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DUMPING SEBAGAI BENTUK HAMBATAN PERDAGANGAN

DUMPING
Pengertian

� Praktek perdagangan tidak fair (unfair trade) karena diskriminasi harga untuk
merebut pasar/ monopoli.

� terjadi apabila suatu perusahaan menjual barang produksinya di pasar ekspor
dengan harga lebih rendah di banding harga di pasar dalam negerinyadengan harga lebih rendah di banding harga di pasar dalam negerinya

Artikel VI GATT

� Dumping yang mengakibatkan kerugian, ancaman kerugian, atau terhalangnya
perkembangan industri dalam negeri pengimpor merupakan tindakan yang harus
dihukum.

Artikel VI.1 GATT 1994

� Otoritas dalam suatu negara diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan untuk
menutupi kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri



ALASAN MENERAPKAN DUMPING

�Mematikan saingan agar dapat memonopoli (predatory 
dumping)

�Kelebihan kapasitas karena permintaan menurun 
(cycling dumping)

�Memperbesar pangsa pasar (market expansion �Memperbesar pangsa pasar (market expansion 
dumping)

� mendapatkan mata uang asing (state-trading dumping)

�untuk menerapkan berbagai strategi seperti 
memanfaatkan pasar dalam negeri yang tertutup dan 
menjual di luar negeri dengan harga murah untuk 
mendapatkan keuntungan dari monopoli atau oligopoli 
(strategic dumping)



PENGUJIAN FAKTA AWAL

�Barang serupa (like product)

�Persyaratan pemohon produsen domestik/ atas
namanama

�Persyaratan produksi pemohon (standing)

�Persyaratan volume impor

�Besarnya marjin dumping



1. Barang Serupa (like produk)

Article 2.6 Anti – Dumping Agreement 

Barang serupa (like product) produk yang identik dalam segala aspek, 
atau apabila tidak ada produk yang seperti itu, produk lain yang 
sekalipun tidak identik dalam segala aspek tetapi mempunyai ciri-ciri 
yang mendekati sama dengan produk yang diselediki

Unsur :

• serupa dalam semua aspek ;

• tidak semua dalam semua aspek, tapi memiliki karakteristik yang 
serupa ;

• dari kemiripan sangat mendekati (closely resembling).



Beberapa karakteristik pengujian

� Karakteristik fisik

� unsur kimia

� teknologi/ mesin

� proses produksi

� tingkat kualitas

� fungsi/ aplikasi

� segmen pasar

� biaya

� harga

� kelompok HS

� fungsi/ aplikasi

� kecenderungan konsumen

Directly competitive : persaingan di pasar



2. Syarat pemohon/ industri domestik

� tidak berafiliasi dengan eksportir/ produsen yang 
dituduh dumping ;

� tidak berafiliasi dengan importir barang yang dituduh
dumpingdumping

Berafiliasi :

Dikontrol, kerjasama dalam bisnis, produksi dan 
kerja sama lainnya dan memiliki hubungan 

keluarga



3. Syarat produksi pemohon

25 % dari produk domestik

Produksi
pemohon

50 % dari yang mendukung dan
menolak

Uji 25 % dan 50 %

pemohon
(standing)



Pengujian Standing Pemohon

A

(PEMOHON)

B
(MENDUKUNG, 

MENOLAK, ABSTEIN)

25 % 50 %

3.500 ton 6.500 ton

Mendukung

OK

3.500 : 10.000

OK

10.000 : 10.000Mendukung 3.500 : 10.000 10.000 : 10.000

3.500 ton 6.500 ton 

Menolak

OK

3.500 : 10.000

NO

3.500 : 10.000

3.500 ton 6.500 ton

Abstein 

OK

3.500 : 10.000

OK

3.500 : 3.500



4. Syarat volume impor

Impor per negara
3 % lebih

Kurang dari 3 % Kumulatif
7 % lebih

Syarat marjin dumping : tidak “de minimis” : lebih dari 2 %



5. Marjin Dumping

Dumping = Harga Ekspor < Nilai Nomal 
Less than normal values

Contoh sederhana : harga ekspor 80 dan nilai normal 100
Dumping sebesar 20, marjin dumping sebesar 20/80 

atau sebesar 25 %



Harga Ekspor

HARGA PEMBELI 
INDIPENDEN

Eskportir menjual
melalui agen/ 
perwakilan di negara
importir

HARGA EKSPOR 
KONSTRUKSI

Tidak tersedia harga
ekspor

Eksportir – importir

CIF PRICE

Eksportir dan 
importir tidak 
berafiliasi atau 
terikat perjanjian 
khusus

importir Eksportir – importir
berafiliasi/ memiliki
perjanjian khusus

khusus

Barang diekspor 
langsung atau 
melalui trader



Nilai Normal

HARGA PASAR
DOMESTIK

Barang di jual di dalam negeri cukup besar, umumnya 
lebih dari 5 % ;

Praktek perdagangan wajar

HARGA EKSPOR
KE NEGARA 
KETIGA

NILAI NORMAL
KONSTRUKSI

Barang tidak dijual di dalam negeri ;

Volume penjualan kecil, kurang dari 5 % 

Harga pasar domestik dan harga ekspor ke negara ke tiga 
tidak ada



Konstruksi nilai normal

Tiga unsur yang dihitung dalam menentukan konstruksi 
nilai normal

1.Biaya produksi1.Biaya produksi

2.Biaya penjualan, biaya umum dan biaya administrasi

3.Jumlah laba yang wajar



KERUGIAN (INJURY)

Selain membuktikan terjadinya dumping, otoritas yang 
melakukan pemeriksaan tuduhan dumping harus 
membuktikan terjadinya kerugian material

Bentuk kerugian material 

1.Kerugian material yang terjadi saat ini

2. kerugian yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang

3. terhalangnya perkembangan industri domestik



Faktor-Faktor Kerugian

1. Penjualan menurun

2. Laba menurun

3. Produksi menurun

4. Pangsa pasar menurun

5. Produktifitas menurun 

6. Utilisasi kapasitas menurun6. Utilisasi kapasitas menurun

7. ROI terganggu

8. Harga cenderung menurun

9. Besaran margin dumping

10.Cash flow negatif

11.Pengurangan tenaga kerja

12.Pertumbuhan perusahaan terganggu

13.Investasi terganggu

14.Kemampuan meningkatkan modal terganggu



Indikasi Ancaman Kerugian

Kerugian belum terjadi, tetapi potensial mengancam/ 
kerugian terjadi di masa yang akan datang

Indikasi :

•Kapasitas produksi eksportir besar ;

•Rencana perluasan industri eksportir ;

•Persediaan di eksportir/ importir cukup besar ;

•Ada kontrak jangka panjang dalam jumlah besar



Terhalangnya pengembangan industri dalam negeri

Dumping menghalangi
Pengembangan/ pendirian

Industri domestik

• prospektif industri dalam negeri
• studi kelayakan

• kontrak pembelian mesin/ peralatan
• kontrak pinjaman



Hubungan kausalitas

Volume effect dumping terhadap industri dalam negeri

1. Kenaikan volume impor dumping secara absolut cukup signifikan dan merebut 
pangsa pasar industri dalam negeri ;

2. Kenaikan volume impor barang dumping relatif lebih tinggi dari kenaikan 2. Kenaikan volume impor barang dumping relatif lebih tinggi dari kenaikan 
produksi industri dalam negeri ;

3. Volume impor relatif tetap, produksi dalam negeri menurun ;

4. Kenaikan impor dumping relatif lebih tinggi dari kenaikan konsumsi



Hubungan kausalitas

Price effect dumping terhadap harga produk industri dalam 
negeri

1. Harga barang dumping lebih rendah dari harga pemohon ; 
(price undercutting)(price undercutting)

2.Harga barang dumping menurunkan harga pemohon (price 
deppression)

3.Harga barang dumping menahan peningkatan harga 
pemohon sesuai peningkatan biaya produksi (price 
suppression)



SANKSI
(TINDAKAN REMEDI PERDAGANGAN) 

DUMPING Bea Masuk Anti Dumping

SUBSIDI Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Safeguard
QuotaSAFEGUARD



PROSES PENYELIDIKAN ANTI DUMPING DAN ANTI SUBSIDI

PP No. 34 Tahun 1996

Permohonan lengkap
Dengan dokumen

Permohonan lengkap
Dengan dokumen

Mulai penyelidikan

Adanya dumping/ subsidi

Mulai penyelidikan

Adanya dumping/ subsidi

Penyelidikan ditolak, bukti

awal tidak mendukung adanya

praktek dumping/ subsidi, 

kerugian dan dukungan

industri

Penyelidikan ditolak, bukti

awal tidak mendukung adanya

praktek dumping/ subsidi, 

kerugian dan dukungan

industri

mulai pembuktian kerugianmulai pembuktian kerugian

30 hari30 hari

Putusan awal adanya dumping

/subsidi (pengenaan bea

masuk sementara)

Putusan awal adanya dumping

/subsidi (pengenaan bea

masuk sementara)

Penghentian jika tidak ada

dumping/subsidi/ kerugian

Penghentian jika tidak ada

dumping/subsidi/ kerugian
Putusan awal terjadi kerugianPutusan awal terjadi kerugian

Penyelidikan kerugian
dilanjutkan

Penyelidikan kerugian
dilanjutkan

90 hari
150 hari kasus

kompleks

90 hari
150 hari kasus

kompleks

60 hari60 hari



PROSES PENYELIDIKAN ANTI DUMPING DAN ANTI SUBSIDI

PP No. 34 Tahun 1996

Penyesuaian harga dan

Penghentian penyelidikan

Penyesuaian harga dan

Penghentian penyelidikan

Putusan final dumping/ subsidiPutusan final dumping/ subsidi

Penghentian tidak ada
Dumping/subsidi

Penghentian tidak ada
Dumping/subsidi

Dengar pengapat Dengar pengapat 

180 hari180 hari
180 hari180 hari

Pengembalian BMAD/BMI 
Sementara yang telah dibayar

Pengembalian BMAD/BMI 
Sementara yang telah dibayar

Putusan final kerugianPutusan final kerugian

Tidak rugiTidak rugi

Pengenaan BMAD/ BMIPengenaan BMAD/ BMI

30 hari30 hari

RugiRugi


