
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada analisis yang penulis lakukan pada penelitian ini, penulis 

menemukan hasil akhir dimana hipotesis yang penulis ajukan tidak terbukti. Pada 

hipotesis yang penulis tulis sebelumnya menjelaskan bahwa sanksi reputasi yang 

diterima oleh Cina kecil karena tidak memberikan kerugian besar bagi negara yang 

menjadi korban atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal tersebut berbanding 

terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Sanksi Reputasi yang 

diterima oleh Cina besar karena melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan 

WTO. 

 Sanksi Reputasi tersebut dilihat dari indikator Severity of the Violation dimana 

terdapat banyak negara yang telah menjadi korban sebelumnya atas penerapan 

peraturan anti-dumping yang dilakukan oleh Cina. Kemudian pada Reasons for the 

Violation Cina tidak dapat membuktikan kerugian material yang diterima oleh industri 

dalam negerinya ketika menerapkan peraturan anti-dumping pada produk HP-SSST 

dari Uni Eropa. Terakhir ialah Knowledge of the Violation dimana terdapat empat 

negara yang menjadi third party pada kasus penerapan anti-dumping produk HP-SSST 

Uni Eropa. Dari keempat negara tersebut hanya Amerika Serikat yang menilai tindakan 

Cina merupakan bukan suatu pelanggara. Sedangkan Arab Saudi, Turki dan Korea 

Selatan menilai tindakan Cina merupakan tindakan pelanggaran. 



 Hal yang membuat Cina melakukan tindakan pelanggaran dari peraturan WTO 

bisa dilihat dari variabel Reputational Sanction pada indikator Clarity of the 

International Obligation and its Violation dan Regime Changes dimana indikator 

tersebut menunjukkan sanksi reputasi yang diterima oleh Cina kecil. Pada indikator 

Clarity of the International Obligation and its Violation terdapat ketidakjelasaan pada 

peraturan WTO yang telah ditetapkan tepatnya pada pasal 3.1 dan 3.2. Pada pasal 

tersebut terdapat kata-kata yang kurang jelas atau tidak menjelaskannya secara detail 

bukti apa saja yang diperlukan untuk menetapkan adanya dumping pada suatu produk. 

Hal tersebut menyebabkan Cina menerapkan pasal yang ambigu tersebut pada Article 

15 of Anti-dumping Regulations of the People’s Republic of China. 

 Banyaknya kasus penerapan anti-dumping yang dilakukan oleh Cina terhadap 

berbagai negara tidak hanya pada produk HP-SSST tidak hanya disebabkan oleh negara 

yang tidak patuh terhadap peraturan internasional. Namun institusi berwenang yaitu 

WTO belum melakukan tindakan lebih lanjut untuk memperjelas isi pasal dari 

peraturan anti-dumping. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan Cina melakukan 

tindakan pelanggaran yang sama terhadap peraturan WTO. Pada Regime Changes 

terjadi perubahan kepemimpinan di tahun 2008-2015 pada saat kasus tersebut 

berlangsung. Meskipun terjadi perubahan kepemimpinan tetapi tidak terdapat 

perubahan rezim pada masa kepemimpinan sebelumnya. Sementara itu pada Implicit 

Obligation penulis tidak dapat menganalisis seberapa besar Sanksi Reputasi yang 

diterima oleh Cina. 



 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Cina dalam 

melakukan tindakan pelanggaran dari peraturan WTO yaitu penerapan anti-dumping 

kepada Uni Eropa bukan didasarkan pada sanksi reputasi yang diterima kecil. Sanksi 

Reputasi tersebut tidak memiliki pengaruh yang kuat agar Cina mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan oleh WTO sebelumnya. Sehingga Cina tetap melakukan tindakan 

pelanggaran meskipun Sanksi Reputasi yang diterimanya besar. 

6.2 Saran 

 Pada penelitian yang penulis lakukan yang berjudul ketidakpatuhan Cina 

terhadap peraturan anti-dumping WTO atas produk High-Performance Stainless Steel 

Seamless Tubes (HP-SSST) Uni Eropa tahun 2008-2015 merupakan penelitian yang 

membahas alasan Cina dalam melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan 

yang telah ditetapkan oleh WTO. Penelitian ini untuk menganalisis tindakan 

pelanggaran Cina tersebut menggunakan teori dari Andrew T.Guzman tentang 

Compliance Based Theory. Namun penulis mendapati bahwa penelitian ini masih 

terdapat kekurangan dan tidak mencakup secara keseluruhan tindakan pelanggaran 

yang dilakukan oleh Cina.  

 Disini penulis menyarankan kepada peniliti selanjutnya untuk melihat sisi lain 

dari penerapan anti-dumping yang dilakukan oleh Cina seperti kebijakan luar negeri 

yang dikeluarkan oleh Cina ketika bersengketa dengan negara lain ketika melakukan 

tindakan pelanggaran pada peraturan anti-dumping WTO.  

 


