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I. PENDAHULUAN 

1. Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan 

Pada tanggal 30 Desember 2011 Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Minyak 

dan Gas Bumi (APROPIPE) selaku asosiasi produsen dari casing, tubing 

dan aksesoris, mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan 

Perdagangan Indonesia (KPPI) agar Pemerintah Republik Indonesia 

mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures) 

atas impor casing dan tubing jadi dengan yield strength lebih dari 75.000 psi 

dan ujungnya telah dikerjakan, dengan nomor Harmonized System (HS.) 

7304.29.00.90. 

APROPIPE yang selanjutnya dalam Laporan Hasil Penyelidikan ini disebut 

sebagai “Pemohon”, bertindak atas nama dan untuk kepentingan dua 

anggotanya yaitu PT. Citra Tubindo Tbk. (CTBN) dan PT. Seamless Pipe 

Indonesia Jaya (SPIJ), dimana keduanya bersedia untuk dilakukan verifikasi  

oleh KPPI.  

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa kedua anggotanya 

tersebut mengalami kerugian sebagai akibat dari kenaikan volume impor 

barang yang bersangkutan, dan meminta kepada Pemerintah RI untuk 

mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures). 

 

2. Identitas Pemohon 

Nama  : Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Minyak Dan Gas 

Bumi (APROPIPE) 

Alamat Kantor : Gedung Lina, Suite 308. Jl. HR. Rasuna Said Kav.  

B-7 Jakarta Selatan 12910 

Telepon : (021) 5252522 

Faksimili : (021) 5252461 

E-Mail : APROPIPE : apropipe@indo.net.id 

mailto:apropipe@indo.net.id
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 : CTBN          : by.mm36@gmail.com 

 : SPIJ            : phermawan@tenaris.com 

 

3. Barang Yang Diproduksi Oleh Pemohon 

Pemohon, selain memproduksi Barang Yang Diselidiki sebagaimana 

diuraikan dalam Bab III, memproduksi pula barang lain yang digunakan 

untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi, yang mencakup casing 

dan tubing jenis low grade yang ujungnya sudah diulir, casing dan tubing 

yang telah di-upsetting, drill pipe, aksesoris untuk sambungan pipa (pup 

joints, cross-overs, flow couplings, dan blast joints), dan pelindung pipa dari 

plastik (protector). 

 

4. Dimulainya Penyelidikan 

Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam 

permohonan, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk 

memulai penyelidikan. Oleh karena itu, KPPI menetapkan dimulainya 

penyelidikan pada tanggal 20 Januari 2012. 

 

5. Pengumuman dan Notifikasi 

Sehubungan dengan ketetapan dimulainya penyelidikan pada tanggal 20 

Januari 2012, KPPI telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 
a. Mengumumkan melalui Koran Bisnis Indonesia pada tanggal 20 Januari 

2012 dan Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 19 

Januari 2012; 

 
b. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon, 

Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI), beberapa perwakilan 

Negara Eskportir terbesar di Indonesia, dan Kementerian Perindustrian 

RI sebagai instansi pembina; 
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c. Menyampaikan notifikasi 12.1(a) kepada Committee on Safeguards 

pada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), yang 

diedarkan kepada Anggota WTO pada tanggal 27 Januari 2012 dengan 

nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/17. 

 

6. Selama masa penyelidikan, SPIJ yang sebelumnya merupakan pendukung 

dalam permohonan yang diajukan oleh APROPIPE, kemudian  mengajukan 

diri menjadi salah satu pihak dalam permohonan dimaksud dan karenanya 

bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh KPPI. Oleh karena itu, selain 

melakukan penyelidikan dan verifikasi atas kebenaran klaim kerugian yang 

disampaikan oleh CTBN, KPPI juga melakukan penyelidikan dan verifikasi 

atas kebenaran klaim kerugian yang dialami oleh SPIJ. 

 

7. Proporsi Produksi Pemohon 

Dari data yang disampaikan oleh Pemohon kepada KPPI, total produksi 

CTBN dan SPIJ sudah mewakili keseluruhan produksi industri dalam negeri 

atas Barang Yang Diselidiki. 

 

8. Periode Penyelidikan 

Periode penyelidikan adalah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.  

 

 

II. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN 

Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3.1 WTO Agreement on Safeguards, 

selama masa penyelidikan KPPI telah memberikan kesempatan kepada 

eksportir produsen, importir, perwakilan negara eksportir, dan Pemohon untuk 

menyampaikan bukti, dan tanggapan  terkait dengan penyelidikan. 
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1. Tanggapan/pandangan yang disampaikan pada Dengar Pendapat 

tanggal 8 Februari 2012 Terkait Dengan Dimulainya Penyelidikan 

Dengar pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2012 

setelah penyelidikan dimulai dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan menyampaikan bukti, 

dan tanggapan atas penyelidikan yang bersangkutan.  

Tanggapan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

a. Kutipan Tanggapan dari Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Minyak 

Dan Gas Bumi (APROPIPE) sebagai Pemohon 

i. “Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Minyak dan Gas Bumi 

(APROPIPE) yang merupakan asosiasi produsen dari Casing, 

Tubing dan aksesoris dalam hal ini bertindak atas nama PT. CITRA 

TUBINDO, Tbk, yang didukung oleh : 

- PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA 

- PT. HYMINDO PETROMAS UTAMA 

- PT. H-TECH OILFIELD SERVICES 

mengajukan permohonan kepada Pemerintah melalui KPPI untuk 

mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor 

Casing Tubing jadi dengan yield strength lebih dari 75,000 Psi dan 

ujungnya telah dikerjakan, dengan Nomor HS. 7304.29.00.90 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

ii. APROPIPE mengucapkan terima kasih kepada KPPI dengan 

ditindak lanjuti permohonan sebagaimana Pengumuman Komite 

Pengamanan Perdagangan Indonesia Nomor 

44/KPPI/PENG/I/2012, dimulainya penyelidikan tindakan 

pengamanan perdagangan (safeguards) atas impor Casing dan 

Tubing jadi dengan yield strength lebih dari 75,000 Psi dan 

ujungnya telah dikerjakan, dengan Nomor HS. 7304.29.00.90. 
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iii. Bahwa permohonan tersebut sehubungan ancaman kerugian 

terhadap Pemohon maupun kerugian produsen Casing Tubing 

(Seamless Pipe) dalam negeri sebagai dampak dari derasnya dan 

lonjakan arus impor barang sejenis yang secara langsung bersaing 

dengan hasil produksi dalam negeri. 

iv. Lonjakan jumlah produk impor dari Casing tubing jadi (naik 50% 

tahun 2010 dibanding tahun 2007), produk yang dimaksud 

merupakan Seamless Pipe yang digunakan untuk pengeboran 

minyak dan gas bumi, telah mendapat proses lanjutan Heat 

Treatment, Upsetting dan Threading, yang mana sudah dapat 

diproduksi di dalam negeri. Importasi produk jadi tsb tertinggi dari 

China, Singapura (transit, tidak memiliki industri), dan Jepang. 

v. Fakta importasi Casing Tubing jadi, tidak saja menjadi berita mass 

media nasional (cetak dan elektronik) dalam kurun 3-5 tahun ini 

dan telah menjadi perhatian internasional. (bukti-bukti disampaikan 

kepada KPPI). 

vi. Pasar internasional sebagai latar belakang unforeseen 

development, antara lain; (bukti-bukti disampaikan kepada KPPI) 

a. China memberikan insentif kepada manufakturnya dengan low 

cost inputs, tax rebate 17%, dan subsidi agar berorientasi 

export. 

b. China mempunyai kapasitas supply yang jauh lebih besar 

dibandingkan konsumsinya. 

c. Negara-negara lain mengamankan industri dalam negerinya 

masing masing :  

 US-International Trade Comission menetapkan anti-dumping 

duty terhadap Seamless Pipe China pada 48.99% ~ 

98.74%. (Nov 2010). 

 Canada Border Services Agency (CBSA) menetapkan anti 

dumping & Countervailing duties terhadap OCTG/Seamless 

China pada 48.15% ~ 166.9% (Feb 2010). 
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 Mexico menetapkan anti dumping duty seamless tube 

sebesar 56% ($1,772/ mt) pada seamless China (Feb 2011). 

 Canada Border Services Agency (CBSA) memulai 

penyelidikan anti dumping & Subsidy terhadap OCTG Pup 

Joint (Dec 2011). 

 European Commission menetapkan 48.3% ~ 71.9% anti-

dumping & anti subsidy duties terhadap seamless tubes 

China. (Jan 2012). 

 India, dan Negara lainnya. 

d. China mengalihkan fokus Market Seamless Pipe (OCTG) ke 

Asia Tenggara (Indonesia) dan Timur Tengah. 

e. Selain menjadi pengalihan pasar, Indonesia juga sebagai transit 

untuk menghindari duties agar dapat masuk ke Negara-negara 

yang telah “mengamankan diri”. 

vii. Tingginya impor finished Casing Tubing yang tidak proporsional 

terhadap konsumsi dan produksi dalam negeri, telah menunjukkan 

tren dominasi pada pasar dan juga over supply pada pasar dalam 

negeri. Utilisasi kapasitas yang sebenarnya rendah (yaitu dibawah 

20% dari total kapasitas nasional 417,000 ton-537,000 ton dengan 

3 industri pada 2011), utilisasi semakin signifikan menurun drastis. 

Daya saing industri dalam negeri terganggu, termasuk harga 

tertekan dengan produk impor jadi yang semakin marak. 

viii. Persaingan dan kepastian investasi industri semakin terganggu, 

dengan agresifnya pedagang/agent hanya membuat fasilitas 

Workshop untuk Finishing Services dengan investasi rendah 

(minimal) sebagai “paspor”. (perusahaan berbentuk PT untuk 

domestik & SKA/Certificate of Origin Indonesia untuk ekspor). Hal 

ini dengan impor produk jadi atas yield strength lebih dari 75000psi 

dan ujungnya telah dikerjakan (upsetted), melalui Indonesia 

mereka pakai untuk market dalam dan luar negeri. Bersaing 

dengan industri OCTG Dalam Negeri. Kapasitas dari seluruh 
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Services Workhop tsb pada tahun 2007 yaitu 625,000 ton naik 62% 

menjadi 1 juta ton pada 2011. Mereka juga dimanfaatkan pihak lain 

(khususnya pihak dari China, Singapura dan Jepang) untuk tujuan 

negara-negara yang telah menetapkan antidumping. 

ix. Derasnya impor produk jadi menjadikan beban berat dan ancaman 

bagi industri dalam negeri, berdampak negatif kepada 

perekonomian nasional terkait penyerapan tenaga kerja, pajak, 

multiflier effect, dan program industrialisasi khususnya pendalaman 

industri kearah hulu. 

x. Bahwa bobot manfaat perusahaan pemohon yaitu 15%. Angka 

maksimal dari kontribusi kepada pemberdayaan UKM, community 

development, dan lainnya. Dengan local content diatas 40% 

(TKDN+BMP) merupakan produk wajib digunakan sesuai peraturan 

dan kebijakan pemerintah, yang mana sudah semestinya 

mengajukan permohonan perlindungan kepada pemerintah seperti 

halnya yang dilakukan negaranegara lain dalam melindungi produk 

dan industri dalam negerinya. 

xi. APROPIPE mengajukan permohonan kepada KPPI agar 

Pemerintah mengenakan tindakan pengamanan perdagangan 

(safeguards) untuk memulihkan kerugian serius dan ancaman 

kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai 

akibat dari lonjakan jumlah barang yang bersaing dengan produksi 

dalam negeri pada produk sejenis (like product) : ”Casing dan 

tubing jadi dengan yield strength lebih dari 75,000 Psi dan 

ujungnya telah dikerjakan. Dengan Nomor HS. 7304.29.00.90” 

Tindakan pengamanan diharapkan segera diambil untuk 

menghindari keadaan yang makin sulit untuk dipulihkan atau 

diperbaiki selanjutnya industri dalam negeri dapat melakukan 

penyesuaian struktural (structural adjustment). 

xii. Pendapat Direktur PT. Citra Tubindo pada rapat tgl 8 Febuari 2012, 

akan disampaikan pada surat tersendiri.” 
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b. Kutipan Tanggapan dari PT. Citra Tubindo Tbk.  

 “Bahwa pada awalnya (dekade tahun 1970an) hampir semua 

pengadaan pipa yang digunakan dalam pengeboran minyak dan 

gas bumi baik eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi, hampir 

seluruhnya dilakukan dengan impor. 

Kemudian pemerintah RI melalui Menteri UPDN mengumpulkan 

pengusaha dan di encourage untuk melakukan produksi dalam 

negeri terhadap keubutuhan barang kebutuhan perminyakan yang 

dapat diproduksi didalam negeri. 

 Para Pengusaha dihimbau melakukan investasi di Pulau Batam 

yang dijadikan basis pertumbuhan ekonomi guna mendukung 

operasi perminyakan (petroleum logistic base) Indonesia dimana 

barang-barang yang dusah dapat diproduksi di dalam negeri denga 

suatu roadmap jangka panjang yang komprehensif. Secara 

berkesinambungan harus meningkatkan komponen dalam negeri 

dan pendalaman industry. 

 Hal ini secara konsisten dilakukan oleh PT. Citra Tubindo grup, 

yang secara terus menerus melakukan penambahan tingkat 

kandungan dalam negeri secara significant, termasuk pendalaman 

industri sehingga khusus dalam bidang casing tubing ini, sudah 

mencapai kandungan dalam negeri leih dari 40% TKDN cost to 

make ex work dan bobot manfaat perusahaan (pembobotan 

menfaat keberadaan perusahaan antara lain, dalam community 

development, litbang, konservasi lingkungan, dsb) 

 PT. Citra Tubindo Tbk. yang pada awalnya melalui dengan 

pengulingan (hilir) telah meningkatkan menuju ke proses Heat 

Treatment  yaitu suatu proses meningkatkan mechanical properties 

pipa menjadi high grade untuk dipakai aplikasi pemboran minyak 

dan gas bumi yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Produk ini 

mempunyai added value yang besar. 



TIDAK RAHASIA 
 

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPOR “PIPA CASING DAN TUBING,  

DENGAN NOMOR HS: 7304.29.00.90” 

 

 

 9 

 PT. Citra Tubindo Tbk. konsisten dan berkelanjutan ke arah hulu 

yaitu dengan rencana melakukan rolling mill di Pulau Batam, 

dimana bahan baku tidak perlu diimpor lagi karena sudah 

diproduksi di dalam negeri. 

Bahwa Kementerian Perindustrian mempunyai roadmap industry 

yang integrated untuk membangun industry baja. Kita percaya 

bahwa bangsa ini akan maju juga memiliki industry baja yang 

tangguh. 

 Seperti kita ketahui bahwa dulu BKPM ada negative list, dimana 

jika industry mempunyai kapasitas yang cukup maka pendatang 

baru tidak dapat masuk lagi. Sangat disayangkan bahwa policy ini 

dalam perjalanan sejarahnya berubah, artinya siapa saja yang mau 

investasi maka pintu terbuka. 

Sebagai akibat dari policy Pemerintah bahwa barang boleh 

dipasarkan di Indonesia kalau punya kandungan local maka rame-

rame membangun industri pipe processing. Akhirnya yang terjadi 

yaitu over capacity artinya kebutuhan industri sekitar 200ribu ton 

per tahun tapi kapasitas produksinya jutaan ton. Sehingga utilisasi 

dari kapasitas terpasang itu dibawah 20%. (Ini kenyataan yang 

ada). Untungnya margin/added value-nya sangat besar (kita bisa 

lihat harga international) sehingga perusahaan dengan utilisasi 

rendah masih bisa untung dan tumbuh. 

 China dan beberapa negara lain yang dulunya produknya belum 

bisa diterima karena mutunya masih rendah, secara bertahap juga 

terus menerus meningkatkan kemampuannya. Sehingga apa yang 

terjadi akhir-akhir ini bahwa ada influx dari impor yang sangat 

significant yang sudah mengancam dalam bentuk utilisasi 

kapasitas produksi yang terus menurun, harga jual yang terus 

menurun sehingga mengganggu probabilitas. Utilisasi kapasitas 

produksi yang rendah saat ini sekitar 10% dari kapasitas 

terpasang. 
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 Jika ini tidak dilakukan tindakan pengamanan, maka kita akan di 

wave-out oleh importasi karena negara pengekspor mempunyai 

economic of scale yang sangat besar. 

Combined capacity dari negara pengekspor pada industry baja ini 

mempunyai kapasitas ratusan juta ton. Untuk pipanya puluhan juta 

ton, dibanding dengan kebutuhan nasional kita yang hanya ratusan 

ribu ton per tahun. Sehingga ancaman kerugian sudah terjadi dan 

ancaman yang akan lebih besar sudah pasti akan terjadi, kalo 

tindakan pengamanan tidak diambil. 

 Dunia usaha membutuhkan suatu kepastian untuk di encourage ke 

hulu dengan investment terus menerus. Sebagai contoh untuk 

rolling mill saja investasinya diatas 300juta dollar. Bagaimana 

investasi jika jaminan market domestic itu saja tidak ada. 

 Beberapa negara pengekspor sangat kuat karena mempunyai 

domestic market sangat besar sebagai base market-nya. Dengan 

base market, begitu mereka sudah break event di dalam negeri, 

maka bisa ekspor dengan harga yang rendah (beberapa saja). 

 Pada mulanya bermaksud initiate anti dumping, tetapi anti dumping 

memerlukan waktu yang panjang. Safeguard dapat ditempuh lebih 

cepat untuk mengamankan terlebih dahulu agar tidak mati, 

kemudian tindakan-tindakan lainnya. 

 Industri mempekerjakan ribuan orang dan membayar pajak jutaan 

dollar dan multiflier effect-nya sangat besar. Maka di Citra Tubindo 

pada bobo manfaat perusahaan telah maksimal yaitu 15% score 

yang diberikan Pemerintah (mencapai maksimumnya). Tentu ini 

dapat diapresiasi oleh Pemerintah agar kita bisa survive, dan juga 

bisa berkembang. 

Pada kesempatan verifikasi akan ditunjukkan bahwa perlindungan 

yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia, PT. Citra Tubindo sudah 

tumbuh berkembang menjadi suatu public company yang 

merupakan emiten papan atas terbaik di Indonesia. Kita bangun 
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pelabuhan dalam BOT dengan Pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan logistic di Batam. 

 Policy Pemerintah ini juga berhasil merelokasi industri-industri dari 

luar negeri di Indonesia. 

Contoh TPCO sebagai produsen besar di China akhirnya investasi 

di Batam. 

 Sekarang ini industry OCTG (Integrated Seamless Will) yaitu PT. 

Citra Tubindo, PT. SPIJ, PT. TPCO dan dalam waktu yang tidak 

terlalu lama ada satu yang baru IST/Artas di Cilegon. 

 Modal kita saat ini adalah domestic market. Kita menghendaki 

bersaing secara fair supaya market domestic meng-encourage 

investasi dan bersaing sehar serta fair, dalam arti yang ingin 

menikmati market kita, tidak sekedar melakukan impor barang jadi 

ke dalam market, tetapi harus melakukan investasi dalam negeri 

dan memberikan nilai tambah yang sebesar besarnya sesuai 

kebijakan pemerintah. 

Dengan konsistensi dari Pemerintah supaya industry terus dapat 

bergerak ke hulu sehingga cita-cita kita yang panjang terhadap 

roadmap integrated Industry Indonesia dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dapat kita capai.” 

 

c. Kutipan Tanggapan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia 

(GINSI) 

i. “Alasan permohonan APROPIPE qq PT. Citra Tubindo yang 

menyebutkan telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh 

lonjakan impor barang (No. HS 7304.29.00.90), tidak dilengkapi 

laporan Rugi/laba yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang 

menyebutkan PT. Citra Tubindo telah mengalami kerugian; 

ii. Pernyataan APROPIPE qq PT. Citra Tubindo yang menyatakan 

bahwa institusinya mewakili bidang usaha sejenis, tidak dibuktikan 

dengan Surat Kuasa dari pihak yang diwakili; 
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iii. Terkait dengan pangsa pasar PT. Citra Tubindo saat ini, agar 

penanganan permohonan mengenai tindakan pengamanan 

(safeguard) dari pihak pemohon, tetap memperhatikan aspek legal 

pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

iv. Agar dipertimbangkan juga dampak yang lebih luas, yaitu tindakan 

balasan pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) oleh Negara 

yang barang ekspornya dikenakan tindakan pengamanan 

(safeguard) oleh pemerintah Indonesia; 

v. Perlu dipastikan juga, tidak ada afiliasi atau keterkaitan baik 

langsung maupun tidak langsung, antara pihak pemohon dengan 

importir ataupun eksportir barang tersebut, atau bahkan pihak 

pemohon melakukan importasi sendiri atas barang tersebut selama 

beberapa tahun belakangan ini.” 

 

d. Kutipan Tanggapan dari Perwakilan Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia 

dan Brunei Darussalam  

 “The Commission would first like to underline that the safeguard 

instrument is the most restrictive of the trade defence instruments since 

it is applied equally to imports of all sources and regardless of whether 

these imports are made at fair or unfair conditions. Therefore, this 

instrument should only be used in exceptional circumstances and the 

very strict WTO criteria required for imposing such measures in terms of 

increased imports, injury and causality must be adhered to. 

 

The first condition that needs to be met before considering taking any 

safeguard action is the existence of a recent and significant increase of 

imports. 

 

The Commission would also like to highlight that the investigating 

authority must demonstrate that increased imports are the result of 
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unforeseen developments. This requirement was confirmed by the WTO 

appellate body and claims that the investigating authorities failed to 

comply with the unforeseen development requirements have prevailed in 

all cases brought to WTO. It is noted that the mere fact that imports 

increased suddenly and significantly is not in itself an unforeseen. The 

investigating authorities should establish the existence of 

events/circumstances that caused the increase of imports. 

 

Finally, the Commission wishes to draw KPPI‟s attention to the fact that 

a detailed causality analysis should be carried out in safeguard 

investigations. 

 

As the investigation is now at the initiation phase, I expect that the 

investigation results will be able to provide more detailed information 

about the potential loss of the petitioner (and the domestic industry) due 

to the increasing import (particularly the decrease of the company‟s 

market share, sales, profitability, productivity, inventory, and labour). 

 

I would be grateful, before any decision is taken by the Indonesian 

authorities, a detailed disclousure of the findings could be disclosed to all 

interested parties, including the European Commission, leaving us with 

sufficient time to provide comments.” 

 
2. Tanggapan/pandangan yang disampaikan pada Dengar Pendapat 

tanggal 12 Desember 2012 Sebelum Penerbitan Laporan Akhir Hasil 

Penyelidikan Oleh KPPI 

Dengar pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 

2012, dimaksudkan untuk menginformasikan proses penyelidikan yang 

berlangsung kepada pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai 

hasil penajaman uraian dan cakupan Barang Yang Diselidiki.  Adapun 

tanggapan/pandangan pada Dengar Pendapat kedua yang dicantumkan 
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di dalam laporan ini, hanya yang relevan dengan Dengar Pendapat 

tersebut dan belum pernah disampaikan melalui tanggapan-tanggapan 

sebelumnya.   

Tanggapan yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

a. Kutipan Tanggapan dari APROPIPE terhadap Essential Facts KPPI 

“ 
1. .................................. 

2. Uraian barang dimaksud yaitu: 

“Seamless Pipe Casing and Tubing made from iron or steel, with 

diamter width from minimum 2 3/8 to maximum of 14” and with yield 

strength of equal or more than 75000psi, worked or unworked pipe 

end, under HS Codes 7304.29.00.90”. 

3. Bahwa fakta telah terjadi lonjakan arus impor Seamless Pipe. 

Bukti-bukti tidak saja menjadi berita mass media nasional (cetak 

dan elektronik), data-data pada pemerintah Ri (BPS, Bea Cukai, 

BP Batam, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, 

Ditjen Migas, BP Migas (kini SK Migas) dan lainnya, serta menjadi 

perhatian internasional. Utamanya telah mengakibatkan kerugian 

serius bagi industri Seamless Pipe dalam negeri yang merasakan 

dampak dari derasnya dan lonjakan arus impor barang sejenis 

yang secara langsung bersaing dengan hasil produksi dalam 

negeri. 

4. Lonjakan volume impor dari Seamless Pipe Casing tubing (pada 

tahun 2008 sudah sangat tinggi dibanding dalam kurun 5 tahun 

sebelumnya, dan lonjakan tersebut kemudian lebih tinggi lagi ke 

2011, dan berlanjut ketahun tahun kemudian jika tidak adanya 

tindakan pengamanan). Produk yang dimaksud merupakan 

Seamless Pipe yang digunakan untuk pengeboran minyak dan gas 

bumi, telah mendapat perlakuan significant process merubah 

material/bahan baku menjadi barang jadi yaitu Heat Treated, 
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Upsetted, Threaded pipe, yang mana sudah mampu dialkukan oleh 

industri dalam negeri dengan value added dan perbedaan „HS dari 

material menjadi barang jadi.  

Data menunjukkan bahwa importasi produk tsb tertinggi dari China, 

Singapura (Singapura sebagai transit, tidak memiliki industri), dan 

Jepang. 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 

7. ……………………………… 

8. ……………………………… 

9. Derasnya impor produk jadi menjadikan beban berat dan ancaman 

bagi industri dalam negeri, berdampak negatif kepada 

perekonomian nasional terkait penyerapan tenaga kerja, pajak, 

multiflier effect, dan tidak tercapainya program industrialisasi 

khususnya pendalaman industri kearah hulu. 

10. .......................................... 

11. ……………………………… 

12. Bahwa fakta, data dan bukti dapat memenuhi persyaratan tindakan 

pengamanan yaitu terbukti lonjakan volume impor, terjadinya 

kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis 

atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang impor 

dimaksud, kerugian serius dan ancaman kerugian serius dialami 

oleh industri dalam negeri benar-benar sebagai akibat dari lonjakan 

volume impor. (causal link) 

13. Tergambar dari tabel hasil penyelidikan KPPI terhadap data kinerja 

Industri Dalam Negeri (Gabungan PT.CT dan PT. SPIJ) selama 

2008 s/d 2011, bahwa: 

 Kinerja Penjualan, Produksi, Utilisasi, menurun dari tahun ke 

tahun. 

 Keuntungan yang merosot tajam dan pada tahun 2010 

mengalami kerugian. 
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 Beban inventori meningkat sehubungan tidak terjual dan 

terseap pasar dalam negeri. 

 Domestic Industry Market share yang turun dai tahun ke tahun. 

 Impor market share melonjak dari tahun ke tahun. 

 Pada aspek tenaga kerja, trenmenurun juga terjadi. Industri 

berusaha dengan keras untuk mempertahankannya, karena 

tenaga kerja industri ini dengan skill yang terlatih dengan baik. 

Jika kondisi kerugian berlanjut maka tentunya realitas untuk 

mengurangi tenaga kerja tidak dapat dihindari. 

14. Tindakan pengamanan diharapkan segera diambil untuk 

menghindari keadaan yang makin sulit untuk dipulihkan atau 

diperbaiki, selanjutnya industri dalam negeri dapat melakukan 

structural adjusment. 

15. Bahwa safeguard measures, tidak menghilangkan perusahaan-

perusahaan penunjang dan terkait lainnya, sehubungan 

dimungkinkan untuk bersinergi atau adanya pasar yang sesuai 

yang selama ini juga dinikmati. Dan sinergi dilakukan antara hilir 

dan hulu.” 

16. …………………….. 

 

b. Kutipan Tanggapan dari PT. Seamless Pipe Jaya Indonesia 

“  Deskripsi Uraian Barang 

4. Kami sepakat dengan deskripsi uraian Barang yang Diselidiki yang 

disampaikan KPPI dalam essential facts. Menurut hemat kami 

deskripsi uraian barang yang menyebabkan kerugian bagi industri 

dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang 

secara langsung bersaing tersebut sangat spesifik dan tepat. Hal 

ini adalah sejalan dengan ketentuan WTO tentang safeguard serta 

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2011 tentang Tindakan 
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Antidumping, Tindakan Imbalan dan TIndakan Pengamanan 

Perdagangan. 

 

Lonjakan Volume Impor 

5. Kami juga sangat mendukung hasil penyelidikan KPPI tntang 

keberadaan lonjakan volume impor dari Barang yang Diselidiki 

sebagaimana terlihat dalam essential fact. Kami berpendapat 

bahwa data resmi yang bersumber dari institusi pemerintah yang 

kompeten tersebut merupakan sumber informasi yang dapat 

dipercaya untuk membuktikan keberadaan lonjakan impor. Dapat 

dilihat bahwa volume impor pada periode penyelidikan terutama di 

tahun terakhir penyelidikan telah menunjukan adanya lonjakan 

volume impor yang ”sudden enough, sharo enough, dan significant 

enough” sebagaimana dipersyaratkan oleh Appellate Body dalam 

kasus Argentina-Footwear. 

 

Data of increased volume of imports 

HS Unit 2008 2009 2010 2011 

7304.29.00.90 Kg 35.057.527 29.940.716 32.284.689 64.146.323 

 

6. …………………….. 

Kesimpulan 

7. Oleh sebab itu, kami selaku bagian dari industri dalam negeri yang 

telah menderita akibat lonjakan impor dar Barang yang Diselidiki, 

kami dengan hormat meminta KPPI untuk mengusulkan 

pengenaan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) 

secepatnya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kerugian serius 

yang telah dialami industri dalam negeri dan kami tidak dapat 

menunggu lebih lama lagi. Kami sangat berharap agar pengenaan 

tindakan pengamanan perdagangan dapat diterapkan dengan 
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segera agar kami dapat bangkit kembali dan memperbaiki diri 

supaya bila tindakan pengamanan perdagangan yang sifatnya 

sementara ini sudah tidak diterapkan lagi kami sebagai industri 

dalam negeri dapat besaing dengan impor.” 

 

c. Kutipan Tanggapan dari PT. Citra Tubindo Tbk. 

“ 

 ………………………… 

 ………………………… 

 Bahwa saat ini kita mengadapi tantangan dan persoalan dengan 

derasnya arus importasi Seamless Pipe Casing Tubing, yang sudah 

mengganggu investasi besar di dalam negeri, yang secara nyata 

sudah over capacity, dimana kebutuhan pasar dalam negeri tidak 

lebih 200ribu ton per tahun tapi kapasitas produksinya jutaan ton 

per ton. 

Yang terjadi akhir-akhir ini bahwa influx dari impor yang sangat 

significant yang sudah mengancam dalam bentuk utilisasi kapasitas 

produksi yang terus menurun, harga jual yang merosot sehingga 

mengganggu profitabilitas atau laba usaha yang sangat rendah. 

Kondisi ini menjadikan sulit untuk berkembang atau bahkan untuk 

bertahan. 

 Sebaliknya, negara-negara lain meningkatkan proteksi terhadap 

industri OCTG dalam negerinya. Kitapun mengalami kendala dalam 

ekspor, sementara pasar dalam negeri yang sangat diharapkan 

justru dinikmati oleh produk impor. 

 Jika tidak dilakukan tindakan pengamanan, maka kita akan di 

wave-out oleh importasi karena Negara pengekspor mempunyai 

economic of scale yang sangat besar. 

Kerugian serius sudah terjadi dan ancaman yang akan lebih besar 

sudah pasti akan terjadi, kalo tindakan pengamanan tidak diambil. 
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 Dunia Usaha membutuhkan suatu kepastian untuk di encourage ke 

arah hulu dengan investment terus menerus. Sebagai contoh untuk 

rolling mill saja investasinya diatas 300juta dollar. Bagaimana 

investasi jika jaminan market domestic itu saja tidak ada. 

 ……………………….. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 

d. Kutipan Tanggapan dari PROA 

“  Analisa dan usulan 

 Kecurigaan naiknya import finish diakibatkan pengalihan HS Code 

dari 7304.29.00.10 ke 7304.29.00.90 untuk plain end HT yang 

merupakan bahan baku dari 8 perusahaan OCTG (dari 11 

produsen dalam negeri). Bukan finished threaded. 

 Perlu adanya HS code tersendiri untuk Plain end Pipe 

Kesimpulan 

 Para produsen pipa seamless OCTG dalam negeri masih 

mengimport bahan bakunya berupa GP (green pipe) dan PE (plain 

end) 

 Para produsen pipa OCTG yang beraktifitas sebagai prosesor HT 

dan pengulir diperlakukan sebagai produsen dalam negeri dan 

diberi hak yang sama untuk mengikuti tender yang ada dengan 

menerapkan preferensi. 

 ...................................... 

 ...................................... 
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Kutipan Tanggapan dari APROPIPE atas PROA: 

“ 

1. ………………………… 

2. Dalam Buku Tarif Pos, yang ada hanya HS Code untuk OCTG 

Casing Tubing “belum jadi” (Green Pipe) dan “sudah jadi” 

(Finished), tidak akan dan sampai kapanpun tidak pernah akan ada 

penambahan HS Code baru atas “setengah jadi” (semi finished). 

3. Ketentuan Finished Casing Tubing adalah heat-treated, threaded 

dan up-setted, karena tiga jenis produk ini sudah diproduksi di 

dalam negeri dan memenuhi persyaratan serta kapasitas produksi 

dalam negeri sangat cukup. Pada awalnya kami memperjuangkan 

ketiga items tersebut untuk masuk dalam tindakan safeguard, 

namun berdasarkan evaluasi KPPI, maka hanya HS Code 

7304.29.00.90 yang layak dan memenuhi kriteria. 

4. ………………………… 

5. Ketentuan Pengadaan Barang, apabila sudah ada produsen dalam 

negeri yang memproduksi barang memenuhi kriteria “wajib 

dipergunakan” (penjumlahan TKDN + BMP minimal 40%), maka 

yang diundang hanya Produsen Dalam Negeri atau Distributor 

yang ditunjuk, yang memproduksi barang tersebut sesuai 

kebutuhan. 

6. ………………………….. 

7. Ketentuan boleh impor barang, apabila : 

- Belum diproduksi di dalam negeri 

- Kualitas tidak memenuhi persyaratan teknis minimum 

- Kapasitas produksi dalam negeri tidak mencukupi 

Anggota APROPIPE yang memproduksi Casing Tubing telah 

memenuhi ketentuan dimaksud, maka seharusnya tidak boleh 

diimpor. 

8. Tidak ada dan tidak akan pernah terjadi bahwa Anggota Pro-A 

akan mati (terbunuh), karena perbandingan kebutuhan adalah 60% 



TIDAK RAHASIA 
 

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPOR “PIPA CASING DAN TUBING,  

DENGAN NOMOR HS: 7304.29.00.90” 

 

 

 21 

Heat-treatment dan 40% Non Heat-treatmen (mengulir saja). 

Kesempatan berusaha untuk 9 Anggota Pro-A dengan investasi 

dan peranan yang relatif kecil dibandingkan dengan Anggota 

APROPIPE sudah cukup untuk hidup dan berkembang serta 

bermanfaat bagi Bangsa. 

9. Penyesuaian data konsumsi Casing Tubing karena terjadi 

perubahan penempatan HS Code, sudah diperhitungkan pada data 

yang diterbitkan oleh KPPI. 

10. Tidak terjadi monopoli, karena saat ini Perusahaan Casing Tubing 

Heat-treatment sudah ada 3 (tiga) perusahaan dan akan menjadi 4 

(empat) pada awal 2013. Disamping itu tidak ada pembatasan oleh 

Pemerintah dan tidak terjadi usaha penghambatan oleh produsen 

yang sudah ada, serta harga ditentukan oleh OE Pengguna. 

Saran kami, sebaiknya Pro-A dan Anggotanya lebih bergerak maju 

lagi ke industri hulu dengan berinvestasi, supaya persaingan akan 

sehat dan pada level yang sesuai.” 

 

e. Kutipan Tanggapan dari PT. Tarub Kirana terhadap Essential Facts 

KPPI 

Melalui Surat Tanggal 17 Desember 2012: 

“  

1. “In the 2nd Court Hearing, KPPI changed the description of subject 

good from Seamless Pipe, Casing & Tubing to Pipe, Casing & 

Tubing. Please clarify. 

2. ……………………….. 

3. MITI advised JFE better to clarify the “Subject Good” in written 

information letter. 

4. ………………………… 

The point of above discussion is “What is the Subject Good”. 
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The letter on 28th Nov, which issued by KPPI mentioned “Seamless pipe 

casing and tubing made from iron or steel, with diameter width from  

Minimum of 2-3/8” to maximum of 14”, and with the yield strength of 

equal or more than 75,000psi, worked or un-worked pipe-end, Under HS 

codes 7304.29.00.90”. 

(NSSMC said they only supply Green pipe, so their product is out of 

subject. 

And JFE‟s main products are 13Cr, the HS codes is different from above, 

so it should be ok, but for normal carbon, if this safeguard go ahead, No 

chance for JFE to supply carbon to Indonesian market.) 

Therefore, we need your clarification and confirmation pertaining the 

subject good “Seamless Pipe, Casing & Tubing” as per essential fact 

(November 28, 2012) or Pipe, Casing & Tubing as per 2nd Court 

Hearing?” 

 

Melalui Surat Tanggal 19 Desember 2012: 

 

“ Refer to the 2nd court hearing which held on last Wednesday 

12/12/2012 @ Ministry of Trade, and our internal discussed with 

Principal (Marubeni Itochu Tubulars Asia) & Pipe Mill (JFE). 

We need your clarification for our clear understanding as follow: 

In the 1st public hearing, distributed document (Application for imposing 

trade safeguard measure by APROPIPE) clearly said “finished product”. 

However, in the 2nd public hearing document said “un-worked pipe”, too. 

We would like to clarify the reason why KPPI changed the “subject 

goods”? 

During KPPI‟s Investigation, the change of “subject goods” itself shall be 

views with suspicion/ be regarded as morally dubious.” 
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f. Kutipan Tanggapan dari Kedutaan Besar India 

“ 

i. The proposed safeguard duty on seamless pipes and tubes falling 

under the Indonesian Tariff lines 7304.29.00.90, falls under Indian 

Tariff Lines 73042910 and 73042990. It has been observed from 

our data that there has been insignificant exports (almost NIL) to 

Indonesia for the said product. However at the 6 digit subheading, 

there have been some exports as indicated below. We understand 

that the main exporter of the product to Indonesia is China. 

ii. The Indonesian authority initiated the investigation in January 2012 

as evident from their notification to WTO. Based on the facts and 

figures made available on the one page data provided by the 

Indonesian authority, which was received by the Embassy last 

week, our point of view is articulated below. 

iii. At the outset we object to the quality of data provided. Actual 

figures regarding the volume of domestic production, volume of 

domestic sales, market share of domestic industry, total demand 

etc. have not been disclosed even in percentage terms in the one 

page note provided by the Indonesian authority. It merely shows the 

percentage increase or decrease in the relevant indices considering 

the base year as 2008. Such presentation of data does not facilitate 

any understanding of the injury suffered by the domestic industry. 

Hence we are not in a position to defend effectively. 

iv. Based on UNCOMTRADE Data, our share in Indonesian Imports 

under sub-heading 730429 wolud be evident from the following 

table: 

Year 
 

Partner 
 

Commodity 
Code 

 

Net-weight 
(kg) 

 

Value (US$) 
 

Share of India % 

Quantity  Value 

2008 World 730429 19,70,57,905 31,18,11,854 
  

  India 730429 57,030 3,37,200 0,03 0,11 

2009 World 730429 14,18,90,761 26,51,96,740 
  

  India 730429 1,74,040 11,26,929 0,12 0,42 
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2010 World 730429 21,97,63,881 33,30,09,221 
  

  India 730429 88,307 4,91,447 0,04 0,15 

2011 World 730429 30,97,40,618 48,02,20,875 
  

  India 730429 2,08,60,361 2,17,13,874 6,73 4,52 

 

v. In the attached excel sheet, export quantity and value for the tariff 

line 73042990 has been provided. We will need the details of the 

total imports inti Indonesian of the above-mentioned Tariff items to 

calculate the market share of Indian exports. The reason for 

requiring such details is that under Article 9 of Agreement on 

Safeguards (AoS), countries with less than 3% share of the imports 

are to be excluded from the scope of the investigation unless all 

countries with less than 3% imports share have a total import share 

of 9% or more. India has less than 3% import share. At this time, 

from the one page note received from the Indonesian authortity, we 

cannot make out as to which countries (besides India) have less 

than 3% import share. This information may be provided. 

vi. Please note that India has not exported under the tariff line 

73042910 (Casing, Tubing of Iron as per Indian Tariff line). 

Therefore, India may be excluded at the time of imposition of 

safeguard duties for this tariff line. 

vii. One of the essential substantive requirements under article XIX of 

GATT 1994 for the imposition of safeguard measures is to 

demonstrate in fact and in law the existence of „unforeseen 

development‟ which resulted in the increase in imports. Article XIX: 

1(a) of GATT 1994 read as below: 

“if, as a result of unforeseen developments and of the effect of the 

obligations incurred by a contracting party under this Agreement 

including tariff concessions, any product is being imported into the 

teritorry of that contracting party in such increased quantities and 

under such conditions as to cause or threaten to cause serious 

injury to domestic producers....” 
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viii. The one page data fails to demonstrate the „unforeseen 

developments‟ which resulted in such increase in imports. In US – 

Lamb, Appellate Body observed that the existence of “unforeseen 

developments” is a “pertinent issue of fact and law” under Article 

3.1 of the Agreement on Safeguards: 

“As Article XIX: 1(a) of te GATT 1994 requires that „unforeseen 

developments‟ must be demonstrated as a matter of fact for a 

safeguard measure to be applied to existence of “unforeseen 

developments” is, in our view, a „pertinent issue[ ] of fact and law‟, 

under Article 3.1, for the application of a safeguard measure” 

ix. It would be difficult to offer detailed comments on the satisfaction of 

the “unforeseen development” clause since the analysis by the 

Indonesian authority must identify the „unforeseen developments‟ 

which has occured since the advent of WTO and how such 

„unforeseen developments‟ has resulted in the „increase in imports‟ 

of the subject product. 

x. The „increase in imports‟, even if established, by itself cannot be 

termed as an unforeseen development. Unforeseen developments 

describe a circumstance or a set of circumstance which must be 

demonstrated as a matter of fact for justifying the imposition of 

safeguard measure. The panel on Argentina – Preserved Peaches 

emphasized that increased quantities of imports should not be 

equated with unforeseen developments. The panel considered that 

the competent authority had indicated that 

“the entry of the imports, or the way in which they were being 

imported, was unforeseen, but there is no mention that the alleged 

developments themselves were unforeseen... a statement that the 

increase in imports, or the way in which they were being imported, 

was unforeseen, does not constitute a demonstration as a matter of 

fact of the existence of unforeseen developments”. 
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xi. Hence, we request Indonesian authority for the detailed findings by 

them particularly to understand the injury status of the domestic 

industry as well as on the “unforeseen circumstances” requirement, 

a prior condition for imposition of safeguard duty under Article XIX 

of GATT 1994. The data provided in one page note sent by the 

Indonesian authority does not show sudden surge in imports and 

any argument on the unforeseen circumstances is also not known. 

xii. From the one page fact sheet provided by the Indonesian authority 

it would be evident that the capacity utilization of the domestic 

industry has been around 90-95% during last three years. Despite 

this the market share has decreased. In such a case, it will be 

logical to assume that the domestic demand has seen a sharp 

increase, which is not being met by the domestic industry. In such a 

case, it can be inferred that the increase in imports is due to the rise 

in overall demand of the subject product. 

xiii. In any case, no case of serious injury as required under Article 4 of 

the Agreement on Safeguards seems to have been made out as 

per the data provided. Before analyzing the information, it is 

necessary to understand the requirement of serious injury under 

Article 4 of the Agreement on Safeguards. In US – Wheat Guntlet, 

WT/DS/166/R, Panel observed 

“Given that a safeguard measure will necessarily be based upon a 

determination of serious injury concerning a previous period, we 

consider it essential that current serious injury be found to exist, up 

to and including the very end of the period of investigation.” 

xiv. In the present case, after the decline in the year 2009/2010, the 

situation of the domestic industry regarding, volume of domestic 

sales, production, capacity utilization, profit and loss, employment, 

inventories and productivity have all shown tremendous 

improvement in 2011. Therefore, the requirement “serious injury” as 

outlined in US – Wheat Guntlet have not been satisfied in this case. 
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xv. In any event, the requirement of „causal link‟ under Article 4.2(b) of 

the AoS based on objective assessment of evidence is not satisfied 

in the instant case. The nexus beteween the increase in imports 

and the alleged injury caused has been hardly analyzed in the one 

page note. As stated above, the increase in imports seems to be 

logically due to expansion of the domestic market and the inability 

of the domestic industry to meet this demand. 

xvi. We request the Indonesian authority to make available the 

documents/information, as highlighted in above paragraphs for a 

fruitful discussion on the legal aspect of the proposed safeguard 

measure.” 

 

g. Kutipan Tanggapan dari Kedutaan Besar Federasi Rusia 

“ 

i. According to official statistical data of the Russian Federation, in 

the period 2008-2012 there have been no deliveries of 

seamless pipe casing and tubing (HS 7404.29.00.10-

7304.29.00.90) from the Russian Federation to the Republic of 

Indonesia. 

ii. According to the rules of conducting the special safeguards, 

antidumping, and compensatory investigations, the body, which is 

authorized to carry out such investigations, makes conclusions on 

the import of investigated goods on the basis of the official 

statistical data of the importing country. 

iii. Therefore the Ministry of Economic Development of the Russian 

Federation asks the Ministry of Trade of the Republic Indonesia to 

kindly provide statistical data on the import of seamless pipe casing 

and tubing (HS 7404.29.00.10-7304.29.00.90) to Indonesia from 

the Russian Federation in the period 2008-2012. 

iv. Please nota that if the volume of specific product delivered from the 

Russian Federation to Indonesia is less than 3% of the total volume 
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of the same product imported to Indonesia, the Indonesian side has 

the right to finish investigation without applying the special 

safeguards measures against imports from the Russian 

Federation.” 

 

h. Kutipan Tanggapan dari Kedutaan Besar Jepang 

“ 

The Government of Japan (“GOJ”) would like to submit its opinion to 

Indonesia Safeguard Committee(”KPPI”) regarding the disclosure 

made by KPPI in its report of “Essential Fact of the Investigation on 

“Seamless casing and tubing pipes under Indonesian Customs Tariff 

Codes 7304.29.00.90” dated November 18, 2012. 

GOJ has a following concern with regard to the proceedings of the 

Safeguard investigation on the import of Seamless casing and tubing 

pipes under Indonesian Customs Tariff Codes 7304.29.00.90 that was 

initiated on 20 January 2012. 

First, with regard to the revision of scope of investigation, we have 

learned that KPPI mentioned it for the first time at the Public Hearing 

held on 12 December 2012. The Japanese interested parties are 

confused about the sudden revision. On this point, I would like to ask 

KPPI to make a clear answer to the clarification which will be requested 

by the Japanese interested parties on this matter. 

Second, with regard to a hearing of opinions from interested parties in 

the course of investigation, we would like to request KPPI to set a 

sufficient period in order to take account of their opinions. GOJ hopes 

that the outcome of the investigation duly reflects their views and 

opinions, and subsequently a fair decision consistent with WTO rules 

and relevant international obligations is made so that it would ensure 

that this well-built relationship and trust between us remained 

unharmed. 



TIDAK RAHASIA 
 

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPOR “PIPA CASING DAN TUBING,  

DENGAN NOMOR HS: 7304.29.00.90” 

 

 

 29 

We have reaffirmed a strong relationship between Indonesia and 

Japan which has been developed and fostered through our long-

standing friendship in the political, economic and cultural arena. In 

economic field in particular, the Japan Indonesia EPA which come into 

effect in July 2008 marked an important milestone in our robust 

relationship and provided a strong and sound foundation for our 

stakeholders in trade and business. Because of well-built relationship 

and trust between us, many Japanese companies have moved their 

production base to Indonesia, and they play an important role in 

Indonesia economy. 

GOJ has serious concern about negative impact in large scale on both 

Japanese and Indonesian companies if this safeguard measures is 

implemented. For the foregoing reasons, we are seriously interested in 

this investigation and are paying close attention to see the survey as 

well as final decision is made according to relevant WTO rules. I truly 

look forward to working closely with you in this matter and to finding 

mutually satisfactory solution.” 

  

3. Tanggapan tertulis lainnya selama proses penyelidikan 

a. Kutipan Tanggapan dari Asosiasi Produsen OCTG dan Asesoris di 

Jakarta: 

i. “Kami sepakat bahwa import barang jadi / finished casing dan 

tubing harus dihentikan karena menciderai industri dalam negeri 

yang kapasitasnya sudah jauh melebihi dari kebutuhan dalam 

negeri. Ini sudah terjadi lebih dari dari 5 tahun terakhir. Kami sudah 

berupaya bersama instansi terkait seperti BP Kawasan dan 

Beacukai Batam untuk mencegah masuknya casing dan tubing 

finished (ujungnya sudah dikerjakan) dengan pengawasan 

pemberian ijin impor (master list) dari BP Kawasan. 

ii. Perlu kehati-hatian dalam melakukan tindakan pengamanan 

perdagangan (safeguards measures) atas importasi Casing dan 
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Tubing dengan HS Code 7304.29.00.90, mengingat bahwa HS 

Code ini juga dipergunakan untuk Casing dan Tubing yang yield 

strength nya diatas 75.000 psi yang ujungnya belum dikerjakan 

yang merupakan bahan baku industri penguliran dalam negeri yang 

jumlahnya 8 perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 1500 

orang. 

iii. Kami mengusulkan adanya revisi HS Code guna mengakomodasi 

Casing dan Tubing yang belum tertulir dengan yield strength diatas 

75.000 psi ini. Karena bila tidak maka hanya perusahaan yang 

mempunyai fasilitas Heat Treatment (perlakuan panas) saja yang 

dapat beroperasi di Indonesia, sementara Industri lain, khususnya 

anggota asosiasi kami akan gulung tikar. Untuk itu kami meminta 

tidak adanya pelarangan atas importasi Casing dan Tubing dengan 

yield strength nya diatas 75.000 psi yang ujungnya belum 

dikerjakan sebelum revisi HS Code dilakukan. Saat ini 

implementasi di BP Kawasan penggunaan HS Code 7304.29.00.90 

telah diberi catatan hanya untuk casing dan tubing yang ujungnya 

belum dikerjakan saja. 

iv. Kehadiran Produsen Casing dan Tubing dalam negeri baik yang 

mempunyai fasilitas Heat Treatment maupun Penguliran saja 

selama ini telah menciptakan suatu persaingan yang sehat sesuai 

aturan yang ada (mengutamakan produksi dalam negeri) dan 

memberikan penghematan uang Negara yang sangat besar. Data 

autentik ada pada PROA dan siap kami share dengan KPPI.”  

 

Tanggapan KPPI: 

KPPI telah menyampaikan tanggapan secara tertulis pada tanggal 15 

Februari 2012, kepada Asosiasi Produsen OCTG dan Aksesoris 

(PROA), yang memuat hal-hal sebagai berikut:   

i. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menghargai 

masukan yang disampaikan oleh Asosiasi Produsen OCTG & 
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Accessories (PROA) terkait dengan penyelidikan yang sedang 

dilakukan KPPI atas impor “Casing dan Tubing Jadi dengan Yield 

Strength Lebih Dari 75.000 Psi dan Ujungnya Telah Dikerjakan, 

dengan nomor Harmonized System (HS.) 7304.29.00.90”. 

ii. Sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Asosiasi 

Pemboran Minyak dan Gas (APROPIPE), KPPI hanya menyelidiki 

barang impor “Casing dan Tubing Jadi dengan Yield Strength Lebih 

Dari 75.000 Psi dan Ujungnya Telah Dikerjakan, dengan nomor 

Harmonized System (HS.) 7304.29.00.90”. 

iii. Terkait dengan masukan yang Saudara sampaikan dalam butir 2 

surat tersebut di atas, KPPI sedang mengusahakan untuk 

mendapatkan klasifikasi barang yang diselidiki dari Badan Pusat 

Statistik (BPS). Dengan demikian diharapkan bahwa masalah 

keberadaan casing dan tubing yang belum dikerjakan di dalam 

nomor HS yang sama dengan casing dan tubing yang sudah 

dikerjakan, dapat diatasi. 

iv. Saat ini KPPI belum selesai melakukan penyelidikan dan masih 

dalam tahap proses penyelidikan untuk membuktikan kerugian 

yang disampaikan dalam permohonan oleh APROPIPE. 

v. Mengenai revisi HS Code untuk Casing dan Tubing, KPPI tidak 

mempunyai wewenang untuk merevisi HS Code tersebut. Namun 

demikian, hal tersebut dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal 

Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, sebagai 

instansi Pembina. 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan hasil penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh KPPI, 

dan untuk memastikan efektifitas pemberlakuan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan yang terkait, maka uraian dan cakupan 

Barang Yang Diselidiki dipertajam.  
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2. Uraian dan cakupan yang baru telah dinotifikasikan kepada Pihak 

Yang Berkepentingan melalui Dengar Pendapat  ke-2 pada tanggal 

12 Desember 2012. 

3. Oleh karena itu, surat KPPI yang ditujukan kepada PROA tersebut 

di atas, tidak valid lagi. 

 

b. Kutipan Tanggapan dari Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, 

Kementerian Perindustrian 

 

“  Dalam rangka mendorong perkembangan industri casing dan tubing, 

sepanjang terbukti terjadinya injury terhadap industri dalam negeri 

akibat adanya impor casing dan tubing kami tidak keberatan apabila 

diterapkan safeguard terhadap produk impor casing dan tubing dan 

untuk menjaga terjadinya efektifitas pemberlakuan safeguard dan 

mewujudkan daya saing industri maka diharapkan agar hasil 

penyelidikan ini dapat menciptakan fairness terhadap industri dalam 

negeri dan dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja produksinya 

(Quality, Cost, Delivery dan Peningkatan kapasitas).” 

 

c. Kutipan Tanggapan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  

“ 
 Pembinaan industri/badan usaha penunjang Migas. 

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan peningkatan kemampuan 

nasional, sesuai amanat UU Migas No. 22 tahun 2001, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Ditjen Migas 

melakukan pembinaan pada kegiatan usaha penunjang migas, 

yang diatur dalam Peratuan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2008 

tentang Usaha Penunjang migas dilakukan secara berjenjang. 
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Pembinaan berjenjang ini dikarenakan Industri Migas mempunyai 

karakteristik teknologi tinggi, padat modal (investasi besar) dan 

sebagian peralatan yang digunakan masih impor, Sehingga, sangat 

jarang bagi pelaku usaha nasional untuk langsung bisa menjadi 

produsen dari bahan mentah ke bahan jadi. Tahapan yang sering 

dilakukan oleh pelaku usaha penunjang dimulai dari 

keagenan/pedagang (supplier) berkembang hingga menjadi 

produsen yang mempunyai kemampuan usaha produksi. 

 

Salah satu hasil dari pembinaan berupa buku daftar Apresiasi 

Penggunaan Hasil Produksi alam Negeri (Buku APDN) yang 

digunakan sebagai referensi dalam pengadaan barang pada 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

 Pengutamaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa 

dan rancang bangun dalam negeri secara bersaing. 

Proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu 

minyak dan gas bumi harus mengutamakan barang, jasa, teknologi 

serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang telah 

dihasilkan dalam negeri dengan memenuhi syarat kualitas/mutu, 

waktu penyerahan dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan 

barang dan jasa. 

 

Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam begeri dalam 

ketentuan ini tetap harus mempertimbangkan persyaratan teknis, 

kualitas, ketepatan pengiriman dan harga. Harga termasuk 

pertimbangan yang krusial mengingat efisiensi/penekanan harga 

pada pengadaan barang dan jasa dari kegiatan usaha hulu minyak 

dan gas bumi ini akan dapat menurunkan biaya operasi yang 

timbul yang akan menjadi beban negara (Cost Recovery). Apabila 
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biaya operasi dapat diturunkan makan, pendapatan negara dari 

bagi hasil yang ada dapat meningkat.  

 Pengawasan kebutuhan impor dan penggunaan barang operasi 

perminyakan Pelaksanaan 

Sebagai pelaksanaan dari PP No. 45 tahun 1985 dan PP No 35 

Tahun 2004, Kementerian ESDM Cq. Ditjen Migas melakukan 

verifikasi barang operasi impor meliputi: aspek legal, teknis dan 

penggunaan produksi dalam negeri untuk kebutuhan barang 

operasi impor yang diajukan kepada Ditjen Migas 

(RKBI/Masterlist), sebelum diajukan pembebasan Bea Masuk dan 

Pajak Dalam Rangka Impornya kepada Ditjen Bea dan Cukai. Hal 

ini diatur dalam peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri 

ESDM No. 037 Tahun 2006. 

Pembebasan BM dan PDRI ini diberikan kepada KKKS karena 

pembagian dari hasil production sharing yang disetorkan kepada Negara 

sudah termasuk di dalam nya bea masuk dan pajak dalam rangka 

impornya.”  

 

 

III. HASIL PENYELIDIKAN 

1. Penentuan Barang Yang Diselidiki 

a. Uraian Barang Yang Diselidiki 

Dalam permohonan yang disampaikan oleh APROPIPE, barang yang 

dimintakan untuk diselidiki adalah sesuai dengan yang tertera pada 

Bab I Angka 1 pada laporan ini. Namun, selama proses penyelidikan, 

KPPI menemukan adanya barang lain pada nomor HS 7304.29.00.90, 

yang tidak relevan dengan penyelidikan yang berlangsung dan 

karenanya perlu dikeluarkan dari cakupan penyelidikan. 
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPPI memandang perlu untuk 

melakukan penajaman terhadap uraian dan cakupan Barang Yang 

Diselidiki menjadi: 

“pipa casing dan tubing dari bahan baku besi atau baja, tanpa kampuh, 

dengan ukuran diameter paling kecil 2 3/8” sampai dengan paling besar 

14”, dengan yield strength sama dengan atau lebih dari 75.000 Psi, yang 

ujungnya belum dikerjakan atau sudah dikerjakan, dengan nomor 

Harmonized System (HS.) 7304.29.00.90”. 

Uraian barang ini telah pula disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan pada dengar pendapat kedua yang diselenggarakan 

pada tanggal 12 Desember 2012. 

 

b. Spesifikasi Barang Yang Diselidiki 

 

Berdasarkan penyelidikan dan verifikasi lapangan oleh KPPI, maka 

spesifikasi Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut: 

i. Bentuk Barang Yang Diselidiki, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 

dibawah ini. 

Gambar 1: Contoh Bentuk Pipa 
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ii. Jenis 

Gambar 2: Perbedaan Antara Pipa Tanpa Kampuh dan Pipa Kampuh 

CONTOH PIPA TANPA KAMPUH 
(SEAMLESS) 

CONTOH PIPA KAMPUH 
(WELDED) 

 

 
 

 

 

 

 

Keterangan:  
tidak dilas, baja billet yang 
melalui proses rolling dan 

piercing dengan tekanan tinggi 

yang membuat rongga pada 
bagian tengah dari billet. 

Keterangan: 
non-seamless (dilas), baja 
lembaran yang dilipat dan di las 
secara longitudinal (gambar 
atas) atau spiral (gambar 
bawah). 

 

iii. Ukuran dan Kegunaan Pipa 

Diameter Luar Terminologi Kegunaan 

2 3/8” – 4 1/2” Tubing Untuk mengalirkan minyak dan gas 
bumi ke permukaan. 

4 1/2” – 14” Casing Untuk menahan dinding sumur 
dalam rangka pengeboran migas. 

 

iv. Kekuatan Tarik Pipa: ≥ 75.000 Psi  
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v. Tipe Ujung Pipa 

 

Belum Diulir (unworked) 

 

 

Bagian Luar Diulir (worked) 

 

 

Bagian Dalam Diulir (worked) 

 

Dengan Aksesoris Penyambung(worked)  

 
 

 

vi. Proses Produksi Barang Yang Diselidiki 

1) Yang Ujungnya Belum Dikerjakan (Unworked) 

 Bahan baku (green pipe) dipanaskan pada suhu diatas 

900oC, sehingga strukturnya menjadi keras dan kuat. 

 Setelah dipanaskan, selanjutnya dalam keadaan panas pipa 

didinginkan secara mendadak dengan air dengan tekanan 

1500 bar.  

 Setelah pendinginan, pipa dipanaskan lagi pada suhu  

380oC - 480oC sesuai grade yang dibutuhkan, sehingga 

struktur logam menjadi lebih stabil.  

 Selanjutnya dilakukan kalibrasi atas lingkaran pipa bagian 

luar dan pelurusan terhadap badan pipa. 
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2) Yang Ujungnya Dikerjakan (Worked) 

a) Bagian Luar Diulir (threading) 

Ujung pipa sebagaimana dimaksud pada butir 1) diulir 

bagian luarnya. 

b) Ujung Pipa diperbesar (upsetting) dan Bagian Dalam Diulir  

Ujung pipa sebagaimana dimaksud pada butir 1) dipanaskan 

dan ditekan dengan alat khusus, sehingga diameter ujung 

pipa menjadi lebih besar dan sedikit lebih pendek, dan 

bagian dalam ujung pipa diulir.  

c) Pipa dan Aksesoris  

Ujung pipa sebagaimana dimaksud dalam butir 2) huruf a), 

dipasang aksesoris penyambung (coupling) dan/atau 

pelindung (protector). 

 

2. Lonjakan Jumlah Impor 

a. Sumber Data dan Informasi 

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai 

jumlah impor Barang Yang Diselidiki, KPPI mengumpulkan dan 

membandingkan data dan informasi yang bersumber dari Badan Pusat 

Statistik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, 

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, dan 

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP 

Migas), serta Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).  Bahkan KPPI 

juga meminta konfirmasi mengenai data ekspor Barang Yang Diselidiki 

dari negara-negara pengekspor, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, 

Jepang, Singapura, Malaysia, dan Belanda, yang sampai batas waktu 

yang ditentukan, tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban 

namun tidak relevan dengan penyelidikan berlangsung.  
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Dalam kenyataannya, masing-masing instansi di Indonesia yang 

dihubungi oleh KPPI tersebut di atas memberikan data yang saling 

berbeda dan, sehingga KPPI harus mengambil keputusan sesuai 

dengan kepentingan penyelidikan yang berlangsung, dengan 

memperhatikan kompetensi dari instansi yang menyediakan data dan 

informasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPI 

memutuskan untuk menggunakan data yang disediakan oleh BP 

Migas, mengingat data dan informasi yang diperoleh dari BP Migas 

adalah data konsumsi nasional sebagai hasil penjumlahan data tender 

Barang Yang Diselidiki untuk digunakan oleh Kontraktor Kontrak 

Kerjasama (KKKS), baik yang diproduksi oleh produsen dalam negeri 

anggota APROPIPE maupun yang di pasok oleh pihak lain. 

Berdasarkan data tersebut, KPPI dapat mengetahui secara persis 

jumlah impor Barang Yang Diselidiki. 

b. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki 

Table 1: Volume Impor 

HS Satuan 2008 2009 2010 2011 

7304.29.00.90 Kg 30.057.527 29.940.716 32.284.689 64.146.323 

Sumber: BP Migas Yang Telah Diolah oleh KPPI 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa telah terjadi lonjakan jumlah impor 

Barang Yang Diselidiki secara absolut selama periode penyelidikan. 

Walaupun terjadi penurunan volume impor dari tahun 2008 ke tahun 

2009 yaitu sebesar 0,39%, namun volume impor mengalami 

peningkatan sebesar 7,83% dari tahun 2009 ke 2010, dan pada tahun 

2011 terjadi kenaikan volume impor yang signifikan yaitu sebesar 

98,69% bila dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

 

 

 



TIDAK RAHASIA 
 

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPOR “PIPA CASING DAN TUBING,  

DENGAN NOMOR HS: 7304.29.00.90” 

 

 

 40 

 

c. Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development) 

 

Selama tahun 2008 sampai dengan 2011, permintaan pasar untuk 

produk pipa casing dan tubing, termasuk Barang Yang Diselidiki, di 

Indonesia berada dalam tingkat yang relatif meningkat karena adanya 

peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi 

sebagaimana digambarkan pada Diagram 1. Secara bersamaan, 

berdasarkan WSA-Statistical Year Book 2011, peningkatan permintaan 

tersebut diikuti dengan peningkatan produksi pipa seamless termasuk 

Barang Yang Diselidiki secara signifikan, terutama diantara negara-

negara di wilayah Asia yang merupakan produsen pipa seamless.   

Namun demikian, dalam kenyataannya peningkatan produksi dimaksud 

tidak diiringi oleh laju peningkatan pada sisi permintaan, terutama 

karena beberapa negara industri berskala besar yang selama ini 

merupakan pasar utama Barang Yang Diselidiki, melakukan berbagai 

langkah untuk melindungi industri domestiknya terutama melalui 

pengenaan berbagai bentuk instrumen perlindungan perdagangan 

terhadap importasi Barang Yang Diselidiki ke negara-negara tersebut 

(Tabel 2). Oleh karena itu, secara global selama periode penyelidikan 

terjadi over supply dari produk pipa seamless termasuk Barang Yang 

Diselidiki. 

Dalam kondisi over supply dan ditambah adanya pengenaan instrumen 

perlindungan perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara 

besar di dunia, para produsen pipa seamless terutama di wilayah Asia 

serta merta mengalihkan penjualan pipa seamless termasuk Barang 

Yang Diselidiki ke Indonesia pada tingkat harga yang lebih murah 

dengan harga produk domestik. Akibatnya, terjadi lonjakan jumlah 

impor Barang Yang Diselidiki sebagai perkembangan yang tidak dapat 

diduga sebelumnya.   
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Diagram 1: 
Statistik Eksplorasi & Eksploitasi 

 
Sumber: SK Migas 
 

Tabel 2: Statistik Instrumen Perlindungan Perdagangan Oleh Negara 
Negara Maju Atas Produk Seamless Pipe. 
 

Instrumen 
Perlindungan 

Negara yang 
mengenakan 

Negara yang dikenakan Duty 

Anti dumping US China (7 perusahaan) 48,99% - 98,74% 

Subsidi US China (12 perusahaan) 13,66% - 53,65% 

  All others 33.66% 

Anti dumping Canada China (13 perusahaan) 39,00% - 166,9% 
 

USA (1 perusahaan) 
 

13,85% 

Subsidi Canada China (12 perusahaan) 91,26 - 4.070,00 
Renminbi/Metric Ton 

 

Anti dumping EU China 48,3%-71,9% 

Anti dumping Mexico China 56% 

Sumber: Laporan Anti Dumping dan Subsidi US-ITC Tahun 2010 Terhadap Produk 
“Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe 
from China” 
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3. Penentuan Kerugian Pemohon 

a. Data Kerugian 

Dalam rangka membuktikan kerugian yang diklaim oleh Pemohon, KPPI 

melakukan evaluasi terhadap semua data dan informasi terkait dengan 

faktor yang relevan dengan kondisi Pemohon. Selain itu, KPPI juga 

melakukan kunjungan verifikasi ke industri Pemohon. 

 

b. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI dari hasil verifikasi lapangan 

terhadap Pemohon, data dan informasi yang diperoleh, adapun temuan 

KPPI adalah sebagaimana dimuat di dalam Tabel 3 dan Tabel 4 di bawah 

ini.  

 

Tabel 3: Konsumsi Nasional, Volume Impor, Penjualan Domestik Pemohon, 

Pangsa Pasar Pemohon, dan Pangsa Pasar Impor 

No. Uraian Satuan 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 

1 Konsumsi Nasional Indeks 100 84 84 137 

2 Volume Impor Kg 30.057.528 29.940.716 32.284.690 64.146.325 

3 
Volume Penjualan 
Industri Domestik  

Indeks 100 75 71 96 

4 
Pangsa Pasar 
Pemohon 

Indeks 
100 90 85 70 

5 
Pangsa Pasar 
Impor 

Indeks 
100 119 128 155 

Sumber: BP Migas dan Pemohon, yang Telah Diverifikasi oleh KPPI 

 

i. Berdasarkan data dan informasi pada Tabel 3 di atas, KPPI 

menemukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Konsumsi nasional mengalami tren peningkatan dari tahun 2009 

sampai dengan 2011 sebesar 28,18%, dan meskipun tingkat 

konsumsi nasional ditahun 2009 dan 2010 berada dibawah 

tahun 2008, namun di tahun 2011 konsumsi nasional melonjak 
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signifikan sehingga mencapai 137 poin indeks lebih besar 

daripada konsumsi nasional di tahun 2008. 

2) Pangsa pasar Pemohon mengalami tren penurunan selama 

periode penyelidikan sebesar 10,71%. Sebaliknya, pangsa pasar 

impor mengalami tren peningkatan selama periode penyelidikan 

sebesar 14,98%. Dengan kata lain, selama periode penyelidikan 

Pemohon kehilangan pangsa pasar terhadap impor sebesar 

19,49%.  

  

Tabel 4: Data Kinerja Pemohon 

No. Uraian Satuan 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 

1. Penjualan Domestik Indeks 100 75 71 96 

2. Produksi Indeks 100 90 88 95 

3. Kapasitas Terpakai Indeks 100 90 88 95 

4. Laba/Rugi Indeks 100 35 (3) 15 

5. Tenaga Kerja Indeks 100 89 87 89 

6. Produktivitas Indeks 100 102 101 106 

7. Persediaan Indeks 100 127 221 69 

Sumber: Pemohon Yang Diverifikasi Oleh KPPI 

ii. Berdasarkan Tabel 4 di atas, KPPI juga menemukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Selama periode penyelidikan, penjualan domestik Pemohon 

mengalami tren penurunan sebesar 15,92%. Penjualan domestik 

Pemohon mengalami penurunan sebesar 25,05% dari tahun 

2008 - tahun 2009, dan sebesar 5,68% dari tahun 2009 - tahun 

2010. Pada tahun 2011 penjualan domestik Pemohon 

mengalami kenaikan menjadi 96 poin indeks sebagai upaya 

untuk memenuhi peningkatan konsumsi nasional, namun jumlah 

penjualan domestik tersebut masih lebih rendah dibandingkan 

dengan penjualan domestik di tahun 2008. 
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2) Adapun menyangkut data produksi domestik, dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2010 produksi domestik mengalami tren 

penurunan sebesar 11,67%, dimana penurunan dari tahun 2008 

– tahun 2009 sebesar 10,00%, dan penurunan dari tahun 2009 – 

tahun 2010  sebesar 1,85%. Sekalipun di tahun 2011 produksi 

domestik mengalami kenaikan menjadi 95 poin indeks, namun 

jumlah ini lebih rendah dari produksi domestik di tahun 2008. 

 
3) Sejalan dengan penurunan produksi Pemohon, maka kapasitas 

terpakai Pemohon juga mengalami penurunan dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2010, yaitu dari 100 poin indeks di tahun 

2008 menjadi 90 poin indeks di tahun 2009, dan menjadi 88 poin 

indeks di tahun 2010. Sekalipun, kapasitas terpakai Pemohon 

meningkat menjadi 95 poin indeks di tahun 2011, namun hal 

tersebut lebih rendah daripada kapasitas terpakai Pemohon di 

tahun 2008.  

 
4) Data mengenai laba/rugi Pemohon secara jelas dan tegas 

menunjukkan bahwa selama periode penyelidikan Pemohon 

mengalami penurunan laba secara signifikan, bahkan pada 

tahun 2010 Pemohon mengalami kerugian sebesar  

3 poin indeks.  

 
5) Selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, 

Pemohon terpaksa melakukan pengurangan jumlah tenaga 

kerja, yaitu dari 100 poin indeks pada tahun 2008 menjadi 87 

poin indeks di tahun 2010. Sekalipun terjadi peningkatan jumlah 

tenaga kerja Pemohon di tahun 2011 menjadi 89 poin indeks, 

namun hal tersebut masih lebih kecil dibandingkan jumlah 

tenaga kerja di tahun 2008. 
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6) Tren penurunan produksi dan jumlah tenaga kerja selama 

periode penyelidikan mengakibatkan beban kerja per orang 

menjadi lebih besar, sehingga tren produktivitas yang relatif 

stabil selama periode penyelidikan dan bahkan sedikit 

meningkat di tahun 2011, tidak sepenuhnya mencerminkan 

peningkatan kinerja Pemohon. Bahkan selama periode 

penyelidikan, laba Pemohon mengalami tren penurunan yang 

signifikan.  

 

iii. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPPI mengambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1) Selama periode penyelidikan, terbukti bahwa Pemohon telah 

kehilangan pangsa pasar, padahal selama periode yang sama, 

terjadi peningkatan konsumsi nasional. Sebaliknya, pangsa 

pasar produk impor mengalami peningkatan yang signifikan. 

Dengan kata lain, Pemohon tidak mampu memanfaatkan 

kenaikan tingkat konsumsi nasional karena kalah bersaing 

dengan produk impor.   

 

2) Pemohon juga mengalami tren penurunan laba selama periode 

penyelidikan, bahkan mengalami kerugian di tahun 2010, 

terutama disebabkan oleh menurunnya tingkat penjualan 

domestik Pemohon.  Dengan kata lain, pendapatan Pemohon 

cenderung terus menurun, namun biaya yang dikeluarkan relaitf 

tetap atau bahkan meningkat. 

 

3) Dampak langsung dari hilangnya pangsa pasar Pemohon, dan 

menurunnya kinerja keuangan Pemohon, adalah tidak 

terhindarkannya bagi Pemohon untuk melakukan pemutusan 

hubungan kerja pada tahun 2009 dan tahun 2010. Hal ini 
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tentunya menambah jumlah pengangguran yang pada gilirannya 

sering kali memicu berbagai masalah sosial. 

  

4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPPI berpendapat bahwa 

Pemohon telah mengalami ancaman kerugian serius.   

IV. FAKTOR LAIN  

Dalam rangka menemukan apakah terdapat faktor selain lonjakan jumlah impor 

Barang Yang Diselidiki sebagai penyebab ancaman kerugian serius yang 

dialami Pemohon, KPPI juga melakukan analisa mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kapasitas Produksi 

KPPI menyelidiki bahwa kapasitas produksi Pemohon pada dasarnya cukup 

untuk memasok konsumsi nasional Barang Yang Diselidiki. Namun, KPPI 

menemukan bahwa kapasitas produksi tersebut tidak dapat digunakan 

secara optimal karena dalam kenyataannya Pemohon mengalami 

persaingan dengan barang impor. Dengan demikian kapasitas produksi 

bukan merupakan faktor yang dapat menyebabkan kerugian Pemohon. 

2. Teknologi  

Dari hasil penyelidikan KPPI, faktor teknologi bukan merupakan faktor yang 

membuat Pemohon kalah bersaing dari barang impor. Diketahui bahwa jenis 

teknologi yang dipakai oleh Pemohon sudah sesuai dengan standar 

internasional.  
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3. Persaingan Dalam Negeri 

KPPI juga menyelidiki tentang kemungkinan dampak negatif yang 

ditimbulkan terhadap kemampuan anggota Pemohon (APROPIPE) untuk 

bersaing di dalam negeri, khususnya terkait dengan keberadaan Asosiasi 

Produsen OCTG dan Asesories (PROA). KPPI menemukan bahwa kedua 

kategori produsen tersebut tidak bersaing satu dengan yang lain, karena 

masing-masing memiliki kapasitas dan segmen pasar yang berbeda.   

 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sepanjang pengetahuan KPPI, selain 

diakibatkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, tidak ada faktor 

lain yang berkontribusi terhadap terjadinya ancaman kerugian serius yang 

dialami oleh Pemohon. 

V. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT 

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam Bab III dan Bab IV diatas, KPPI 

menyimpulkan bahwa terdapat bukti kuat tentang adanya hubungan kausal 

antara lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dengan ancaman kerugian 

serius yang dialami oleh Pemohon. 

VI. REKOMENDASI 

1. KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk 

mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Bea Masuk 

Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor “pipa casing dan tubing 

dari bahan baku besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 

luar paling kecil 23/8” sampai dengan paling besar 14”, dengan yield 

strength sama dengan atau lebih dari 75.000 Psi, yang ujungnya belum 

atau sudah dikerjakan, dengan nomor Harmonized System (HS.) 

7304.29.00.90”. 
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2. Mengingat saat ini kondisi Pemohon telah mengalami ancaman kerugian 

serius, maka dikhawatirkan kondisi Pemohon dimaksud dapat menjadi 

lebih parah apabila tidak segera diambil Tindakan Pengamanan 

Perdagangan berupa pengenaan BMTP sebagaimana rekomendasi dalam 

Angka 1 di atas.  

 

3. Untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon melakukan penyesuaian 

dalam rangka memulihkan kondisinya dari ancaman kerugian serius yang 

dialaminya, KPPI merekomendasikan pengenaan BMTP selama 4 tahun 

sebagai berikut: 

 
Tabel 5: Rekomendasi Pengenaan BMTP 

Periode BMTP 

Tahun 1 Rp 18.051 per kilogram 

Tahun 2 Rp 17.614 per kilogram 

Tahun 3 Rp 17.176 per kilogram 

Tahun 4 Rp 16.739 per kilogram 

 

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan jo. Article 2.2 dan Article 9.1 WTO Agreement 

on Safeguards, KPPI merekomendasikan agar BMTP dimaksud dikenakan 

terhadap importasi yang berasal dari semua negara, kecuali negara-negara 

berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen), atau 

secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor 

sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang 

dari 3% (tiga persen). Daftar negara-negara berkembang yang dikecualikan 

dari pengenaan BMTP akan diterbitkan dan dilampirkan pada surat Menteri 

Perdagangan kepada Menteri Keuangan, perihal penyampaian besaran dan 

jangka waktu pengenaan BMTP. 

 



TIDAK RAHASIA 
 

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPOR “PIPA CASING DAN TUBING,  

DENGAN NOMOR HS: 7304.29.00.90” 

 

 

 49 

5. Sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan 

Tindakan Pengamanan Perdagangan, KPPI akan melakukan peninjauan 

kembali atas BMTP yang dikenakan paling lambat pada pertengahan jangka 

waktu pengenaan. 

 

6. Selama berlakunya pengenaan BMTP sebagaimana dimaksud pada butir 3 

tersebut, Pemohon akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

a. Melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka mengurangi 

persediaan dan meningkatkan efisiensi biaya. 

b. Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas, 

kapasitas, dan kapabilitas sumber daya manusia.  

c. Melakukan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas dalam proses 

produksi, dalam rangka peningkatan produktivitas.  

d. Meningkatkan pelayanan purna jual dan penyediaan pelayan on-site 

dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen.  

e. Mengganti, memperbaiki, dan memperbaharui teknologi dan peralatan 

produksi dan distribusi, dalam rangka memenuhi spesifikasi dan 

aplikasi permintaan segmen pasar yang memberikan nilai tambah 

lebih.  
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