industri domestik tidak ingin pasarnya berjalan tanpa 

perlindungan, dan oleh karenanya membutuhkan proteksi seperti 

antidumping untuk menghadapi diskriminasi harga yang dapat terjadi 

sewaktu-waktu.  

Terdapatnya cooperation menunjukkan bahwa suatu permasalahan 

bertipe benign, yang mana dengan hal tersebut symmetry akan mengikutinya. 

Sebagai anggota WTO, khususnya India, memiliki kepentingan yang sama 

untuk menangani permasalahan dumping dan menyelenggarakan tindakan 

antidumping. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa symmetry antara 

India dan negara-negara anggota WTO lainnya sudah cukup kuat, sehingga 
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asymmetry tidak begitu terlihat selama penanganan permasalahan yang 

berdasarkan pada Antidumping Agreement. 

4.1.3 Perpecahan antara Negara-negara Anggota WTO dan India dalam 

Menangani Permasalahan Dumping 

Setelah terdapatnya kecenderungan coordination dan symmetry, maka 

indikator cross-cutting cleavages akan mengikuti sebagaimana karakteristik 

yang sesuai dengan tipe permasalahan benign. Dalam suatu usaha untuk 

menangani permasalahan bersama, perpecahan merupakan hal yang tidak 

dapat dihindari. Mengingat bahwa WTO terdiri dari negara-negara dengan 

kondisi berbeda, pastinya terdapat beberapa perbedaan dalam 

menyelenggarakan peraturan WTO. 

Perpecahan ini terjadi saat penyelenggaraan tindakan antidumping, 

yang mana pada saat ini banyak digunakan oleh negara-negara anggota 

WTO untuk menangani kasus dumping. Mark Wu menyebutkan, bahwa 

alasan utama dari popularitas antidumping yang sangat besar adalah kurang 

ketatnya standar hukum yang mengatur sanksi ini di bawah hukum 

internasional.
98

 Maraknya laporan kasus dumping dan penggunaan 

antidumping oleh negara-negara anggota WTO selama periode 2010-2013, 

menunjukkan bahwa masih banyak negara-negara yang melanggar peraturan 

WTO untuk tidak melakukan dumping. Selama praktik ini masih terjadi 
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dalam perdagangan internasional, maka inisiasi dan tindakan antidumping 

akan terus diselenggarakan oleh industri beserta negara-negara yang 

mengklaim bahwa dirinya mengalami kerugian akibat dumping. 

India banyak melakukan kegiatan impor dari negara-negara anggota 

WTO lainnya, khususnya dari wilayah Asia dan ASEAN yang menjadi 

sumber impor India terbesar selama periode 2010-2013. Asia dan ASEAN 

tercatat telah menyumbang sebesar 61.5% dari total impor India selama 

periode 2010-2011, diikuti oleh Eropa (17.3%), Uni Eropa (11.8%), dan 

Amerika Serikat (10.2%). Di antara negara-negara tersebut, China 

merupakan sumber impor India terbesar dengan jumlah persentase 11.9%, 

diikuti oleh Uni Emirat Arab (7.5%), Arab Saudi (6%), Amerika Serikat 

(5.3%), Switzerland (5.1%), Australia (3.5%), Jerman (3.3%), Nigeria 

(3.1%), Iran (3%), dan Korea Selatan (2.9%).
99

  

Posisi negara-negara sumber impor India tersebut tidak begitu banyak 

berubah hingga periode 2012-2013. Kawasan Asia menyumbang sebanyak 

60.08% dari total impor India pada tahun 2013, dan negara China, masih 

menjadi sumber impor individual terbanyak dengan persentase sebesar 

11.21%.
100

 Bersamaan dengan hal tersebut, beberapa negara-negara dari 

Asia merupakan target inisiasi dan tindakan antidumping India yang paling 

banyak jika dibandingkan dengan negara dari kawasan lainnya. 
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Tabel 4.4 Kasus Antidumping oleh India terhadap Negara Lainnya, 1995-

2012 

(

S

u

m

b

e

r

:

 

B

a

g

c

h

i

,

 

S

a

g

nik. “Threat of Anti-dumping Duty and Determinants of Anti-dumping Initiations in 

Case of Indian Manufacturing Industries”. India Institute of Technology Bombay. 

Hlm 11.) 

 

Tabel di atas menunjukkan catatan negara-negara yang paling banyak 

terkena kasus antidumping India selama periode 1995-2012. Kebanyakan 

target inisiasi dan tindakan antidumping merupakan rekan dagang India 

terbesar selama beberapa periode. Hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 677 

inisiasi antidumping telah dilakukan oleh India, dan sebanyak 68% 

ditargetkan terhadap negara-negara tersebut.
101

 Dari total 677 inisiasi 

tersebut, 615 kasus diajukan oleh industri-industri kimia, karet dan plastik, 
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Countries 

No. Of AD 

Initiations 

(Measures) 

AD 

Measures to 

Initiations 

(%) 

Share in 

Initiations by 

India (%) 

Avg. 

Share of 

Imports 

by India 

(%) 

China 154 (126) 81.81 22.74 6.77 

EU 50 (38) 76 7.38 5.42 

South Korea 50 (38) 76 7.38 2.66 

Taiwan 49 (40) 81.63 7.23 0.97 

Thailand 39 (27) 69.23 5.76 0.81 

United States 35 (24) 68.57 5.16 6.23 

Japan 32 (25) 78.12 4.72 3.45 

Indonesia 27 (20) 74.07 3.98 2.25 

Malaysia 24 (15) 62.5 3.54 2.45 

Total 460 (353) 76.73 67.94 31.01 
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bahan baku logam, mesin dan peralatan mekanik, beserta tekstil.
102

 Terlebih 

lagi, 76% dari kasus yang ada menghasilkan pada pengambilan tindakan 

antidumping.
103

  

China merupakan negara pengekspor yang paling banyak menghadapi 

inisiasi antidumping baik dari negara-negara di dunia dan India. Selama 

puluhan tahun, India dan China memang telah menjalin hubungan 

perdagangan bilateral yang cukup intens. Pada tahun 1984, India dan China 

telah menandatangani perjanjian MFN. Perdagangan bilateral India-China 

yang mana hanya serendah $2.92 milyar pada tahun 2000 telah mencapai  

$51.8 milyar pada tahun 2008. Hal ini membuat China menjadi rekan dagang 

India terbesar dalam perdagangan barang, menggantikan posisi Amerika 

Serikat.
104

  

Perdagangan bilateral antara kedua negara kemudian mencapai jumlah 

$61.74 milyar pada tahun 2010, pertumbuhan sebesar 43% dibandingkan 

dengan periode yang sama di tahun sebelumya.
105

 Akan tetapi, meskipun 

telah mencapai jumlah perdagangan yang sangat besar. Hubungan 

perdagangan tersebut tidak terlalu menguntungkan bagi India, yang mana 
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lebih banyak mengekspor bahan baku primer dan mengimpor produk-produk 

yang sudah jadi dari China.
106

 Sebuah perhatian secara khusus tertuju pada 

praktik dumping barang-barang China, yang mana secara sistemik 

membunuh perusahaan lokal di India. Dumping tersebut tentunya masih 

berlanjut meskipun India telah menempatkan beberapa jumlah catatan 

mengenai kasus antidumping terhadap China dalam WTO.
107

  

Jika dilihat dari banyaknya insisiasi dan tindakan antidumping yang 

dilakukan India terhadap China pada tabel 6. Jumlah tersebut 

mengindikasikan bahwa, antara industri-industri di China yang memang 

banyak melakukan dumping, atau industri-industri di India yang terlalu 

agresif dalam mengklaim terdapatnya dumping. Misalnya pada rentang tahun 

2008 dan 2010, China tidak menginisiasi kasus antidumping baru terhadap 

India. Sementara India menginisiasi 37 kasus antidumping baru terhadap 

China. Di saat yang bersamaan, pada tahun 2010, India membuka 6 kasus 

antidumping terhadap AS di saat mereka tidak melakukan tindakan apa-apa 

terhadap India. Terdapat 24 negara lainnya yang juga menjadi target 

antidumping India semenjak tahun 2006, tanpa menargetkan India terlebih 

dahulu.
108

 

                                                           
106

 Chellaney, Brahma. “Only area where Indo-China ties doing well is commerce”. Diakses melalui 
http://www.bilaterals.org/?only-area-where-indo-china-ties&lang=en pada 23 November 2015. 
107

 Loc cit. 
108

 Wu, Mark. “Antidumping in Asia’s Emerging Giant”. Harvard International Law Journal, Vol 53. 
2012. Hlm 51. 



62 

 

Melalui penjabaran tersebut, perpecahan cross-cutting yang dapat 

dilihat adalah, bahkan setelah terdapatnya peraturan-peraturan yang tidak 

memperbolekan adanya praktik dumping dalam praktik perdagangan 

internasional. Terdapat beberapa negara yang masih membiarkan dumping 

terjadi terhadap negara lainnya. Seperti maraknya dumping yang dilakukan 

China terhadap India selama puluhan tahun, meskipun kedua negara tersebut 

merupakan anggota WTO dan telah menandatangani beberapa perjanjian 

perdagangan untuk tidak melakukan diskriminasi harga. 

India memang mengalami kerugian yang disebabkan oleh dumping.  

Akan tetapi melalui kerugian tersebut, India dapat melancarkan retaliasi 

berbentuk antidumping yang sangat gencar diajukan terhadap produk-produk 

spesifik yang terkena dumping dari negara pengekspor. Keagresifan India 

dalam menyelenggarakan peraturan antidumping cukup memberikan kesan 

yang ofensif terhadap negara-negara yang menjalin hubungan perdagangan 

dengannya. Beberapa negara misalnya, pernah melakukan protes terhadap 

India karena membebankan tindakan antidumping pada produk eskpornya.  

Seperti China, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, yang menilai 

bahwa tindakan antidumping India tidak sesuai dengan ketentuan WTO 

sehingga merugikan ekspornya.  

Masalah dumping sendiri tidak banyak berkaitan dengan dimensi atau 

permasalahan lainnya, dikarenakan oleh prosedur tindakan Antidumping 

Agreement sendiri yang mengharuskan pelaksanaan investigasi terlebih 



63 

 

dahulu atas hubungan kausal antara injury yang dialami industri dengan 

barang impor yang dianggap terkena dumping. Hal ini tentunya dapat 

mencegah, atau mengurangi kemungkinan untuk kasus dumping dikait-

kaitkan dengan dimensi lainnya yang menyebabkan permasalahan semakin 

sulit untuk ditangani. 

4.2 Kapasitas Penyelesaian Permasalahan WTO dalam Menangani Dumping di 

India pada Peridode Tahun 2010-2013 

Antara tahun 1947 dan akhir 1980an, India telah mengikuti strategi 

pembangunan yang inward oriented. Perekonomiannya terkarakteristik oleh 

proteksi impor, lisensi persyaratan industri yang kompleks, intervensi yang 

signifikan dalam pasar finansial dan kepemilikan pemerintah atas industri 

berat.
109

 Perdagangan Internasional secara signifikan dibatasi oleh bea yang 

tinggi dan hambatan non-tarif, yang mana meliputi lisensi impor, monopoli 

negara atas beberapa impor dan ekspor, pembelian pemerintah yang disukai oleh 

produsen domestik, dan pembatasan impor oleh para agen.
110

  

Guncangan eksternal yang terjadi pada akhir tahun 1980an dan awal 

1990an kemudian mengarahkan pada ketidakseimbangan besar dalam 

makroekonomi India. Meningkatnya biaya impor dikarenakan tingginya harga 

minyak, menurunnya devisa dari pekerja-pekerja India karena konflik di Timur 
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Tengah, lemahnya permintaan dalam pasar ekspor, kemunduran posisi fiskal dan 

defisit dalam transaksi, hutang ekternal yang tinggi, dan meningkatnya 

ketidakpastian politik mengarahkan pada hilangnya arus modal dan kepercayaan 

investor.
111

  

Pada Agustus tahun 1991, India meminta sebuah standby arrangement dari 

International Monetary Fund (IMF). Dengan kondisi persyaratan di mana India 

harus mengimplementasikan reformasi struktural, termasuk liberalisasi 

perdagangan, reformasi struktural finansial dan perpajakan.
112

 Terbukanya akses 

perdagangan multilateral bagi India, kemudian mulai mengarahkan 

perdagangannya ke arah yang lebih outward oriented. Hal ini juga diikuti dengan 

perhatian untuk membuat kebijakan bea cukai yang lebih spesifik dalam sistem 

perdagangan India. 

Melalui banyak perundingan tentang tarif dari GATT, sebagai respon 

daripada kegiatan perdagangan yang semakin dinamis. Negara-negara 

anggotanya sepakat untuk menerapkan sebuah peraturan yang dapat digunakan 

sebagai perodman untuk menangani ancaman seperti diskriminasi harga. Hukum 

yang secara khusus dibuat untuk menangani kasus dumping, tidak lain adalah 

Antidumping Agreement yang baru diresmikan pada tahun 1995 bersamaan 

dengan WTO.  
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Selama bertahun-tahun India masih tercatat sebagai pengguna tindakan 

antidumping terbanyak di dunia. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan 

bahwa antidumping merupakan metode yang cukup sukses dalam menangani 

permasalahan dumping. Meskipun pada satu sisi, juga menunjukkan kelemahan 

India dalam melindungi sektor perdagangannya. Keeksistensian antidumping 

juga telah terlihat pada tabel 1.1 dan tabel 4.1 yang dijabarkan pada bab 

sebelumnya. Terutama, sebagai kontingen proteksi perdagangan, popularitas 

antidumping telah melampaui baik countervailing duties maupun safeguard dari 

segi penggunaannya. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa antidumping telah meraih sebuah pencapaian 

yang luar biasa dalam perdagangan internasional. Namun, apa sebenarnya yang 

membuat antidumping begitu populer? Ketika dibandingkan dengan masing-

masing dari bentuk kontingen proteksi legal yang ada, yakni countervailing 

duties dan safeguard, antidumping memiliki keuntungan yang lebih jelas.
113

  

Berhubungan dengan countervailing duties, antidumping memiliki tiga 

keuntungan. Pertama, hal ini bisa digunakan untuk jangkauan impor yang lebih 

luas. Sedangkan countervailing duties hanya dapat diaplikasikan terhadap produk 

yang disubsidi oleh pemerintah asing. Di lain pihak, sebuah kasus antidumping 

dapat menggugat produk asing apapun.
114

 Kedua, kasus antidumping lebih 

mudah dibuktikan. Para penggugat countervailing duties harus membuktikan 
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adanya subsidi yang tidak adil. Penggugat antidumping, sementara itu secara 

sederhana harus menemukan bahwa harga impor lebih rendah daripada normal 

value, yang mana telah didiskusikan sebelumnya, seringkali dapat 

dimanipulasi.
115

 Ketiga, kasus antidumping lebih cocok dipandang dari segi 

politik. Sebuah kasus countervailing duties yang positif akan selalu 

mengharuskan penemuan bahwa pemerintah asing menyediakan subsidi yang 

terlarang. Sebaliknya, kasus antidumping tidak melibatkan adanya penemuan 

perilaku dari pemerintah asing, tetapi hanya penemuan dari perilaku perusahaan 

asing.
116

 

Pada kondisi yang tidak jauh berbeda, antidumping memiliki dua 

keuntungan dari safeguards. Pertama, biaya untuk membebankan antidumping 

duties lebih rendah. Jika pemerintah membebankan safeguard selama lebih dari 

tiga tahun, maka hal tersebut harus menawarkan konsesi yang setara pada pasar 

produk lain untuk mengimbangi biaya safeguard yang dikeluarkan. Sebaliknya, 

konsesi tidak diperlukan setelah membebankan antidumpng duties.
117

 Kedua, 

antidumping duties dapat ditetapkan dalam jangka yang lebih lama dibandingkan 

safeguard. Sebuah safeguard hanya dapat dipertahankan maksimal selama 

delapan tahun. Sebaliknya, antidumping duty dapat bertahan dalam waktu yang 
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tak terbatas. Asalkan setiap lima tahun, pemerintah mengadakan sebuah review 

dan merasakan bahwa hal tersebut masih diperlukan.
118

 

Penulis akan menjelasakan problem-solving capacity WTO melalui tiga 

indikator yang terdapat di dalamnya. Indikator-indikator tersebut antara lain 

adalah institutional setting, distribution of power, beserta skill and energy yang 

menyediakan kriteria khusus bagaimana sebuah rezim cenderung efektif atau 

tidak efektif. 

4.2.1 Kapabilitas WTO dalam Menyelenggarakan Antidumping Agreement 

WTO 

Keberadaan WTO sebagai organisasi perdagangan internasional yang 

paling eksis saat ini tidak terlepas dari perjalanan panjangnya selama lebih 

dari puluhan tahun. Banyak sejarah selama 47 tahun silam tercatat di 

Genewa. Tetapi hal tersebut juga meninggalkan jejak perjalanan yang 

membentang di banyak benua, dari awal yang meragukan pada tahun 1948 

di Havana (Kuba), melalui Annecy (Perancis), Torquay (UK), Tokyo 

(Jepang), Punta del Este (Uruguay), Montreal (Kanada), Brussels (Belgium), 

dan pada akhirnya Marrakesh (Moroko) pada tahun 1994.
119

 

Tujuan awalnya adalah membuat institusi ke-tiga untuk menangani 

sektor perdagangan dari kerjasama ekonomi internasional, mengikuti jejak 
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dua institusi dari Bretton Woods System, yakni World Bank dan IMF. Lebih 

dari 50 negara berpartisipasi dalam negosiasi untuk membentuk 

International Trade Organization (ITO) sebagai sebuah agensi khusus dari 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
120

 Dimulai dari Konferensi Havana yang 

diselenggarakan pada 1 November 1947, kurang dari sebulan setelah GATT 

ditandatangani. ITO Charter pada akhirnya disetujui di Havana pada Maret 

1948, tetapi ratifikasi dalam beberapa badan legislatif nasional terbukti 

mustahil.
121

  

Oposisi yang paling serius berasal dari Kongres AS, meskipun 

pemerintah AS telah menjadi salah satu penggeraknya. Kemudian pada 

tahun 1950, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka tidak akan 

melakukan ratifikasi pada Havana Charter, dan ITO berhenti secara efektif. 

Hal ini membuat GATT menjadi satu-satunya instrumen multilateral yang 

mengatur perdagangan internasional mulai dari tahun 1948, hingga WTO 

yang diresmikan pada tahun 1995.
122

 

Tabel 4.5 GATT Trade Rounds 

Year Place/name Subjects covered Countries 

1947 Genewa Tariffs 23 

1949 Annecy Tariffs 13 

1951 Torquay Tariffs 38 

1956 Genewa Tariffs 26 

1960-1961 Genewa Tariffs 26 
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Dillon Round 

1964-1967 
Genewa 

Kennedy Round 

Tariffs and 

antidumping 

measures 

62 

1973-1979 
Genewa 

Tokyo Round 

Tariffs, non-tariff 

measures, 

“framework” 

agreements 

102 

1986-1994 
Genewa 

Uruguay Round 

Tariffs, non-tariff 

measures, rules, 

services, 

intellectual 

property, dispute 

settlement, 

textiles, 

agriculture, 

creation of WTO, 

etc 

123 

(Sumber: WTO. "The GATT years: from Havana to Marrakesh". Diakses melalui 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm pada 6 November 

2016.) 

 

Tabel di atas menunjukkan perundingan-perundingan perdagangan 

yang telah dilakukan GATT selama periode 1947-1994. Pada tahun-tahun 

pertama, perundingan perdagangan GATT berkonsentrasi pada reduksi tarif 

dalam jangka panjang. Tarif atau bea adalah metode dasar inteversi 

pemerintahan dalam perdagangan dan dapat digunakan untuk melindungi 

industri dengan menaikkan harga impor, membawa kesetaraan pada harga 

impor dengan domestik, atau menghasilkan pendapatan.
123

 Hal ini dapat 

dikenakan pada barang-barang yang meninggalkan negara, sebagai bea 
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eskpor, atau kepada barang-barang yang memasuki negara, sebagai bea 

impor.
124

 Sebagaimana tujuan dari GATT sendiri yang berniat meningkatkan 

akses perdagangan internasional, perhatian terhadap isu tarif seringkali 

diangkat dalam perundigan perdagangan internasional. 

Setelah Kennedy Round diselengarakan pada pertengahan tahun 1960-

an, topik tentang Antidumping Agreement GATT mulai diangkat bersamaan 

dengan topik tentang pembangunan. Selain itu, penyelenggaraan Tokyo 

Round selama periode 1970-an, merupakan upaya besar pertama untuk 

memecahkan batasan perdagangan yang tidak mengambil bentuk tarif dan 

memperbarui sistem yang ada.
125

 Perundingan dengan konklusi yang paling 

berpengaruh terdapat pada Uruguay Round yang mengarahkan pada 

pembentukan WTO dan seperangkat perjanjian yang baru. 

Negosiasi Uruguay Round direncanakan untuk berlangsung selama 4 

tahun dan dilaksanakan semenjak September 1986 hingga Desember 1993. 

Perundingan tersebut kemudian secara formal mencapai kesimpulan pada 

April 1994 di Marrakesh Ministerial Conference.
126

 Perundingan tersebut 

berhasil mengubah sifat sistem perdagangan multilateral dan menggantikan 

GATT yang lama dengan WTO yang baru. Hal yang sebenarnya luar biasa 

tentang Uruguay Round adalah tidak hanya karena ambisinya yang tinggi, 
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tetapi juga perkembangannya dari awal hingga berakhirnya negosiasi.
127

 

Khsususnya dalam hal ini adalah, pencapaiannya dalam membentuk 

Antidumping Agreement yang penggunaannya masih sangat eksis. 

WTO melanjutkan tradisi GATT untuk membuat keputusan tanpa 

melalui voting, tetapi dengan konsensus. Hal ini memungkinkan untuk 

menjamin seluruh kepentingan anggota dipertimbangkan dengan tepat, 

walaupun terkadang mereka dapat memutuskan untuk mengikuti konsensus 

berdasarkan kepentingan dari keseluruhan sistem perdagangan 

multilateral.
128

 Akan tetapi jika konsensus tidak memungkinkan, perjanjian 

WTO mengijinkan pelaksanaan voting-yang mana akan dimenangkan oleh 

suara mayoritas dan dilaksanakan dengan dasar 'satu negara, satu suara'.
129

  

Perjanjian WTO menggambarkan 4 kondisi spesifik yang melibatkan 

voting: 1) Sebuah intepretasi dari perjanjian perdagangan multilateral apapun 

dapat disetujui oleh mayoritas dari 3/4 anggota WTO,
130

 2) Ministerial 

Conference dapat melepaskan obligasi yang dibebankan terhadap anggota 

tertentu dengan perjanjian multilateral, yang juga melalui 3/4 mayoritas 

anggota WTO,
131

 2) Keputusan untuk mengubah ketentuan dari perjanjian 

multilateral dapat disetujui melalui persetujuan baik oleh seluruh anggota 
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atau 3/4 mayoritas tergantung pada sifat ketentuan yang bersangkutan. 

Tetapi, perubahan tersebut hanya berlaku untuk anggota-anggota WTO yang 

menyetujuinya,
132

 4) Sebuah keputusan untuk menerima anggota baru 

dipegang oleh 3/4 mayoritas dalam Ministerial Conference, atau General 

Council.
133

 

Sebagai sebuah arena, WTO telah menyediakan fasilitas beserta 

peraturan-peraturan yang memadai dan dapat digunakan untuk 

melaksanakan antidumping. GATT/WTO telah melampaui banyak peristiwa 

selama lebih dari puluhan tahun dan eksistensinya masih bertahan hingga 

saat ini. Perundingan-perundingan perdagangan yang telah dilakukan oleh 

GATT telah menyediakan arena bagi para aktor untuk bernegosiasi, dan 

masih berlanjut bahkan setelah digantikan oleh WTO. Sesuai dengan 

karakteristik yang disebutkan dalam institutional setting, sebuah institusi 

yang dapat memfasilitasi kooperasi para aktor dan telah berlangsung selama 

lebih dari satu dekade cenderung membentuk rezim yang efektif.  Selain itu, 

meskipun WTO menggunakan konsensus sebagai decision rule-nya, 

pelaksanaan voting masih memungkinkan untuk diilaksanakan berdasarkan 

kondisi tertentu. 

Jika dihitung sejak peresmiannya pada tahun 1995, Antidumping 

Agreement setidaknya telah berumur dua dekade pada periode 2010-2013. 
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Perjanjian ini terbagi menjadi tiga bagian dan dua lampiran. Bagian I, 

meliputi Pasal 1 sampai 15, adalah inti dari perjanjian dan berisikan definisi 

dumping (Pasal 2) dan injury (Pasal 3), begitu juga termasuk ketentuan 

prosedur yang harus dipenuhi oleh otoritas anggota pengimpor yang 

berkeinginanan untuk mengambil tindakan antidumping.
134

  

Pasal 16 dan 17 dalam Bagian II menetapkan peraturan dari WTO 

Comimittee on Antidumping Practices (ADP) beserta peraturan khusus untuk 

dispute settlement WTO yang berhubungan dengan persoalan antidumping. 

Pasal 18 dalam Bagian III berisikan ketentuan akhir.
135

 Lampiran I 

menyediakan prosedur untuk mengadakan investigasi secara langsung, 

ketika Lampiran II membebankan batasan pada penggunaan informasi 

terbaik yang ada dalam kasus di mana pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan kurang kooperatif dalam investigasi.
136

 

Di bawah perjanjian tersebut, pemerintah di suatu negara harus 

melaksanakan investigasi dan memperhitungkan bukti-bukti ekonomi 

substansial sebelum membebankan tindakan antidumping yang membatasi 

impor.
137

 WTO telah menyediakan tiga metode yang dapat digunakan untuk 

mendeterminasikan normal value pada suatu produk berdasarkan harga di 

pasar domestik para pengekspor. Yang pertama, penjualannya harus berada 
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dalam kegiatan perdagangan biasanya, harus produk yang sejenis, produk 

tersebut ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor dan harganya harus 

sebanding. Kedua, harga yang dikenakan oleh eksportir dari negara lain di 

pasar negara tersebut. Ketiga, kombinasi dari biaya produksi eksportir, 

pengeluaran lainnya beserta margin laba normalnya.
138

 

Antidumping Agreement menyebutkan bahwa negara-negara anggota 

harus melapor kepada ADP tentang semua pendahuluan dan tindakan 

antdumping akhir, secara tepat dan rinci.
139

 Sebagaimana tindakan 

antidumping yang hanya bertujuan untuk menyediakan proteksi bagi 

perusahaan domestik pada tahap pertama, sesuai dengan hukum 

internasional, antidumping hanya dapat berlangsung selama maksimal 

periode lima tahun.
140

 Tindakan antidumping sendiri dapat dilakukan melalui 

dua cara, yakni dengan antidumping duty dan price undertaking.  

Antidumping duty dikenakan bersamaan dengan impor, sebagai 

tambahan dari bea cukai lainnya. Tujuan antidumping duty adalah untuk 

meningkatkan harga dari komoditas ketika dimasukkan ke pasar negara 

pengekspor.
141

 Sedangkan price undertaking dilakukan apabila para 

eksportir melakukan upaya untuk meningkatkan harga produknya di negara 
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pengimpor, yang mana kemudian mereka dapat mempertimbangkan dan 

menerimanya daripada harus membebankan antidumping duty.
142

 

GATT/WTO telah menjadi salah satu aktor yang memiliki kapabilitas 

dalam menangani permasalahan dalam perdagangan internasional, 

khususnya dalam menangani dumping. Karena jika melihat banyaknya 

negara-negara anggota yang bergabung semenjak GATT, dan terus 

bertambah hingga setelah digantikan oleh WTO. Menunjukkan bahwa 

organisasi ini memiliki hubungan internal beserta sumber daya yang kuat. 

WTO yang telah berlangsung sangat lama ini juga telah memiliki susunan 

organisasi yang jelas, dengan spesialisasi masing-masingnya untuk 

menangani permasalahan yang berbeda. Contohnya dengan terdapatnya 

badan yang secara khusus bertugas untuk menangani penyelenggaraan 

antidumping, yaitu ADP.   

4.2.2 Antusiasme India terhadap Pelaksanaan Antidumping Agreement WTO 

Berdasarkan klasifikasi negara menurut PBB, tingkat penggunaan 

antidumping dapat dilihat melalui negara berkembang dan negara maju. 

Pada periode awal semenjak diresmikannya Antidumping Agreement, 

negara-negara berkembang sebagai „new user‟ selalu menjadi target 

dominan dari tindakan antidumping negara-negara maju atau „traditional 

user‟. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sebuah 
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argumen yang menyatakan bahwa antidumping merupakan instrumen hukum 

yang berasal dari pemikiran orang Barat, khususnya Amerika dan Eropa.  

Pada kenyataannya, peraturan antidumping memang telah digunakan 

semenjak permulaan abad ke-20. Peraturan antidumping modern yang paling 

pertama diimplementasikan oleh Kanada pada tahun 1904, diikuti dengan 

Australia yang juga mengimplementasikannya pada tahun 1906. Pada tahun 

1921, AS, Perancis, Britania Raya dan sebagian besar dari negara 

persemakmuran Inggris telah memiliki hukum yang serupa dalam undang-

undang mereka.
143

 

Bagan 4.1 Antidumping Measures: Developing vs Developed Countries 

1995-2012 
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(Sumber: Viljoen, Willemien. "Trade remedies and safeguards in BRICS 

countries". Stellenbosch: tralac. 2013. Hlm 6.) 

 

Bagan di atas menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dari negara 

maju yang manargetkan ekspor negara berkembang, menjadi negara 

berkembang menargetkan ekspor negara berkembang lainnya. Dari 

keseluruhan tindakan yang diemplementasikan antara tahun 1995 dan Juni 

2012, 47% di antaranya diemplementasikan oeh negara berkembang 

terhadap ekspor negara berkembang lainnya. Ketika 21% dari keseluruhan 

kasus, diemplementasikan oleh negara berkembang terhadap ekspor negara 

maju.
144

 Ekspor negara berkembang masih menjadi target dari tindakan 

antidumping yang diemplementasikan oleh negara-negara maju, sementara 

implementasi oleh negara maju terhadap negara maju lainnya hanya 

menyumbang 10% dari keseluruhan penggunaan tindakan antidumping 

selama periode tersebut.
145

 

Setelah mengetahui tingkat penggunaan antidumping oleh negara maju 

dan negara berkembang di atas, beserta sistem pengambilan keputusan WTO 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai salah satu negara berkembang 

yang paling gencar melakukan tindakan antidumping, India dapat 

digolongkan sebagai aktor yang memiliki karakteristik benevolent 

hegemony-atau memiliki kepemimpinan dengan iktikad baik, yang 
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mengartikan bahwa negara ini telah menggunakan sumber daya dan 

kapasitasnya untuk mendukung keberlangsungan rezim Antidumping 

Agreement WTO.  

India memiliki rezim perdagangan yang sangat ketat hingga tahun 

1991 dengan pemberian proteksi tingkat tinggi pada industri domestiknya 

melalui kendali impor dan tarif. Setelah tahun 1991, India secara sistemik 

mulai membuka pasarnya kepada kompetisi internasional.
146

 Tahun 1992 

merupakan inisiasi investigasi antidumping pertama yang dilakukan di India 

yang perlahan mulai meningkat hingga tahun 1997. Antara tahun 1997 dan 

1998 terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan tindakan 

antidumping untuk melindungi industri domestik India, yang mana pada saat 

ini membuat India menjadi salah satu pengguna paling produktif tindakan 

antidumping dibandingkan negara berkembang dan negara maju lainnya.
147

 

Hal ini bisa dilihat dari perilaku India sendiri, yang pada kenyataanya 

bahkan sebelum peresmian Antidumping Agreement oleh WTO pada tahun 

1995, telah terlebih dahulu menyelenggarakan tindakan antidumping pada 

tahun 1992 dan menjadi pengguna tindakan antidumping paling dominan 

dari seluruh anggota WTO. Meskipun pada satu sisi, India juga terkesan 

memaksakan kepentingannya melalui pembebanan antidumping terhadap 

produk-produk ekspor sesama negara anggotanya-yang sangat gencar 
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dilakukan hingga periode 2010-2013. Dengan catatan bahwa, perbuatan 

tersebut masih berada dalam batas-batas peraturan yang telah ditetapkan 

dalam Antidumping Agreement WTO.  

Antusiasme India terhadap implementasi antidumping memang sangat 

besar, sesuai dengan ketentuan Antidumping Agreement untuk membuat 

hukum berdasarkan perjanjian tersebut. Sistem perdagangan India diperkuat 

dengan adanya Directorate General of Antidumping and Allied Duties 

(DGAD) yang diresmikan pada bulan April tahun 1998. DGAD merupakan 

sebuah badan khusus yang berada di bawah naungan Departemen 

Perdagangan, Menteri Perdagangan dan Industri, serta pemerintah India, 

yang telah dipercaya untuk mengawasi adanya kegiatan-kegiatan yang 

sekiranya dapat mengarahkan, mempengaruhi atau menyebabkan material 

injury pada industri domestik dan menanganinya dengan tepat sesuai dengan 

hukum yang berlaku di India.
148

  

Selama beberapa dekade, DGAD telah menjadi sebuah badan khusus 

yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan perdagangan di India dan terus 

aktif menangani permasalahan dumping. Konstitusi India juga memberikan 

kekuasaan pada Parlemen Serikat-nya (Union Parlement) untuk 

membebankan pajak pada sektor impor dan ekspor, beserta mengatur hal-hal 
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yang berkaitan dengan isu perdagangan. Parlemen India telah menetapkan 

undang-undang seperti Custom Act 1962 dan Custom Tariff Act 1975.
149

  

Custom Tariff Act merupakan pelengkap daripada Custom Act, yang 

mana menetapkan adanya pengenaan bea tambahan di samping bea cukai 

dasar yang telah tertulis dalam Custom Act seksi 12.
150

 Antidumping duty 

yang tertulis dalam Custom Tariff Act antara lain terdapat pada seksi 9A, 

9AA, dan 9B. Ketetapan-ketetapan dasar tersebut juga dilengkapi oleh 

Custom Tariff Rules (Identification, Assessment and Collection of 

Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) 

yang dibuat pada tahun 1995.
151

 Penegakan hukum yang terdapat dalam 

DGAD, tentunya telah mengadopsi peraturan dari Antidumping Agreement 

WTO. 

Melalui hukum dan badan pemerintahan yang ada, India telah 

memberikan peluang yang lebih besar bagi rezim Antidumping Agreement 

WTO untuk bertahan dan berlangsung lebih lama. Terlebih lagi, catatan 

penggunaan tindakan antidumping India selama beberapa periode telah 

menunjukkan, bahwa India merupakan negara yang patuh terhadap peraturan 

antidumping WTO. Hal ini menunjukkan bahwa WTO, dengan rezim 

Antidumping Agreement-nya mampu menggiring negara-negara untuk 

mengikuti peraturan yang telah dibuat. 
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4.2.3 Tenaga Pendukung dalam Pelaksanaan Antidumping Agreement WTO 

di India 

Keberadaan WTO, khususnya Antidumping Agreement yang telah 

berlangsung selama lebih dari satu dekade, mengindikasikan bahwa 

pernyataan Underdal cukup tepat. Beriringan dengan waktu yang terus 

berjalan, para aktor yang terlibat di dalam rezim juga akan semakin mengerti 

bagaimana sistem berjalan dan harus bertindak. Terkait dengan instrumental 

leadership, WTO sendiri telah terdiri dari para tenaga ahli yang memiliki 

keahlian di bidangnya masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa WTO memiliki struktur organisasi yang memiliki 

spesifikasi tugas dan fungsi masing-masing pada setiap divisinya. Tidak 

hanya itu, WTO selalu mengadakan konferensi setiap 2 tahun sekali yang 

mana diikuti oleh perwakilan, atau duta besar daripada negara-negara 

anggotanya untuk berunding dan membuat suatu kesepakatan berdasarkan 

perjanjian perdagangan multilateral. 

Rezim Antidumping Agreement WTO ini juga memiliki skill and 

energy atau tenaga pendukung yang berasal dari non-governmental 

organization (NGO). Misalnya seperti Confederation of India Industry (CII), 

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), dan 

Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 

yang berasal dari India. 
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Confederation of India Industry (CII) bertugas untuk membuat dan 

menjaga lingkungan yang kondusif untuk pembangunan India, bekerjasama 

dengan industri, pemerintah, dan mayarakat sipil, melalui nasihat dan proses 

konsultasi.
152

 CII adalah organisasi non-pemerintah, non-profit, berorientasi 

pada pengarahan dan pengelolaan industri, serta memainkan peranan yang 

aktif dalam peroses pembangunan India. Didirikan pada tahun 1895, asosiasi 

bisnis utama India ini memiliki lebih dari 8.000 anggota, dari sektor swasta 

hingga publik, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Multinational 

Coorporation (MNC), beserta keanggotaan tidak langsung yang terdiri dari 

200.000 lebih perusahaan dari sekitar 240 badan industri nasional dan 

regional.
153

 

CII juga memperluas agendanya melebihi bisnis, yakni dengan 

membantu industri untuk mengidentifikasi dan melaksanaakan program 

corporate citizenship. Partnership dengan organisasi masyarakat turut 

membawa inisiatif perusahaan ke depannya untuk pembangunan yang 

terintegrasi dan inklusif di sepanjang ragam domain meliputi tindakan resmi, 

kesehatan, edukasi, mata pencaharian, manajemen perbedaan, 

pengembangan kemampuan, pemberdayaan perempuan, dan salah satunya 

air.
154

 Organisasi ini memiliki 66 kantor, termasuk 9 Centres of Excellence 

(CoE) di India, 9 kantor cabang di Australia, Bahrain, China, Mesir, 
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Perancis, Jerman, Singapura, UK, dan AS, begitu juga institutional 

partnerships dengan 320 rekan organisasi dalam 106 negara.
155

 

Berikutnya adalah FICCI yang didirikan pada tahun 1927. Sebagai 

salah satu organisasi bisnis tertua, sejarahnya sangat melekat dengan 

perjuangan kemerdekaan, industrialisasi, dan perkembangan India sebagai 

salah satu perekonomian global yang tumbuh dengan cepat.
156

 Dari 

mempengaruhi kebijakan hingga mendorong pengadaan debat, bersama 

dengan pembuat kebijakan dan masyarakat sipil. FICCI menghubungkan 

pandangan beserta kepentingan industri. Mereka melayani anggota-

anggotanya dari sektor perusahaan swasta dan publik beserta MNC, menarik 

sumber daya bilik perdagangan dan industri regional di sepanjang negara, 

yang mencapai lebih dari 250.000 perusahaan.
157

 

Selain NGO non-profit, di India juga terdapat asosiasi perdagangan 

non-pemerintah, yakni ASSOCHAM yang didirikan pada tahun 1920. 

Organisasi ini memiliki lebih dari 400 bilik dan asosiasi perdagangan dan 

melayani lebih dari 450.000 anggota dari seluruh India. Mereka telah 

menyaksikan peningkatan dan pergolakan ekonomi India, serta berkontribusi 

signifikan dengan memainkan peranan dalam membentuk lingkungan 
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perdagangan, perniagaan dan industri negara.
158

 Dalam menjalankan 

tugasnya, anggota mereka merepresentasikan sektor-sektor seperti 

perdagangan (nasional dan internasional), industri (domestik dan 

internasional), profesional (misalnya pengacara, konsultan), asosiasi 

perdagangan dan industri beserta bilik perdagangan lainnya.
159

  

Organisasi-organisasi tersebut turut membantu pelaksanaan 

antidumping di India, yakni dengan memberikan saran beserta membantu 

industri-industri di India yang sekiranya membutuhkan adanya tindakan 

antidumping untuk melindungi usahanya atau pencabutan antidumping yang 

dibebankan pada mereka. Salah satu contohnya adalah hal yang dilakukan 

ASSOCHAM pada tahun 2013. Organisasi ini telah mendesak pemerintah 

India untuk memperpanjang antidumping duty terhadap impor produk 

stainless steel flat dari China dalam semua kelasnya, kelebaran, bentuk, dan 

ukuran termasuk produk hot rolled stainless steel flat dan stainless steel 

circles. Hal ini dikarenakan terdapatnya peningkatan sebesar 690% dalam 

impor produk stainless steel flat dari China antara tahun 2009-2010 dan 

babak pertama dari periode 2013-2014.
160

 

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa selama pelaksanaan rezim 

Antidumping Agreement, WTO mendapatkan dukungan untuk 

keberlangsungan programnya. Sebagaimana dari ciri skill and energy yang 
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membentuk rezim efektif, organisasi-organisasi tersebut telah menjadi 

knowledge base, memfasilitasi, dan menghubungkan para aktor yang 

kemudian akan mengambil keputusan.  

4.3 Tingkat Kolaborasi Pelaksanaan Antidumping Agreement WTO di India 

pada Periode Tahun 2010-2013  

Melalui level of collaboration yang terdiri dari six-point ordinal scale, 

penulis berpendapat bahwa problem type dan problem-solving capacity 

mengarahkan pada kolaborasi atau kerjasama pada tingkat 4. Yakni “Coordinated 

planning combined with national implementation only. Includes centralized 

appraisal of effectiveness”, atau terdapatnya perencanaan terkoordinasi yang 

hanya digabungkan dengan implementasi nasional saja. 

Penulis menentukan penilaian tersebut berdasarkan pada penjabaran dua 

variabel sebelumnya, yakni problem type dan problem-solving capacity.  

Terutama setelah mengetahui bahwa problem type dumping di India dipenuhi 

dengan kecenderungan karakteristik coordination, symmetry, dan cross-cutting 

cleavages-yang mengindikasikan bahwa permasalahan dumping cenderung 

bersifat benign. Bersamaan dengan problem-solving capacity yang terdiri dari 

institutional setting, distribution of power, dan skill and energy dengan 

kondisinya yang cenderung mengarahkan pada tercapainya collective optimum-

sehingga sebagai sebuah institusi yang membentuk rezim, WTO dapat dianggap 
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telah memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan peraturan serta menangani 

permasalahan dumping. 

Dari sejarah pembentukan peraturan antidumping hingga Antidumping 

Agreement, di mana meskipun GATT/WTO tidak secara jelas melarang praktik 

dumping. Penggunaan antidumping oleh negara-negara angota WTO selama 

periode 2010-2013 membuktikan bahwa peraturan ini masih dibutuhkan dalam 

praktik perdagangan internasional. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari 

perilaku India sendiri, yang selama bertahun-tahun selalu menjadi pengguna 

teratas dari tindakan antidumping dan secara tidak langsung menunjukkan 

komitmennya untuk menangani masalah dumping.  

Apabila melihat perkembangan peraturan antidumping semenjak GATT 

pada tahun 1947, mereka telah memberikan otoritas pada negara-negara 

anggotanya untuk menyelenggarakan tindakan antidumping berdasarkan hukum 

nasionalnya. Dengan syarat, hal tersebut masih berada dalam ketentuan hukum 

yang terdapat dalam Antidumping Agreement. Seperti terdapatnya DGAD di 

India yang bertugas untuk menangani kasus dumping dan penyelenggaraan 

antidumping, pendirian beserta pengambilan tindakannya didasarkan pada 

hukum-hukum nasional yang telah mengadopsi peraturan dalam Antidumping 

Agreement. Terdapatnya organisasi-organisasi non-pemerintah juga turut 

mendukung pelaksanaan rezim Antidumping Agreement juga terdapat di India, 

seperti CII, FICCI dan ASSOCHAM. 
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Pelaksanaan Antidumping Agreement yang pengimplementasiannya telah 

berlangsung sejak lama ini juga memilki penilaian terpusat akan efektivitas. 

Yakni dengan terdapatnya peraturan atas pengenaan antidumping yang memilki 

jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan, 

konferensi menteri setiap 2 tahun untuk membiacarakan permasalahan 

perdagangan, beserta ADP yang bertugas untuk memberikan informasi dan 

melakukan review tindakan antidumping yang diambil oleh negara-negara 

anggota WTO. Hal ini memungkinkan untuk melaksanakan tindakan 

antidumping apabila masih diperlukan untuk menangani permasalahan dumping 

yang terjadi pada negara-negara anggotanya. Selain itu, WTO sendiri juga 

memberikan fasilitas berupa dispute settlement yang mana dapat dijalankan oleh 

industri spesifik dari negara penggugat. 

4.4 Analisis Efektivias Rezim Antidumping Agreement dalam Menangani 

Permasalahan Dumping 

Berdasarkan penjelasan yang dilakukan penulis melalui variabel-variabel 

seperti problem type, problem-solving capacity, beserta level of coordination. 

Dapat diketahui bahwa permasalahan dumping merupakan permasalahan yang 

memiliki kecenderungan bertipe benign. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana tiga 

kriterianya yang terpenuhi, yakni terdapatnya coordination, symmetry, dan cross-

cutting cleavages.  
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Dari kriteria coordination, bisa dilihat bahwa dalam menangani 

permasalahan dumping, negara-negara anggota WTO telah memiliki persamaan 

preferensi untuk menggunakan Antidumping Agreement sebagai solusinya. Hal 

ini terbukti dengan penggunaan antidumping yang penggunaannya seiring waktu 

meningkat oleh negara-negara baik itu negara maju ataupun berkembang. Selain 

itu dari sisi kepentingan, negara-negara yang telah bergabung dalam WTO 

otomatis telah sepakat dengan seperangkat kesepakatan yang berada di dalamya-

yang mana salah satu komitmennya adalah untuk membuka pasarnya. Dengan 

hal tersebut, maka negara-negara anggota WTO secara otomatis akan terlibat 

dengan prinsip-prinsip perdagangan seperti MFN dan juga perjanjian 

perdagangan seperti FTA/PTA-yang mengharuskan terdapatnya pemberlakuan 

pembebasan atau peringanan tarif.  

Semakin mudah kegiatan perdagangan antara negara, maka kegiatan 

ekspor-impor akan meningkat dan rentan terhadap praktik tidak adil seperti 

dumping. Karenanya, Antidumping Agreement tentunya dibutuhkan oleh negara-

negara anggota WTO agar dapat menjaga kepentingan ekonomi nasionalnya, 

seperti melindungi pasar domestik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

perdagangan internasional. Meskipun memang, setelah terdapatnya Antidumping 

Agreement sekalipun permasalahan dumping masih terus terjadi bahkan hingga 

pada periode 2010-2013. Perpecahan dalam menangani permasalahan juga masih 

marak terjadi, di mana masih banyak negara-negara yang melanggar dengan 

melakukan dumping ke negara-negara anggota lainnya. 
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Mernjadi satu-satunya organisasi perdagangan internasional yang masih 

bertahan semenjak Bretton Woods, WTO telah memiliki kapasitas dan sanggup 

memberikan berbagai fasilitas dalam mendukung keberlangsungan rezim 

Antidumping Agreement. Organisasi ini mengalami perjalanan yang sangat 

panjang dalam membentuk peraturan-peraturan yang nantinya dapat 

diaplikasikan oleh seluruh negara. Dimulai dari perundingan-perudingan yang 

melibatkan berbagai negara semenjak GATT pada tahun 1947, hingga pada 

akhirnya menjadi WTO dan diresmikannya Antidumping Agreement pada tahun 

1995. Mereka telah menjalankan fungsinya sebagai sebuah arena juga sebagai 

aktor yang mendukung keberlangsungan rezim. 

Selama Antidumping Agreement terlaksana, dengan WTO sebagai 

pengawas beserta fasilitatornya. Terdapat berbagai negara yang memiliki 

perbedaan antusiasme saat mengikuti dan melaksanakan nilai-nilai atau norma 

yang terdapat dalam rezim. Antidumping Agreement sendiri mendapatkan 

dukungan yang besar dari sebuah aktor dengan tipikal benevolent hegemony. 

India-yang mana merupakan satu-satunya negara yang paling gencar 

melaksanakan tindakan antidumping selama dua dekade terakhir telah 

memberikan sumbangan yang besar terhadap keberlangsungan rezim. Negara ini 

mengadopsi Antidumping Agreement semenjak tahun 1995, hingga pada akhirnya 

penggunaannya melampaui negara-negara tradisional (barat) yang dikatakan 

sebagai pencetus ide dan pembentuk organisasi GATT/WTO. Selain itu, jika 

melihat dari pelaksanaan Antidumping Agreement itu sendiri, juga mendapatkan 
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dukungan dari epistemic communities. Seperti yang bisa dilihat dari India dengan 

adanya CII, FICCI, beserta ASSOCHAM. 

Level of collaboration yang diperoleh oleh negara anggota WTO, 

khususnya India, seperti yang telah dijelasakan sebelumnya berada pada tingkat 

4. Hal ini disebabkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Antidumping 

Agreement telah didopsi dan diaplikasikan dalam hukum nasionalnya, seperti 

dengan didirikannya DGAG untuk menagani permasalahan dumping. Selain itu, 

WTO telah memiliki badan spesifik yang bertugas menangani permasalahan 

antidumping juga memiliki mekanisme dispute settlement, jangka pemberlakuan 

antidumping selama 5 tahun yang dapat diperpanjanga sesuai ketentuan, juga 

konferensi menteri yang diselenggarakan setiap 2 tahun. 

Jika melihatnya pada formasi rezim, terutama output. Bisa dilihat bahwa 

sebelum permasalahan dumping tidak langsung ditangani dengan antidumping 

dan hanya berfokus pada permasalahan tarif antar negara. Setelah GATT 

melakukan berbagai perundangan yang membicarakan tarif, topik mengenai 

dumping dan antidumping mulai diangkat semenjak tahun 1964. Semenjak itu 

permasalahan dumping dan metode penanganannya mulai dibentuk dan 

dispesifikasikan. Pada akhirnya pada tahun 1994, dicetuskanlah Antidumping 

Agreement yang mana digunakan untuk menangani permasalahan dumping 

hingga saat ini. 
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Pada tahapan outcome, perubahan perilaku yang dapat dilihat adalah dari 

saat di mana hanya beberapa negara saja yang menggunakan antidumping, 

semenjak peraturannya diresmikan secara global pada tahun 1994 negara-negara 

yang mengikutinya bertambah. Negara-negara baik negara maju ataupun 

berkembang mulai menerapkan Antidumping Agreement dalam praktik 

perdagangannya,  dan seiring waktu memberikan kesempatan pada rezim untuk 

semakin kuat dan berkembang. Impact-nya adalah, semakin dinamisnya kegiatan 

perdagangan antara negara-negara anggota WTO, menyebabkan mereka tidak 

dapat terlepas dari penggunaan tindakan antidumping-yang tetap saja, 

Antidumping Agreement dapat dilanggar dan praktik dumping masih akan terus 

terjadi kedepannya. Contohnya adalah negara-negara yang berfokus pada sektor 

perdagangan, seperti India yang banyak melakukan tindakan antidumping dan 

China yang masih sering melakukan dumping. 

Untuk techinacal optimum, berdasarkan pencapaian-pencapaian yang 

diperoleh dari problem type, problem-solving capacity, beserta level of 

collaboration, telah menunjukkan bahwa collective optimum tercapai dengan 

baik. Terutama, dengan pencapaian bahwa kapasitas penyelesaian permasalahan 

WTO lebih besar daripada tipe permasalahan beserta tingkat pencapaian 

kolaborasi atau kerjasama yang tinggi. Dengan demikian, rezim Antidumping 

Agreement WTO dapat diakatakan sebagai rezim yang efektif dalam menangani 

permasalahan dumping, khususnya di India pada periode tahun 2010-2013.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Problem type permasalahan dumping di India cenderung memiliki 

karakteristik benign yang terdiri dari coordination, symmetry, dan cross-cutting 

cleavages. Dilihat dari peningkatan penggunaan antidumping di seluruh negara-

negara anggota WTO, menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku aktor di 

mana sesudah Antidumping Agreement diresmikan, banyak negara-negara yang 

bergabung dalam WTO dan mengadopsi peraturan antidumping sebagai bentuk 

proteksi perdagangannya. Secara khusus, peraturan antidumping tersebut 

mendapatkan antusiasme yang sangat besar dari India, yang mana walaupun 

tercatat sebagai pengguna baru telah melampaui rekor pengguna tradisional 

selama dua dekade terakhir.  

Pada problem-solving capacity yang terdiri dari institutional setting, 

distribution of power, serta skill and energy, juga telah menunjukkan bahwa 

rezim Antidumping Agreement WTO cenderung efektif. WTO, sebagai satu-

satunya organisasi perdagangan cukup sukses dalam menyelenggarakan rezim 

Antidumping Agreement. Meskipun tidak melaksanakan integrasi secara penuh 

dengan negara-negara anggotanya perihal peraturan antidumping, otonomi 

hukum antidumping yang mereka berikan dapat dikatakan cukup sukses dengan 
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berlangsungnya peraturan Antidumping Agreement hingga periode 2010-2013, 

khususnya di India.  

Pada satu sisi, jika melihat maraknya kasus dumping yang terjadi di India, 

menunjukkan bahwa tindakan antidumping tidak cukup kuat untuk dikatakan 

sebuah sanksi bagi negara yang melakukan dumping. Indikator-indikator yang 

ada memang mengarahkan pada collective optimum, meskipun pada 

kenyataanya, rezim Antidumping Agreement terlihat tidak memiliki tujuan pasti 

untuk benar-benar menghentikan kasus dumping. Hal ini bisa dilihat dari 

Antidumping Agreement WTO yang lebih berfokus pada pelaksanaan 

antidumping, sementara kasus dumping hanya dibahas melalui perbandingan 

normal value dan material injury. Persoalan tersebut menjadikan investigasi 

terbatas dan sulit untuk membuktikan kebenaran kasus dumping yang memiliki 

beragam tipe, sementara metode untuk menentukan tipe dumping sendiri tidak 

disebutkan secara rinci dalam Antidumping Agreement. 

Pada tahapan output, outcome, dan impact telah dijelaskan bagaimana 

rezim Antidumping Agreement berkembang dan sanggup membentuk perubahan 

perilaku pada negara-negara anggotanya, terutama India. Dari hal-hal yang telah 

dijelaskan di atas, Antidumping Agreement juga telah banyak mencapai collective 

optimum yang mengindikasikan bahwa banyak kriteria dan tujuan rezim yang 

terpenuhi. Sebagai sebuah rezim perdagangan internasional, Antidumping 

Agreement WTO telah menyediakan metode penanganan permasalahan yang 

paling rinci untuk digunakan pada saat ini. Bersamaan dengan keberlangsungan 
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dan pondasi organisasi yang kuat, rezim Antidumping Agreement WTO di India 

selama periode 2010-2013 dapat dianggap sebagai rezim yang efektif. 

5.2 Saran 

Berdasarakan kesimpulan yang telah dibuat dari penelitian penulis, terdapat 

beberapa saran dan rekomendasi terkait penelitian yang lebih jauh: 

1. Saat melakukan penelitian, penulis berpendapat bahwa konsep  milik Arild 

Underdal telah menyediakan metode beserta instrumen yang cukup rinci 

untuk menganalisis efektivitas suatu rezim. Akan tetapi, ada baiknya jika 

peneliti setelah penulis hendak memakai konsep yang sama menyiapkan 

suatu kasus dengan matang terlebih dahulu. Terutama pentingnya untuk 

mengetahui definisi daripada efektivitas dan rezim itu sendiri. 

2. Fokus atau  level of analysis daripada konsep efektivitas rezim itu tidak lain 

adalah rezim internasional itu sendiri. Penting untuk kemudian mengetahui 

struktur rezim beserta aktor atau organisasi internasional yang terdapat di 

belakanganya.  

3. Penelitian ini masih menggunakan sumber data sekunder, sehingga penulis 

menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, 

penulis berharap akan terdapatnya penelitian yang lebih mendetail serta 

mampu mengembangkan penelitian ini. 
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