
BAB IV 

GAMBARAN UMUM IMPOR HP-SSST UNI EROPA DAN PELANGGARAN 

CINA 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum terkait 

antidumping dan perhitungan margin dumping. Kemudian penulis akan membahas 

lebih dalam antidumping yang diterapkan oleh Cina terhadap produk HP-SSST yang 

berasal dari Uni Eropa tahun 2008-2015 serta gambaran umum impor HP-SSST dari 

Uni Eropa di pasar Cina. Selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana 

antidumping menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Cina dalam 

peraturan yang telah ditetapkan oleh World Trade Organization. 

Berikutnya, penulis akan menyajikan data-data yang berkaitan dengan intitusi 

yang mengatur arus perdagangan internasional dalam hal ini adalah WTO, bagaimana 

pembentukan institusi tersebut, badan dalam WTO yang mengurusi perdagangan 

internasional serta pasal-pasal yang berkaitan dengan kegiatan antidumping. 

4.1 Kerjasama Produk Manufaktur Khususnya Produk HP-SSST antara Uni 

Eropa dengan Cina 

 Hubungan Cina dengan Uni Eropa telah berkembang cukup pesat semenjak 

tahun 1990an. Meskipun Cina dan Uni Eropa memiliki perbedaan pada ideologi, 

budaya, politik dan sosial, kedua pihak ini memiliki kesamaan dan kepentingan 



bersama untuk mengembangkan hubungan yang dijalaninya.1 Semenjak tahun 1995 

Uni Eropa dengan Cina telah menghasilkan kebijakan bersama pertama yang bertujuan 

untuk memfasilitasi kerjasama diberbagai isu baik ditingkat multilateral maupun 

bilateral.2 Selain itu tujuan dari kedua belah pihak tersebut melakukan hubungan yaitu 

untuk meningkatkan power dalam politik internasional yang bertujuan 

mempertahankan lingkungan internasional yang stabil dan damai.3  

China dan Uni Eropa telah melakukan proses ekspor dan impor sudah sejak 

lama. Hubungan perdagangan antara Cina dengan Uni Eropa terjadi semenjak Cina 

bergabung dengan WTO di tahun 2001. Berikut merupakan tabel perdagangan antara 

Cina dengan Uni Eropa dari tahun 2005 sampai 2015: 

 

Tabel 4.1:  EU international trade in goods with China4 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EU trade in goods with China 

Export 51.7 63.7 71.8 78.3 82.4 113.5 136.4 144.2 148.2 164.6 170.4 

Import 161.0 195.8 233.9 249.1 215.3 283.9 295.1 292.1 280.1 302.1 350.4 

Balance -109.3 -132.1 -162.0 -170.8 -132.9 -170.5 -158.6 -147.9 -132.0 -137.5 -180.1 

                                                           
1 Men, Jing,”EU-China Relations: from Engagement to Marriage?”, EU Diplomacy Paper, College of 
Europe, Department of EU International Relations and Diplomacy Studies (Men, EU-China Relations: 
from Engagement to Marriage?, 2008) 
2 Ibid., 
3 Ibid., 
4 Eurostat newrelease,”Record EU deficit in trade in goods with China of  €180 billionin 2015.. but 

record surplus for trade in service”, (newrelease, 2015) hal 2 



Sumber: Eurostat newrelease 

 Produk impor utama dari Cina ke Uni Eropa ialah produk-produk industri, 

barang konsumsi, mesin dan peralatan serta berbagai macam pakaian dan sejenisnya.5 

Sedangkan produk utama yang di ekspor Uni Eropa ke Cina ialah mesin dan berbagai 

macam peralatan sejenis, kendaraan bermotor, pesawat terbang dan bahan-bahan 

kimia.6 Perdagangan barang yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Cina sebagian 

besar produk yang diperdagangkan ialah produk manufaktur dimana Uni Eropa 

mengekspor produk manufaktur sebesar 84% ke Cina dan 97% Cina mengekspor ke 

Uni Eropa di tahun 2016.7 Selain di tahun 2016 produk manufaktur tersebut telah 

menjadi produk utama ditahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 produk manufaktur 

telah menjadi produk ekspor utama bagi Uni Eropa ke Cina dimana telah mencapai 

81%. Sedangkan produk impor utama dari Cina ke Uni Eropa yaitu produk manufaktur 

sebesar 97%.8 

Tabel 4.2: EU international trade in goods with China by main product 20159  

 

                                                           
5 European Commision,”Countries and Regions: China”, diakses dari 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/  pada 3 Januari 2018 
6 Ibid., 
7 Garcia Herrero-Alicia, Kwok K.C, Xiandong Liu, Summers Tim and Yansheng Zhang,”EU-China 
Economic Relations to 2025 Building a Common Future”, hal 7 
8 Op Cit, Eurostat newrelease 
9 Ibid., 



 

  

 

 Italia merupakan salah satu eksportir produk manufaktur yaitu produk baja/besi 

terbesar ketujuh di dunia.10 Selama satu dekade terakhir impor dan ekspor Italia 

mengalami peninggakatan di tahun 2005 dan 2007, namun mengalami penurunan yang 

cukup signigfikan di tahun 2007 dan 2009.11 Selain Italia juga terdapat negara Uni 

Eropa yang merupakan eksportir baja/besi terbesar yaitu Jerman. Jerman merupakan 

eksportir baja/besi terbesar kelima di dunia.12 Jerman dalam mengeskpor produk 

baja/besi sama seperti Italia dimana mengalami penurunan di tahun 2009.13Meskipun 

produk manufaktur merupakan produk utama ekspor dan impor antara Uni Eropa 

dengan Cina tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat salah satu produk 

manufaktur yang mengalami penurunan dalam proses ekspornya Uni Eropa ke Cina. 

Produk HP-SSST merupakan salah satu produk manufaktur yang mengalami penurunan 

produksi bagi Uni Eropa antara tahun 2012-2015.  

                                                           
10 International Trade Administration,”Global Steel Trade Monitor: Steel Export Report : Italy” 
(Administration, Steel Exports Report: Italy, 2017) 
11 Ibid., 
12 International Trade Administration,”Global Steel Trade Monitor: Steel Export Report : Germany”  
13 Ibid., 



Tabel 4.3 : Import China 2010-2015

 
Sumber: International Trade Administration Global Steel Trade Monitor: Steel Imports Report : China 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat impor baja/besi yang dilakukan 

oleh Cina mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 volume impor baja turun 

sebesar 12% menjadi 13 juta metrik ton dari 14,7 juta metrik ton di tahun 201414. 

Kemudian nilai besi/baja Cina di tahun 2015 turun lebih besar yaitu sebesar 21% dari 

$17,4 miliar di tahun 2014 menjadi $13,8 miliar15. Flat product menyumbang bagian 

terbesar pada impor baja Cina yaitu sebesar 78% dengan mengimpor 10,2 juta ton, long 

product menyumbang sebesar 12% atau sebesar 1,5 juta metrik ton, stainless product 

sebesar 6% atau 702 ribu metrik ton, pipe and tube sebesar 3% atau 320 ribu metrik 

ton dan semi-finished steel sebesar 2% atau 283 ribu metrik ton16. 

                                                           
14 International Trade Administration,”Global Steel Trade Monitor: Steel Import Report : China”, hal 2. 
15 Ibid., 
16 Ibid., 



Kemudian volume impor Cina juga menurun dari beberapa sumber impor baja 

terbesar antara tahun 2014-2015. Salah satu negara Uni Eropa yang merupakan sumber 

impor baja bagi Cina ialah Jerman. Pada tahun 2014 – 2015 impor baja Cina dari 

Jerman turun sebesar 27,6% dan beberapa negara lainnya mengalami penurunan nilai 

impor seperti Brazil turun sebesar 49,6% dan Prancis turun sebesar 32,6%17.  

4.2 Dugaan Dumping Uni Eropa atas produk HP-SSST 

 Berdasarkan definisi dari WTO dumping merupakan suatu situasi diskriminasi 

yang terjadi pada harga internasional, dimana harga suatu produk yang dijual oleh 

negara pengimpor tidak sama atau kurang dari harga produk dipasar negara yang 

menerima impor tersebut.18 Pada kasus yang paling sederhana suatu negara 

mengidentifikasikan adanya dumping hanya membandingkan harga produk impor yang 

masuk dengan harga produk dipasar domestik negara tersebut.19 Namun hal tersebut 

jarang sekali terjadi karena dalam banyak kasus dalam menetapkan adanya dumping 

atau tidak perlu dilakukan serangkaian analisis yang kompleks untuk menentukan 

harga yang sesuai dipasar negara pengekspor atau biasa dikenal dengan “nilai normal” 

dan harga yang sesuai dipasar negara pengimpor atau dikenal “harga ekspor” untuk 

menentukan perbandingan yang tepat.20 

                                                           
17 Ibid., hal 3 
18 World Trade Organization,”Technical Information on anti-dumping: Dumping in the GATT/WTO”, 
diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm pada 4 Maret 2018 
19 Ibid., 
20 Ibid., 



 Pada Article VI of GATT and the Anti-Dumping Agreement 1994 menetapkan 

sejumlah prinsip dasar yang berlaku sesama anggota WTO seperti “most favoured 

nation”.21 Hal tersebut mensyaratkan setiap negara anggota WTO tidak memberikan 

pajak produk impor yang masuk melebihi pajak yang diberilakukan pada produk dalam 

negeri negara tersebut.22 Kemudian setiap negara harus memperlakukan produk impor 

setara dengan regulasi domestik, dengan tidak mendiskriminasikannya dengan produk 

dalam negerinya seperti tidak menetapkan pembatasan volume produk tersebut dan 

memberikan pajak cukai berlebihan.23 Selain itu Article VI of GATT 1994 secara 

eksplisit memiliki hak untuk memberlakukan peraturan anti-dumping pada produk 

impor tertentu ketika produk tersebut melebihi batas kuota yang telah ditetapkan dan 

menyebabkan cedera atau mengancam industri dalam negeri secara material.24 Saat ini 

Agreement of Article VI of GATT 1994 dikenal dengan perjanjian anti-dumping (the 

Anti-Dumping Agreement) dimana memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

prinsip-prinsip dasar dalam mengatur penyelidikan, penetapan dan penerapan 

peraturan anti-dumping. 

Uni Eropa diduga melakukan dumping atas produk high-performance stainless 

steel seamless tubes (HP-SSST) ke Cina. Dumping merupakan hal yang sederhana 

menurut teori tetapi sangat kompleks bila diaplikasikan 25. Hal tersebut terjadi ketika 

                                                           
21 Ibid.,  
22 Ibid., 
23 Ibid., 
24 Ibid., 
25 Op Cit, China – HP-SSST and Price Undercutting 



produsen dari suatu negara mengekspor suatu produk dan menjual produk tersebut di 

negara lain di bawah harga normal26. Berdasarkan peraturan GATT negara dikatakan 

melakukan dumping ketika terdapat cedera material pada industri dalam negeri di 

negara pengimpor. Sebelumnya dalam menentukan dumping otoritas investigasi atau 

penyelidik harus menghitung nilai normal produk dengan harga ekspor tersebut. 

Penentuan cedera bergantung pada bukti nyata dan harus dilakukan pemeriksaan secara 

obyektif27. Terdapat beberapa elemen ketika melakukan pemeriksaan secara obyektif. 

 Elemen pertama ialah volume impor yang dinyatakan dumping  dan apakah 

terdapat peningkatan yang signifikan atas produk impor tersebut28. Pada elemen kedua 

ialah dampak dari produk impor yang dinyatakan dumping terhadap harga produk 

domestik negara tersebut29. Elemen terakhir ialah dampak keseluruhan yang diterima 

oleh industri dalam negeri atas produk yang dinyatakan dumping tersebut30. Meskipun 

dalam peraturan anti-dumping WTO tersebut mencantumkan ketiga elemen tersebut 

untuk menentukan cedera material yang diterima tetapi tidak menjelaskan secara detail 

tentang bagaimana elemen tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menyimpulkan 

terdapat kerugian31. Selain itu dalam menentukan kerugian material yang diterima oleh 

suatu negara tentunya terdapat sebab dan akibat yang dilakukan oleh suatu negara 

dalam melakukan dumping 

                                                           
26 Ibid., 
27 Ibid.,  
28 Ibid., hal 892 
29 Ibid., 
30 Ibid., 
31 Ibid., 



 Apabila pihak penyelidik menemukan dumping pada produk impor, adanya 

cedera atau kerugian dan sebab akibat dari tindakan dumping tersebut maka negara 

dapat memberlakukan peraturan anti-dumping32. Tujuan dari peraturan anti-dumping 

tersebut yaitu untuk mengurangi ketidakseimbangan harga pasar dan memberikan 

kesempatan untuk semua produsen untuk bisa bersaing secara adil33. Apabila suatu 

produsen suatu negara menganggap peraturan anti-dumping disalahgunakan maka 

dapat meminta kepada pemerintahnya untuk mencarikan solusi sebelum ditindak lebih 

lanjut di badan dispute settlement body WTO. 

 Dugaan dumping produk HP-SSST dari Uni Eropa diawali ketika perusahaan 

asal Cina yaitu Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co. Ltd. dan Changshu 

Huaxin Pipe Co. Ltd mengajukan petisi kepada Ministry of Commerce of the People’s 

Republic of China pada 15 juli 201134. Pengajuan petisi tersebut dikarenakan 

perusahaan asal Uni Eropa yaitu Tubacex Tubos Inoxidables S.A. dan Salzgitter 

Mannesmann Stainless Tubes Italia s.r.l. diduga telah menjual produk HP-SSST tidak 

sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pasar di Cina.   Hal ini tentu membuat 

perusahaan domestik Cina merasa dirugikan atau mengalami kerugian atas dumping 

yang dilakukan oleh Uni Eropa. Setelah petisi yang diajukan oleh perusahaan asal Cina 

tersebut Ministry of Commerce atau MOFCOM mengeluarkan Announcement No. 57 

                                                           
32 Ibid., hal 892 
33 Ibid., 
34 Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, diakses dari 
http://english.mofcom.gov.cn/sys/print.shtml?/policyrelease/domesticpolicy/201201/201201079136
37  pada 4 Febuari 2018 



[2011]: Announcement on Filling for Anti-dumping Investigation against Imports of 

Certain High-performance Stainless Steel Seamless Tubes (Effective).35 

 Announcement tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan anti-dumping 

regulations of the people’s republic of china MOFCOM akan melakukan investigasi 

terhadap produk yang dinyatakan dumping, informasi produk sejenis di pasar domestik 

Cina, pengaruh produk impor tersebut terhadap industri dalam negeri yang 

memproduksi HP-SSST dan informasi dari negara-negara yang terlibat.36 Selain itu, 

MOFCOM juga memeriksa bukti dumping dan cedera yang diterima industri dalam 

negeri Cina.37 Petisi yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut mendapat dukungan 

dari perusahaan sejenis yaitu Zhejiang Jiuli Hi-Tech logam Co, Ltd, Jiangsu Yinhuan 

presisi Steel Tube Co, Ltd dan Baoshan Steel Co, Ltd dan menghasilkan kerugian lebih 

dari 50% dari produk HP-SSST ditahun 2009, 2010, dan 2011 sesuai dengan peraturan 

anti-dumping Cina pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 17 petisi tersebut 

juga memberikan bukti relatif untuk melaksanakan investigasi terhadap produk yang 

dinyatakan dumping.38 

 Anti-dumping agreement of the people’s republic of China pasal 11 

menjelaskan bahwa “industri dalam negeri dimana semua produsen People’s Republic 

of China (PRC) yang memproduksi produk sejenis, tidak termasuk produsen dalam 

                                                           
35 Announcement No 57 (2011), diakses dari http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=158132&lib=law 
pada 4 febuari 2018 
36 Ibid., 
37 Ibid., 
38 Ibid., 



negeri yang memiliki hubungan dengan manager ekspor atau impor, atau produsen 

yang melakukan dumping ketika impor.39 Dalam keadaan tertentu produsen dalam 

pasar domestik regional dapat dianggap sebagai industri individu jika menjual produk 

yang sejenis di pasar domestik, dan produk tersebut tidak diproduksi oleh produsen 

dalam negeri dengan produk sejenis.40 Pada pasal 13 menjelaskan bahwa industri 

dalam negeri atau perusahaan perorangan, badan hukum atau organisasi terkait dengan 

mengatasnamakan industri dalam negeri dapat mengajukan permohonan tertulis ke 

Kementerian Perdagangan untuk mengajukan penyelidikan anti-dumping sesuai 

dengan kententuan dalam peraturan anti-dumping agreement people’s of republic 

China.41  

 Pasal 14 menjelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan harus berupa 

beberapa informasi seperti nama, alamat dan informasi yang relevan dari pemohon. 

Kemudian uraian lengkap tentang produk impor yang digunakan untuk proses 

penyelidikan, termasuk nama produk, negara pengekspor yang terkait atau negara asal, 

manajer atau produsen ekspor yang diketahui, dan informasi harga konsumsi di pasar 

dalam negeri, dan harga produk ekspor di negara pengekspor.42 Selanjutnya deskripsi 

kuantitas dan nilai produksi dalam negeri dari produk sejenis, pengaruh kuantitas dan 

                                                           
39 Op Cit, Anti-dumping Regulations of the People’s Republic of China 
40 Ibid., 
41 Ibid., 
42 Ibid., 



harga produk yang diterapkan untuk penyelidikan industri dalam negeri dan isi lain 

yang menurut pemohon diperlukan untuk membuat pernyataan.43  

Pada pasal 15 permohonan harus mencakup beberapa bukti seperti dumping 

produk impor yang diajukan untuk penyelidikan, terdapat cedera pada industri dalam 

negeri dan terdapat hubungan yang cukup berarti antara dumping  dengan cedera yang 

diterima.44 Pasal 17 menjelaskan bahwa diantara industri yang menyatakan dukungan 

atas petisi yang diajukan oleh suatu perusahaan menghasilkan output lebih dari 50% 

dari total output pendukung dan harus dipastikan bahwa petisi yang diajukan oleh 

industri dalam negeri atau atas nama industri dalam negeri sehingga investigasi 

dumping dapat dilaksanakan. Namun bila output pendukung tidak melebihi dari 25% 

dari produk sejenis dalam negeri maka investigasi dumping tidak dapat dilaksanakan.45 

4.3 Anti-dumping Cina 

 Cina menerapkan peraturan anti-dumping terhadap produk HP-SSST dari Uni 

Eropa setelah investigasi dumping yang dilakukan oleh MOFCOM. Setelah melakukan 

investigasi akhirnya MOFCOM mengeluarkan Announcement No. 72 of 2012 on the 

Final Ruling of the Anti-dumping Case against Imports of Certain High-performance 

Stainless Steel Seamless Tubes Originated in the EU and Japan.46 Announcement 

tersebut menjelaskan bahwa investigasi dumping yang dilakukan oleh MOFCOM 

                                                           
43 Ibid., 
44 Ibid., 
45 Ibid., 
46 Ministry of Commerce People’s Republic of China, diakses dari 
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/buwei/201211/20121108432478.html  pada 22 
Febuari 2018 



membuat keputusan akhir yaitu terdapat dumping terhadap produk HP-SSST dan 

ditemukan kerugian bagi industri dalam negeri Cina itu sendiri serta terdapat hubungan 

antara dumping yang terjadi dengan industri dalam negeri.47 Setelah melakukan 

penyidikan lebih lanjut otoritas investigasi membuat keputusan akhir bahwa selama 

masa penyelidikan kasus dumping, terjadi dumping produk di bawah investigasi dan 

industri HP-SSST Cina dan mengalami kerugian bagi industri tersebut.48 

 MOFCOM menetapkan biaya anti-dumping kepada perusahaan asal Uni Eropa 

yaitu Tubacex Tubos Inoxidables, S.A sebesar 9,7% sedangkan Salzgitter Mannesmann 

Stainless Tubes Italia s.r.l 11%.49 Mulai 9 November 2012 setiap importir asal Uni 

Eropa yang memproduksi produk HP-SSST harus membayar bea masuk sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan kepada Bea Cukai Cina.50 Pemungutan biaya anti-

dumping secara ad valorem dimana pemungutan biaya sesuai dengan nilai, tidak 

menurut timbangan, ukuran, atau satuan yang disahkan oleh Bea Cukai Cina ditambah 

dengan bea masuk dan anti-dumping sebagai nilai pajak.51 

 Setelah dikenakan peraturan anti-dumping oleh Cina, Uni Eropa mengklaim 

bahwa pemeriksaan yang dilakukan Cina tidak didukung dengan bukti yang kuat 

sehingga bertentangan dengan peraturan anti-dumping WTO pasal 3.1 dan 3.2.52 Hasil 

                                                           
47 Ibid.,  
48 Ibid., 
49 Ibid., 
50 Ibid., 
51 Ibid., 
52 Mayer Brown,”WTO Dispute Finds China in Violation of Anti-dumping Agreement”  



dari laporan panel mendukung pernyataan dari Uni Eropa yaitu MOFCOM telah 

bertindak tidak sesuai dengan peraturan anti-dumping  pasal 353. Gagasan yang 

menyatakan bahwa MOFCOM melanggar pasal tersebut ialah dalam melakukan 

investigasi tidak terdapat efek yang berarti pada produk HP-SSST Grade C pasar 

domestik Cina. Selain itu, Uni Eropa juga menolak anggapan penyidik dari MOFCOM 

karena gagal membuktikan temuan dumping pada produk HP-SSST Grade B dan Grade 

C.54 Sebelumnya di Cina produk HP-SSST dibagi menjadi tiga kategori yaitu Grade A, 

Grade B dan Grade C. 

Para pengadu kasus HP-SSST tersebut menentang intepretasi panel mengenai 

price undercutting. Uni Eropa berargumen bahwa MOFCOM untuk menentukan price 

undercutting hanya melihat secara sistematis karena harga produk impor tersebut lebih 

rendah dibandingkan harga produk domestiknya dan tidak menjelaskan dumping impor 

tersebut berdampak pada harga domestik Cina55. Kemudian Uni Eropa menambahkan 

bahwa perbandingan harga secara sederhana dalam satu tahun harus dikombinasikan 

dengan fakta yang relevan seperti pergerakan harga produk tersebut dan adanya 

kenaikan harga yang cukup signifikan serta apakah terdapat peningkatan pangsa pasar 

produk dalam negeri.56  

Sebagai tambahan Uni Eropa berpendapat bahwa MOFCOM secara tidak benar 

menerapkan hasil evaluasi efek harga terhadap seluruh industri HP-SSST dalam negeri 

                                                           
53 Op Cit, China – HP-SSST and Price Undercuttingi 
54 Ibid., hal 894 
55 Ibid., 
56 Ibid., 



karena industri dalam negeri tersebut sebagian besar memproduksi produk Grade A.57 

Uni Eropa menambahkan bahwa negara yang memproduksi produk HP-SSST hanya 

memproduksi produk pada Grade B dan Grade C, tetapi produsen Cina memproduksi 

produk HP-SSST pada Grade A. Dampak yang diterima dari harga dipasar domestik 

Cina bukanlah berdasarkan pengaruh produk impor dari Uni Eropa melainkan 

keseluruhan industri dalam negeri Cina memproduksi produk Grade A.58 Meskipun 

Appellate Body menegaskan bahwa MOFCOM tidak diharuskan untuk membuktikan 

Price Undercutting terhadap semua jenis produk HP-SSST tetapi sesuai dengan 

argumen Uni Eropa bahwa penyelidik dalam menentukan cedera harus memberikan 

dasar yang berarti apakah impor yang dinyatakan dumping tersebut menyebabkan 

kerugian bagi industri dalam negeri. 

Selanjutnya, sehubungan dengan dampak impor dumping terhadap harga, pihak 

penyelidik harus mempertimbangkan apakah terjadi penurunan harga yang signifikan 

karena dampak impor dumping tersebut tidak sesuai dengan harga produk sejenis dari 

pengimpor atau apakah dampak yang diterima dari impor dumping tersebut. Sebaliknya 

untuk menekan harga pada tingkat yang signifikan atau mencegah kenaikan harga yang 

signifikan.59 Melihat tindakan Cina yang tidak konsisten dengan peraturan anti-

dumping WTO tentu membuat Uni Eropa melaporkan tindakan tersebut ke Dispute 

Settlement WTO. Uni Eropa mengajukan konsultasi kepada WTO pada 13 Juni 2013 

                                                           
57 Ibid., 
58 Ibid., 
59 Ibid., 



dan WTO mengeluarkan DS460: China – Measures Imposing Anti-Dumping Duties on 

High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes (HP-SSST) from the European 

Union.60 

                                                           
60 Ibid., 


