
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang 

berhubungan dengan segala bentuk aturan perdagangan antara negara – negara yang 

ada di dunia1. Dengan berdirinya WTO sejak tahun 1995 yang sebelumnya bernama 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) negara – negara memiliki 

kemudahan dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional2. Dengan 

terbentuknya WTO maka terbentuklah sistem liberalisasi perdagangan internasional 

yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, dan 

mengurangi kemiskinan3. Negara – negara yang telah bergabung dengan WTO tentu 

harus mematuhi segala bentuk aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan demikian setiap negara anggota WTO harus saling berkomunikasi dan 

bernegosiasi agar dapat menciptakan keteraturan dalam perdagangan internasional. 

Negara – negara yang telah menjadi anggota WTO tidak diperbolehkan memilih 

negara mana yang akan menjadi mitra dagangnya. Setiap negara harus memberikan 

perlakukan yang sama kepada setiap negara anggota lainnya4. Selain itu prinsip WTO 

                                                           
1 “Home>the wto>what is the wto?”, diakses dari 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm  pada 21 Maret 2017 
2 Ibid., 
3 “Global Trade Liberalization and the Developing Countries”, diakses dari 
https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/110801.htm pada 21 Maret 2017 
4 Home>the wto>what is the wto?>understanding the wto> principles of the trading 
system,”Principles of the trading system”, diakses dari 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm  pada 31 Mei 2017 



itu sendiri ialah Free Trade, dimana setiap negara harus mengurangi hambatan 

perdagangan seperti menghilangkan larangan impor, memberikan kuota terhadap suatu 

produk agar memperlancar perdagangan internasional5. Terhubungnya pasar nasional 

dengan perdagangan internasional dengan beberapa pengecualian dipandang dapat 

mendorong pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan, membangun koneksi 

dan hubungan baik dengan negara sesama anggota WTO. Keterbukaan pasar terhadap 

perdagangan internasional juga harus diimbangi dengan kebijakan nasional maupun 

internasional yang sesuai sehingga negara – negara anggota dapat saling berkontribusi 

untuk memajukan perekonomian masing – masing negara6. Segala bentuk kesepakatan 

sebagai anggota WTO telah tercantum dalam Agreement Establishing the World Trade 

Organization7.  

Setiap negara anggota pasti telah menandatangani perjanjian yang telah 

ditetapkan untuk setiap anggota WTO. Salah satu perjanjian tersebut ialah Anti 

Dumping (Article VI of GATT 1994). Secara umum Dumping merupakan suatu keadaan 

diskriminasi yang dilakukan oleh negara pengekspor, dengan menjual produknya lebih 

rendah di pasar internasional dibandingkan dengan pasar nasionalnya8. Dumping dapat 

memberikan dampak kerugian bagi industri negara yang pengimpor itu sendiri. Hal 

                                                           
5 Ibid., 
6 “World Trade Organization”, diakses dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-
multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx  pada 01 Juni 2017 
7 “Agreement Establishing the World Trade Organization”, diakses dari 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf  pada 01 Juni 2017 
8 Home>trade topics> anti-dumping>technical information,”Technical Information on anti-dumping”, 
diakses dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt_e.htm  pada 01 Juni 2016 



tersebut dikarenakan Dumping menyebabkan diskriminasi harga untuk 

mengoptimalkan keuntungan bagi produsen9. Sehingga untuk menghindari terjadinya 

diskriminasi harga tersebut WTO membentuk peraturan Anti Dumping.  

Anti-Dumping pada Article VI of GATT 1994 menjelaskan bahwa setiap negara 

anggota disyaratkan untuk tidak memberikan pajak terhadap produk impor atau 

menjual produk tersebut dibawah harga normal10. Peraturan Anti-Dumping terdiri dari 

18 Article dan 2 Annex (Pasal Tambahan). Dalam peraturan Anti-Dumping terdapat 

poin utama yaitu peraturan ini diterapkan untuk menghindari terjadinya persaingan 

produk yang tidak adil dan tidak membeda-bedakan rekan dagangnya. Untuk 

menerapkan peraturan Anti Dumping terhadap negara perlu adanya bukti berupa 

kerugian material yang dialami oleh industri dalam negerinya11. Namun bila tidak ada 

kerugian yang dialami oleh industri yang berada di negara pengimpor maka terjadi 

kecurangan dalam penggunaan Anti Dumping12. 

Cina mulai bergabung dengan WTO pada 11 Desember 2001.13 Salah satu negara 

yang menerapkan peraturan Anti-Dumping ialah Cina yaitu Anti-Dumping Regulations 

of the People’s Republic of China.14 Peraturan ini dibuat sesuai dengan kententuan 

yang relevan dari hukum perdagangan luar negeri Cina yang bertujuan untuk menjaga 

                                                           
 9 Ibid.,  
10 Ibid., 
11 “Anti dumping actions”, diakses dari 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm  pada 03 Juni 2016 
12 Ibid., 
13 World Trade Organization,”China and the WTO”, diakses dari 
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm pada 10 November 2017 
14 Ministry of Commerce People Republic of China,”Anti-dumping Regulations of the People’s Republic 
of China, diakses dari  pada 10 November 2017 



perdangan luar negeri dan persaingan perdagangan yang sehat.15 Untuk menyatakan 

dumping terhadap suatu produk yang diimpor ke Cina harus ada beberapa bukti seperti 

kerugian material atau ancaman material terhadap industri dalam negeri yang ada. Bila 

terdapat kerugian material yang diderita oleh suatu industri maka peraturan ini dapat 

diberlakukan terhadap perusahaan yang melakukan dumping.16 

Selain Cina terdapat anggota WTO lain yaitu Uni Eropa. Uni Eropa telah menjadi 

anggota WTO sejak 1 Januari 1995.17 Cina dan Uni Eropa sudah menjalin hubungan 

perdagangan cukup lama yaitu pada tahun 1975. Hubungan antara Cina dengan Eropa 

cukup baik dimana di tahun 2009 Uni Eropa menjadi mitra perdagangan terbesar 

pertama dan Cina menjadi mitra perdangan terbesar kedua bagi Uni Eropa.18 Hal 

tersebut di lihat dari besarnya proses ekspor dan impor yang dilakukan oleh kedua 

negara tersebut. Salah satu sektor yang mendominasi perdagangan kedua negara ini 

ialah sektor manufaktur.19 Pada tahun 2014 merupakan puncak hubungan perdagangan 

mereka dimana Uni Eropa telah mengimpor produk manufaktur sebesar 97% 

sedangkan Uni Eropa mengekspor ke Cina sebesar 86%.20 Hal ini menunjukkan bahwa 

Uni Eropa dengan Cina memiliki hubungan perdagangan yang kuat dalam bidang 

                                                           
15 Ibid., 
16 Ibid., 
17 World Trade Organization,”The Ueropean Union and the WTO”, diakses dari pada 10 November 
2017 
18 Stepan Matthias and Ostermann Falk,”EU-China Relations, Strategic or pragmatic, the future or 
already the past?”, AP 2011, hal 20 
19 Eurostat Newsrelease,”EU-China Summit EU trade with China significantly up in 2014 for both 
goods and service EU deficit for goods, EU surplus for service”, 116/2015-26 Juni 2015, diakses pada 
17 Desember 2017 
20 Ibid., 



manufaktur. Salah satu produk manufaktur yang Uni Eropa Ekspor ke Cina ialah 

produk manufaktur High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes (HP-SSST). 

Produk HT-SSSP merupakan bahan manufaktur utama yang digunakan dalam 

pembuatan produk berteknologi tekanan seperti superheaters, reheaters of 

supercritical, reheaters of supercritical dan ultrasupercritical boilers.21 

Meskipun adanya hubungan yang erat terkait ekspor impor manufaktur Uni 

Eropa dan Cina ditahun 2013 kedua pihak ini terjadi perselisihan dimana Cina 

memberlakukan peraturan anti-dumping terhadap Uni Eropa pada produk High-

Performance Stainless Steel Seamless Tubes (HP-SSST)22. Hal tersebut diawali tahun 

2011 dimana perusahaan asal Cina yaitu Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co. 

Ltd. dan Changshu Huaxin Pipe Co. Ltd. mengajukan petisi kepada Kementerian 

Perdagangan Republik Rakyat Cina (MOFCOM) untuk melakukan investigasi 

dumping terhadap produk perusahaan Uni Eropa yaitu Tubacex Tubos Inoxidables S.A, 

dan Salzgitter Mannersmann Stainless Tube Italia Srl.23 Petisi tersebut di terima oleh 

MOFCOM dan mengeluarkan Announcement No. 57 of 2011 of the Ministry of 

Commerce of the People’s Republic of China on Filing for Anti-dumping Investigation 

against Imports of Certain High-performance Stainless Steel Seamless Tubes.24 

                                                           
21 Op Cit, China – HP-SSST and Price Undercutting 
22 HP-SSST merupakan produk manufaktur yang berbentuk pipa besi besar   
23 Ahn Dukgeun and Zanardi Maurizio,”China-HP-SSST: Last Part of Growing Pains?”, The Department 
of Economics Lancaster University Management School, Lancaster, UK, hal 2 
24 Ministry of Commerce People’s Republic of China 



MOFCOM memulai penyelidikan anti-dumping terhadap produk HP-SSST yang 

berasal dari Uni Eropa pada tanggal 8 Desember 2011, periode yang di teliti ialah dari 

tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2011. Sedangkan periode pemeriksaan 

kerugian material di mulai pada 1 Januari 2008 hingga 30 Juni 2011.25 Setelah 

melakukan investigasi pada tanggal 8 November 2012 MOFCOM mengumumkan 

investigasi anti-dumping 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.26 MOFCOM memberlakukan tarif anti-dumping 

terhadap perusahaan asal Uni Eropa tersebut sebesar 9,7% untuk Tubacex Tubos 

Inoxidables S.A, dan 11,1% untuk Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Italia Srl.27
 

MOFCOM menjelaskan bahwa pada tahun 2008 hingga 2010 industri dalam 

negeri terjadi penurunan dalam persediaan bahan-bahan, harga jual domestik, 

keuntungan pendapatan penjualan domestik, arus kas bersih, dan investasi modal.28 Hal 

tersebut dibuktikan dengan pendapatan domestik Cina turun 61,07% di tahun 2009 

dibandingkan dengan 2008.29 Kemudian penurunan pendapatan tahunan sebesar 

                                                           
25 Sunny Steel Enterprise Ltd.,”Investigation against Imports of Certain High-Performance Stainless 
Steel Seamless Tubes”, diakses dari pada 22 November 2017 
26 Ministry of Commerce People’s Republic of China,” MOFCOM 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”, diakses dari 

http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/buwei/201211/20121108432478.shtml pada 22 

November 2017 

27 Ibid., 
28 Ibid., hal 3 
29 Ibid.,  



15,50% dari tahun 2008 hingga 2010.30 Dengan menurunnya pendapatan domestik 

tersebut diduga karena produk HP-SSST yang berasal dari Uni Eropa melakukan 

dumping atas produknya sehingga Cina memberlakukan peraturan anti-dumping 

terhadap produk tersebut31.  

Penerapan peraturan anti-dumping yang dilakukan oleh Cina tersebut ditentang 

oleh Uni Eropa. Uni Eropa menilai Cina memberlakukan peraturan tersebut terhadap 

produknya memberikan kerugian yang cukup berarti, dimana Uni Eropa telah 

mengekspor produk HP-SSST ini sebesar €90 juta pada tahun 2009 dan mengalami 

penurunan hingga €20 juta setelah dikenakan peraturan anti-dumping.32 Selain itu Uni 

Eropa juga menentang MOFCOM telah salah menentukan impor yang dinyatakan 

dumping tersebut memberikan cedera material terhadap industri dalam negeri Cina.33 

Uni Eropa menyatakan bahwa MOFCOM dalam menerapkan peraturan anti-dumping 

tidak sesuai dengan article 3.1 Anti-dumping Agreement dimana memerlukan bukti 

baik volume impor yang dinyatakan dumping dan pengaruhnya terhadap produk sejenis 

terhadap industri dalam negeri serta dampak terhadap produsen dalam negerinya.34 Uni 

Eropa menganggap penilaian dumping MOFCOM terhadap industri dalam negeri tidak 

sesuai dengan Article 3.1 dan 3.4 Anti-dumping Agreement sehingga Uni Eropa 

                                                           
30 Ibid., 
31 Ibid., 
32 International Centre for Trade and Sustainable Development,”WTO Panels Issues Mixed Ruling in 
EU, Japan Complaint Againts China Steel Duties”, diakses dari https://www.ictsd.org/bridges-
news/bridges/news/wto-panel-issues-mixed-ruling-in-eu-japan-complaint-against-china-steel pada 
11 November 2017 
33 Ibid., 
34 Ibid., 



mempertanyakan legalitas penentuan MOFCOM terhadap penilaian dumping dengan 

kerugian material yang diterima.35 

Berdasarkan peraturan anti-dumping WTO pada article 3.1 menjelaskan bahwa 

dalam menentukan kerugian material yang di terima oleh industri dalam negeri harus 

didasarkan pada bukti yang kuat yaitu melibatkan dua pemeriksaan obyektif.36 Pertama 

harus melakukan pemeriksaan pada volume impor yang dinyatakan dumping dan 

dampak dari produk yang dinyatakan dumping terhadap harga di pasar domestik untuk 

produk sejenis.37 Kedua ialah dampak yang diterima oleh produsen dalam negeri itu 

sendiri.38 Kemudian pada article 3.4 menjelaskan bahwa dalam melakukan 

pemeriksaan produk yang dinyatakan dumping harus mencakup evaluasi terhadap 

semua faktor ekonomi dan indeks relevan yang terkait dengan keadaan industri, 

penurunan penjualan, keuntungan, pangsa pasar, output, produktivitas, pengembalian 

investasi atau faktor yang mempengaruhi harga domestik, besarnya margin dumping, 

pekerjaan, upah, pertumbuhan, dan kemampuan untuk meningkatkan modal 

investasi.39 

Uni Eropa mengajukan konsultasi kepada WTO pada 13 Juni 2013 tentang Anti-

dumping. Uni Eropa mengklaim bahwa Cina telah melanggar Anti-dumping Article 3.1 

                                                           
35 Ibid.,  
36 WTO Analytical Index: Anti-Dumping Agreement,”Agreement on Implementation of Article VI of the 
General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement)”,diakses dari 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/anti_dumping_02_e.htm pada 11 
November 2017 
37 Ibid., 
38 Ibid., 
39 Ibid., 



dan 3.4 of the GATT 1994. Pengaduan tersebut diterima dan WTO mengeluarkan 

“DS460: China – Measures Imposing Anti-Dumping Duties on High-Performance 

Stainless Steel Seamless Tubes (“HP-SSST”) from the European Union”40.  

Gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut mendapatkan dukungan dari 

beberapa negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Konsultasi tersebut berjalan 

cukup panjang yaitu dari tahun 2013 hingga 2015. Pada akhirnya WTO mengeluarkan 

Panel Report pada 13 Febuari 2015 yang menyatakan bahwa Cina melakukan 

pelanggaran dalam menerapkan Anti-dumping terhadap produk asal Uni Eropa yaitu 

High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes.41 Cina diperikirakan akan 

menghapus penerapan anti-dumping terhadap produk HP-SSST dari Uni Eropa setelah 

keluarnya panel report.42  

Setelah dikeluarkannya panel report tersebut pejabat Cina akan menilai dan 

menentukan langkah selanjutnya selama 60 hari kedepan43. Setelah keluarnya putusan 

WTO tersebut Cina dapat mengajukan banding terhadap Uni Eropa atas kasus HP-

SSST. Namun pengajuan banding yang dilakukan oleh Cina tersebut ialah untuk 

                                                           
40 World Trade Organization,”DS460: China – Measures Imposing Anti-Dumping Duties on High-
Performance Stainless Steel Seamless Tubes (“HP-SSST”) from the European Union”, diakses dari  pada 
10 November 2017 
41 Ibid., 
42 International Centre for Trade and Sustainable Development,”WTO Panels Issues Mixed Ruling in 
EU, Japan Complaint Againts China Steel Duties”, diakses dari http://www.ictsd.org/bridges-
news/bridges/news/wto-panel-issues-mixed-ruling-in-eu-japan-complaint-against-china-steel pada 
22 November 2017 
43 Ibid., 



menerapkan rekomendasi dan keputusan dari DSB.44 Pada tanggal 19 Febuari 2016 Uni 

Eropa dan Cina telah menginformasikan DSB bahwa mereka telah sepakat menetapkan 

jangka waktu bagi Cina untuk menerapkan rekomendasi dan keputusan DSB yaitu 

selama 9 bulan dan 25 hari sejak dikeluarkannya putusan dari DSB.45 Jangka waktu 

yang wajar tersebut akan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2016.46 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengapa Cina tidak patuh terhadap peraturan Anti-Dumping WTO atas produk 

High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes Uni Eropa pada tahun 2013-2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan pelanggaran Cina 

terhadap peraturan Anti-Dumping WTO atas produk High-Performance Stainless Steel 

Seamless Tubes Uni Eropa pada tahun 2013-2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dan memaparkan analisa 

mengenai mengapa Cina tidak patuh terhadap peraturan Anti-Dumping WTO 

High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes Uni Eropa pada tahun 2013-

2015. 

                                                           
44 World Trade Organization,”China-Measures Imposing Anti-Dumping Duties on High-Performance 
Stainless Steel Seamless Tubes (HP-SSST) from European Union, diakses dari 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds460_e.htm pada 1 Januari 2018 
45 Ibid., 
46 Ibid., 



1.4.2 Secara Teoritis  

Sebagai salah satu referensi bagi peneliti lainnya untuk menganalisa 

permasalahan atau tema yang sama dan membantu memberikan informasi baru 

bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema yang sama.  

 


