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2.1 Studi Terdahulu 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa studi terdahulu 

sebagai bahan pertimbangan. Penelitian terdahulu yang pertama penulis menggunakan 

penelitian yang ditulis oleh Kewei Qian yang berjudul The Impact of the USA’s Anti-

Dumping Measures Againts China with a case study.1 Penelitian tersebut menjelaskan 

alasan Amerika Serikat menerapkan tindakan anti-dumping terhadap produk – produk 

yang berasal dari China.2 Penerapan anti-dumping yang dilakukan Amerika Serikat 

terhadap telah diberlakukan cukup lama yaitu pada saat China melakukan perubahan 

terhadap kebijakan ekonominya ditahun 1979.3 Selain itu, dalam tesis ini menjelaskan 

bahwa bagaimana penerapan anti-dumping ini akan berpengaruh terhadap hubungan 

perdagangan antara China dengan Amerika Serikat. Tesis ini menggunakan padangan 

Positivism oleh Mark Easterby-Smith, Richard Thorpe, and Paul R. Jackson.4 

 Dengan adanya tesis yang ditulis oleh Kewei Qian membantu penulis dalam 

melakukan penelitian tentang anti-dumping yang diterapkan oleh Cina. Selain itu hasil 

dari penelitian tersebut ialah tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan 

                                                           
1 Kewei Qian, “The Impact of the USA’s Anti-Dumping Measures Againts China with a case study” 
(Thesis, International Business and Marketing, Bodø Graduate School of Business, 2010) 
2 Ibid., hal 36 
3 Ibid., hal 33 
4 Ibid., hal 18 



memberikan anti-dumping terhadap Cina tidak hanya mempengaruhi neraca 

perdagangan Cina tetapi juga akan berdampak pada perkembangan ekonomi dunia. 

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tesis ini yaitu 

konsep yang digunakan. Penulis menggunakan A Compliance-Based Theory of 

International Law oleh Andrew T. Guzman sedangkan tesis ini menggunakan 

perspektif Positivism oleh Mark Easterby-Smith, Richard Thorpe, and Paul R. Jackson. 

Kemudian fokus penelitian yaitu mengetahui tindakan antisipasi suatu perusahaan 

ketika dikenakan peraturan anti-dumping dimana studi kasus yang diangkat yaitu 

sengketa Cina dengan Uni Eropa. Sedangkan penulis berfokus untuk mengetahui 

alasan Cina melanggar peraturan anti-dumping yang telah ditetapkan oleh WTO 

terhadap produk High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes (HP-SSST) Uni 

Eropa.  

Studi terdahulu yang kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Danika 

Grandoski yang berjudul “Defiance and Compliance: Australia and the United Nations 

Convention Relating to the Status of Refugees”.5 Pada penelitian ini menjelaskan 

mengapa Australia melanggar konvensi perserikatan bangsa-bangsa yang berkaitan 

dengan status pengungsi. Secara umum penelitian ini menjelaskan alasan Australia 

melanggar beberapa kewajibannya yang sebelumnya telah berkomitmen untuk 

mematuhi konvensi tentang status pengungsi, hak asasi manusia dsb. Namun terdapat 

                                                           
5 Grandkoski, Danika,”Defiance and Compliance: Australia and the United Nations Convention 
Relating to the Status of Refugees”, (A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for 
the Masters of International Relations (MIR) degree), School of History, Philosophy, Political Science 
and International Relations, Victoria University of Wellington,2011 



beberapa alasan Australia tidak mematuhi yaitu hak kedaulatan untuk mengontrol 

perbatasan, identitas dan keamanan nasional.6  

Penulis menggunakan studi terdahulu ini karena memiliki persamaan dengan 

tulisan penulis. Persamaan tersebut ialah teori yang penulis gunakan yaitu 

menggunakan Compliance Theory untuk menjelaskan ketidakpatuhan yang dilakukan 

oleh Australia. Perbedaan penelitian ini dengan tulisan penulis ialah kasus yang 

dibahas. Pada penelitian ini menggunakan Australia dan PBB sebagai aktornya 

sedangkan penulis menggunakan Cina dan Uni Eropa. Hasil dari penelitian ini ialah 

dalam melakukan ketidakpatuhan Australia terdapat alasan yang cukup kuat untuk 

mempertahankan identitas nasionalnya. Australia lebih memilih tidak patuh terhadap 

konvensi PBB dibandingkan patuh karena invasi imigran dari luar Australia beresiko 

mengguncang dan mengubah identitas nasionalnya.7

                                                           
6 Ibid., 
7 Ibid.,  



 

2.2 Kerangka Teori 

 Suatu negara dapat dikatakan patuh ketika perilaku yang dilakukan sesuai 

dengan hukum perilaku yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan ketidakpatuhan 

itu sendiri ialah perilaku yang menyimpang atas hukum yang telah ditentukan 

sebelumnya.8 Definisi dari patuh atau tidakpatuhnya suatu negara ini hanya 

berdasarkan pada kesesuaian perilaku negara tersebut dengan rezim internasional yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya definisi kepatuhan maupun 

ketidakpatuhan tersebut tentu membantu para peneliti untuk melakukan suatu 

penelitian karena dapat memberikan penjelasan dan perbedaan dari kepatuhan dan 

ketidakpatuhan itu sendiri. 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan A Compliance-Based Theory of 

International Law menurut Andrew T. Guzman. Teori ini dibuat berkiblat pada 

Institutional Theory dimana teori ini menjelaskan bahwa institusi internasional 

berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama internasional.9 Selain itu teori ini juga 

mengacu pada pandangan institusionalis dimana teori ini memiliki tradisi untuk 

mengembangkan model kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional. Untuk 

dapat melihat perilaku suatu negara menurut pandangan neorealis dan institusionalis 

                                                           
8 Oran R. Young. The Effectiveness Of International Environmental Regimes: What Do We Know; What 
Do We Need To Know; How Can We Find Out?. Bren School Of Environmental Science and 
Management, University of California. 23 Agustus 2010. Hal 17 
9 Andrew T. Guzman,”A Compliance-Based Theory of International Law”, California Law Review 
Volume 90 Issue 9 (December 2002) hal 1840 



negara merupakan aktor yang bersifat independen dimana mereka berperilaku 

berdasarkan kepentingan dari masing-masing negaranya.10 

 Pada teori yang ditulis oleh Andrew T. Guzman menjelaskan tentang kepatuhan 

suatu negara dengan hukum internasional dan sanksi yang diterima bila melanggar 

peraturan tersebut. Disini penulis akan berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh 

suatu negara terhadap hukum internasional. Teori ini juga menjelaskan bahwa kapan 

suatu negara akan melakukan ketidakpatuhan terhadap hukum internasional.11 Dalam 

pengambilan keputusan suatu negara memilih untuk mematuhi atau melanggar hukum 

internasional berdasarkan pada keuntungan dan kerugian yang didapat oleh negara 

tersebut. Selain itu teori ini juga menjelaskan bahwa setiap negara dalam mengambil 

keputusan untuk tidak patuh terhadap peraturan internsional dengan memaksimalkan 

payoffs yang didapat oleh negara tersebut.12 Oleh karena itu negara akan melakukan 

pelanggaran ketika tindakan pelanggaran tersebut lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan mematuhinya.13 Namun bila tindakan pelanggaran tersebut lebih merugikan 

negara tersebut tentu akan membuat negara tersebut untuk mematuhinya.14 

 Payoffs ditentukan berdasarkan sanksi yang diterima oleh negara pada saat 

melakukan pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara akan memaksimalkan 

payoffs apabila sanksi yang diterima merupakan sanksi ringan, tetapi apabila sanksi 

                                                           
10 Ibid., hal 1840 
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13 Ibid., hal 1861 
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yang diterima merupakan sanksi berat maka negara akan mematuhi hukum 

internasional untuk memaksimalkan payoffs itu sendiri.15 

 Terdapat beberapa faktor suatu negara melanggar aturan internasional yaitu 

reputational sanction dimana sanksi yang diterima negara berupa ancaman reputasi 

dan direct sanctions dimana sanksi yang diberikan secara langsung kepada negara dan 

negara dituntut untuk mematuhi aturan tersebut16. 

2.2.1 Reputational Sanction 

Sanksi ini dapat digunakan untuk memperediksi perilaku suatu negara 

dalam melanggar aturan internasional. Reputational Sanction diberikan apabila 

suatu negara telah melanggar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun 

berbagai macam dampak terhadap negara bila dikenakan reputational sanction, 

hal tersebut ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan 

negara tesebut17. Salah satu contoh ialah bila suatu negara melanggar peraturan 

internasional dikarenakan kesalahan sumber daya manusia tetapi tidak 

merugikan bagi negara lain maka reputational sanction yang dikenakan tentu 

akan kecil. Namun apabila suatu negara melakukan pelanggaran peraturan 

internasional yang berdampak pada kerugian negara lain seperti membantu 

                                                           
15 Ibid., 
16 Ibid., hal 1861 
17 Ibid., 



segala bentuk kegiatan teroris atau unsur kesengajaan maka reputational 

sanction yang dikenakan akan besar pula.18 

Terdapat beberapa macam bentuk dari reputational sanction itu sendiri 

yaitu severity of the violation, the reason of violation, knowledge of violation, 

clarity of the international obligation and its violation, Implicit Obligation, dan 

Regime Changes.19 

a. Severity of the Violation20 

Severity of the Violation merupakan seberapa besar tingkat pelanggaran 

yang dilakukan oleh suatu negara dapat mempengaruhi reputasi dari negara itu 

sendiri. Suatu negara dalam melakukan pelanggaran tentu terdapat konsekuensi 

reputasi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Suatu pelanggaran dapat 

dikatakan kecil apabila pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara tidak 

terdapat korban atas pelanggaran tersebut, sehingga dampak yang didapatkan 

negara atas pelanggaran tersebut tentu sanksi reputasi yang diberikan akan kecil 

pula. Namun, bila suatu negara melakukan pelanggaran yang cukup besar 

dimana adanya korban yang dirugikan atas pelanggarannya tentu dampak 

reputasi yang diberikan akan besar.21 

  

                                                           
18 Ibid., 
19 Ibid., 
20 Ibid., 
21 Ibid., hal 1862 



b. Reasons for the Violation22 

Reasons for the Violation merupakan alasan suatu negara dalam melakukan 

pelanggaran atas peraturan internasional tentunya akan berpengaruh terhadap 

reputasi dari negara tersebut.23 Apabila suatu negara telah menyepakati 

perjanjian internasional maka negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut 

akan mengharapkan seluruh anggota yang ikut serta untuk mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan, meskipun peraturan tersebut dapat dikatakan tidak 

sempurna atau merugikan sehingga menyebabkan negara lain melakukan 

pelanggaran.24  

Sebagai contoh bila suatu negara anggota melakukan suatu pelanggaran 

tentang HAM dikarenakan negara tersebut sedang mengalami krisis dan kondisi 

internal yang tidak stabil, maka negara anggota lainnya akan memakluminya. 

Apabila negara yang mengalami krisis tersebut telah pulih dari kondisi yang 

tidak stabil tetapi masih melakukan pelanggaran atas hukum internasional maka 

akan mendapat sanksi reputasi dari negara anggota lainnya.25 

c. Knowledge of the Violation26 

Knowledge of the Violation merupakan pengetahuan suatu negara dalam 

melakukan suatu pelanggaran akan mempengaruhi sanksi reputasi yang akan 
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25 Ibid., 
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diberikan. Apabila suatu negara melakukan suatu pelanggaran tetapi tidak ada 

negara lain yang memiliki pengetahuan tentang pelanggaran tersebut, maka 

tidak terdapat sanksi reputasi yang diterima oleh negara yang melakukan 

pelanggaran. Dampak dari sanksi reputasi yang diberikan tidak akan 

berpengaruh apabila hanya sejumlah kecil negara yang memiliki pengetahuan 

tentang pelanggaran tersebut.27 

Contohnya, bila terdapat sebuah kapal ikan berasal dari suatu negara A 

dimana kapal tersebut beroperasi dan menangkap ikan diluar wilayah negara 

tersebut atau wilayah negara B maka negara A akan diberikan sanksi reputasi 

dari negara B saja dikarenakan pelanggaran tersebut hanya diketahui oleh 

negara B sehingga sanksi reputasi kecil yang diberikan kepada negara A.28 

d. Clarity of the International Obligation and Its Violation29 

Clarity of the International Obligation and Its Violation merupakan 

kejelasan dari hukum internasional dimana pelanggaran apa saja yang sangat 

berpengaruh terhadap besarnya sanksi reputasi yang diterima oleh suatu negara. 

Apabila aturan hukum internasional tersebut tidak memiliki kejelasan didalam 

isinya maka sanksi reputasi yang akan diterima oleh suatu negara akan 

tergolong kecil. Namun bila aturan hukum internasional tersebut sudah jelas 

dan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara terbukti dengan jelas maka 

                                                           
27 Ibid., hal 1863 
28 Ibid.,  
29 Ibid., 



sanksi reputasi yang akan diterima oleh negara tersebut akan tergolong besar 

pula.30 

e. Implicit Obligations31 

Implicit Obligations merupakan kewajiban yang implicit dapat 

menyebabkan suatu negara kehilangan reputasinya atau dikenakan sanksi 

reputasi. Sanksi reputasi memiliki peran penting dalam mengatur negara untuk 

patuh terhadap hukum internasional yang telah ditetapkan.32 Setiap negara 

harus mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan kehilangan reputasinya 

apabila melakukan pelanggaran hukum internasional. Suatu negara membuat 

aturan implisit yang tercantum dalam perjanjian internasional dan bersifat 

eksplisit. Suatu negara yang melanggar aturan implisit tersebut akan dikenakan 

sanksi reputasi. 

Pelanggaran implisit yang dimaksud ialah suatu pelanggaran hukum 

internasional yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan norma atau hukum 

internasional yang berlaku tetapi bersifat tidak tertulis. Contohnya ialah dimana 

Amerika Serikat mengundurkan diri dari NAFTA, dengan pengunduran diri 

Amerika Serikat tersebut akan memberikan dampak kepada negara lain yang 

merupakan anggota NAFTA33.  
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Dengan keluarnya Amerika Serikat dari NAFTA akan berdampak 

hilangnya kepercayaan NAFTA terhadap negara-negara anggota lainnya. Pada 

kasus ini Amerika Serikat kehilangan reputasinya karena telah mengundurkan 

diri dari NAFTA walaupun tidak ada aturan yang menyatakan bahwa negara 

anggota tidak diperbolehkan untuk keluar dari NAFTA tersebut. Setiap negara 

anggota percaya bahwa terdapat janji tidak tertuls atau implisit untuk 

menghormati perjanjian itu sendiri34. 

f. Regimes Changes35 

Regimes Changes merupakan perubahan suatu rezim dapat memberikan 

dampak sanksi reputasi bagi negara. Hilangnya reputasi suatu negara akan 

berkurang atau bahkan hilang seiring berjalannya waktu. Namun sanksi reputasi 

ini dapat hilang bila suatu negara mengalami perubahan rezim atau bergantinya 

pemimpin di negara yang melakukan pelanggaran. Contohnya ialah bila suatu 

negara pada kepemimpinan A membuat kebijakan dengan membatasi informasi 

masuk kedalam negara tersebut dan melakukan penolakan terhadap perjanjian 

internasional dengan negara lain tentu akan membuat negara tersebut 

mendapatkan reputasi yang buruk dari negara lainnya. Tetapi jika pemimpin 

negara A tersebut berganti dengan pemerintahan yang baru maka kebijakan di 
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dalam negara tersebut akan berubah dan dapat menghilangkan reputasi buruk 

yang sebelumnya.36 

2.2.2 Direct Sanction 

Dalam melakukan pelanggaran hukum internasional tidak hanya terdapat 

reputational sanction tetapi juga ada direct sanction dimana sanksi tersebut 

diberikan secara langsung kepada negara yang melanggar hukum internasional. 

Sanksi ini diberikan kepada negara yang melakukan pelanggaran dan 

memberikan dampak kerugian bagi negara lain37. Dalam praktiknya sanksi 

yang di berikan langsung ini dinyatakan tidak cukup optimal karena 

menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada pelanggaran yang dilakukan 

oleh suatu negara38. Namun, direct sanction ini merupakan sanksi yang cukup 

ampuh dalam praktiknya, hal tersebut dikarenakan sanksi tersebut diberikan 

secara langsung dan negara di tuntut untuk mematuhi peraturan internasional. 

Terdapat beberapa macam bentuk dari direct sanction itu sendiri yaitu 

direct sanction severity, direct sanction implementation on multilateral 

agreement, direct sanction for short-term or long-term relationship, dan 

acceptance of sanctions. 
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a. Direct Sanction Severity39 

Direct Sanction Severity merupakan seberapa tegas sanksi langsung yang 

diberikan kepada suatu negara yang melanggar peraturan internastional. 

Sanksi tersebut dijadikan tolak ukur ketika suatu negara melakukan 

pelanggaran dan menentukan apakah sanksi yang diberikan tersebut efektif.40 

Sanksi langsung dapat dikatakan efektif bila negara yang mendapatkan sanksi 

tersebut merasa dirugikan atau memberikan dampak negatif sehingga hukum 

internasional dianggap telah efektif untuk setiap negara. Alasan suatu negara 

dalam melakukan ketidakpatuhan hukum internasional biasanya dikarenakan 

sanksi yang diterima oleh negara berbanding jauh dengan keuntungan yang 

didapat ketika negara tersebut melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, 

negara memilih untuk tidak mematuhi peraturan internasional dimana negara 

tersebut mendapatkan keuntungan lebih atas pelanggarannya. 

 

b. Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement41 

Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement merupakan 

sanksi yang langsung diterapkan pada perjanjian multilateral. Dalam 

menerapkan sanksi langsung pada level multilateral cenderung lebih sulit 

karena banyaknya aktor yang terlibat didalamnya42. Apabila suatu negara 
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melakukan pelanggaran dan memberikan dampak hanya pada satu negara 

maka hal tersebut dinilai tidak adil. Berbeda dengan sanksi yang diberikan 

hanya berkaitan dengan pernjanjian bilateral dimana dua negara saja yang 

terlibat didalamnya akan memudahkan untuk memberikan sanksi langsung. 

Sehingga pemberian sanksi secara langsung dalam lingkup multilateral dirasa 

akan lebih efektif dengan banyaknya jumlah negara yang terlibat. 

c. Direct Sanction for Short-Term or Long-Term Relationship43 

Direct Sanction for Short-Term or Long-Term Relationship merupakan 

sanksi yang diberikan secara langsung dalam jangka pendek atau jangka 

panjang dimana harus melalui pertimbangan negara agar sanksi yang 

diberikan akan berjalan optimal. Dalam aplikasinya negara harus 

mempertimbangkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang terhadap 

negara yang bersangkutan. Hubungan jangka panjang atau jangka pendek 

akan sangat berpengaruh untuk mengukur apakah sanksi yang diberikan 

berjalan secara optimal44. 

 Hal tersebut karena bila suatu negara memiliki hubungan jangka panjang 

dengan negara lain dan hubungan tersebut penting tetapi negara tersebut 

melanggar perjanjian yang telah ditetapkan tentu pemberian sanksi tersebut 

akan lebih optimal dimana negara tersebut harus membayar denda yang lebih 

besar daripada keuntungan yang didapat pada saat melanggar perjanjian. 
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Negara yang memiliki keterikatan hubungan yang komplex maka sanksi yang 

diberikan akan lebih kuat dibandingkan dengan hanya memiliki hubungan 

sederhana45. Sehingga semakin kompleks hubungan yang dijalin oleh negara 

maka akan semakin besar juga pengaruh hukum internasional dan sanksi yang 

diberikan akan semakin berat kepada negara tersebut.46 

d. Acceptance of Sanctions47 

Acceptance of Sanctions merupakan keinginan negara untuk menerima 

sanksi akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi yang diberikan secara 

langsung akan berjalan efektif bila negara yang melakukan pelanggaran mau 

secara sukarela menerimanya48. Selain direct sanction yaitu reputational 

sanction juga menyesuaikan pelanggaran yang telah dilakukan oleh suatu 

negara. Adapun tindakan balas dendam dilakukan oleh negara yang menjadi 

korban kepada negara yang melakukan suatu pelanggaran. Contohnya, bila 

suatu negara memberlakukan peraturan tentang anti-dumping kepada negara 

lain dan dikenakan pajak atau countervailing duties maka negara yang menjadi 

korban akan memberlakukan peraturan yang sama terhadap negara pelanggar. 

Untuk mengoptimalkan sanksi yang diberikan biasanya setiap negara yang 
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sedang bermasalah terdapat arbitrase berwenang agar sanksi tersebut dapat 

dipatuhi oleh negara yang melakukan pelanggaran. 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

 Hukum internasional yang telah ditetapkan sebelumnya tidak semua aspek 

dapat dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat didalamnya. Biasanya hal tersebut 

dikarenakan terdapat keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara bila melanggar 

aturan yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang 

dilakukan oleh suatu negara tentu terdapat sanksi yang bertujuan untuk setiap negara 

agar mematuhi peraturan tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Compliance yang 

didefinisikan oleh Andrew T. Guzman untuk menganalisa mengapa Cina tidak patuh 

terhadap peraturan anti-dumping World Trade Organization atas produk high-

performance stainless steel seamless tubes (HP-SSST) Uni Eropa tahun 2013-2015. 

Adapun beberapa variabel yang menjelaskan mengapa negara melakukan 

ketidakpatuhan atas peraturan internasional menurut Andrew T. Guzman. 

2.3.1 Reputational Sanction 

a. Severity of the Violation 

Pada variabel ini penulis ingin melihat dampak reputational loss yang 

diterima oleh Amerika apakah berpengaruh besar ketika melanggar peraturan yang 

telah ditetapkan WTO. Sehingga disini penulis akan melihat reputational loss yang 

diterima oleh Cina dengan cara menganalisis nilai ekspor HP-SSST dari Uni Eropa 



ke Cina pada tahun 2010-2015 dan berapa banyak negara-negara yang menjadi 

korban oleh tindakan yang dilakukan oleh Cina. 

b. Reasons for Violation 

Dalam variabel ini penulis akan menganalisis argumen menurut negara 

pelanggar yaitu Cina terhadap pelanggaran yang telah dilakukan terhadap Uni 

Eropa yaitu memberlakukan anti-dumping atas produk HP-SSST pada tahun 2013-

2016. Argumen yang diberikan oleh Cina yaitu telah melakukan investigasi 

terhadap produk HP-SSST Uni Eropa dan menemukan dumping atas produk dari 

negara tersebut. Namun penulis melihat alasan tersebut tidak kuat cukup kuat, 

sehingga penulis akan menganalisis seberapa besar reputational loss yang diterima 

oleh Cina. 

c. Knowledge of the Violation 

Pada variabel ini penulis ingin melihat negara – negara yang mengetahui 

atas pelanggaran yang dilakukan oleh Cina. .Untuk melihat hal tersebut penulis 

akan menganalisis negara-negara yang berpartisipasi dalam panel kasus (third 

party) dan negara-negara yang pernah menjadi korban atas pelanggaran Cina. 

d. Clarity of the International Obligation and its Violation 

Dalam variabel ini penulis akan melihat artikel-artikel yang terdapat di WTO 

apakah terdapat ambiguitas dimana tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut 



merupakan pelanggaran atau tidak. Selain itu penulis menganalisis artikel tersebut 

apakah terdapat negara lain yang salah mengartikan atau tidak. 

e. Implicit Obligation 

Pada variabel ini akan melihat tindakan yang dilakukan oleh Cina apakah 

tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional secara implisit atau 

tidak. Apabila tindakan yang dilakukan oleh Cina tidak sesuai secara implisit maka 

Cina harus menerima konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukannya. 

Sehingga penulis akan melihat tindakan Cina tersebut apakah menerima 

konsekuensi yang telah diterima bila melanggar peraturan WTO yang tidak 

tertulis. 

f. Regime Changes 

Dalam variabel ini penulis akan melihat pergantian pemimpin Cina pada 

tahun 2008-2015. Pada saat pergantian kepemimpian tersebut penulis akan melihat 

apakah terdapat perubahan kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh Cina. 

2.3.2  Direct Sanction 

a. Direct Sanction Severity 

Pada direct sanction severity ini penulis akan melihat sanksi langsung yang 

diberikan oleh instansi berwenang seperti WTO kepada Cina apakah memiliki 

pengaruh besar atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Selain itu penulis juga 

akan melihat seberapa besar pengaruh sanksi yang diberikan kepada negara-negara 

anggota WTO. Kemudian penulis juga akan melihat sanksi langsung yang diberikan 



oleh WTO apakah sudah cukup optimal bagi negara-negara yang telah melanggar 

peraturan tersebut. 

b. Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement 

Pada poin ini instasi berwenang seperti WTO telah memberlakukan 

perjanjian multilateral bagi setiap anggotanya. Menurut Andrew T. Guzman sanksi 

langsung yang diberikan tidak akan optimal apabila hanya terdapat satu negara yang 

mendapatkan sanksi langsung tersebut. Sehingga penulis akan melihat apakah 

sanksi langsung yang diberikan oleh institusi berwenang WTO kepada Cina. 

c. Direct Sanction for Short-Term or Long-Term Relationship 

Pada direct sanction for short-term or long-term relationship ini terdapat 

motivasi yang berbeda dari setiap negara dalam melakukan pelanggaran atas hukum 

internasional. Disini penulis akan menganalisa motivasi dari Cina dalam melakukan 

pelanggaran atas hukum internasional dan apakah Cina telah memperhitungkan 

dampak jangka pendek dan jangka panjang hubungannya dengan negara yang 

menjadi korban. 

d. Acceptance of Sanction 

Pada poin ini penulis menganalisa sanksi yang diberikan oleh WTO kepada 

Cina. Selanjutnya penulis akan melihat sikap negara yang melakukan pelanggaran 

terhadap sanksi yang telah diberikan. Kemudian penulis melihat apakah sanksi yang 

telah diberikan tersebut akan optimal apabila diberikan kepada Cina 

  



Tabel 2.1 : Operasionalisasi A Compliance Based Theory 

  A Compliance Based 

Theory 

 

Jenis Sanksi Variable Indikator Operasionalisasi 

Reputational 

Sanction 

Severity of the 

Violation 

Negara yang telah 

diterapkan peraturan anti-

dumping oleh Cina. 

Korea Selatan, Jepang, dan Amerika 

Serikat merupakan contoh negara yang 

telah diterapkan anti-dumping oleh 

Cina. 

 Reasons for the 

Violation 

Alasan Cina menerapkan 

peraturan anti-dumping 

terhadap produk HP-SSST 

Uni Eropa. 

Cina menerapkan peraturan anti-

dumping karena mengalami kerugian. 

 Knowledge of the 

Violation  

Negara-negara yang 

mengetahui tindakan 

pelanggaran Cina. 

Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki 

dan Korea Selatan merupakan negara 

yang mengetahui peraturan anti-

dumping yang dibuat Cina. 

 Clarity of the 

international 

Obligation and its 

Violation 

Ambiguitas dari peraturan 

yang telah ditetapkan oleh 

WTO. 

Peraturan WTO memiliki ambiguitas 

pada Article 3.1 dan 3.4 anti-dumping 

agreement. 

 Implicit Obligation Konsekuensi dari 

peraturan yang tidak 

tertulis WTO. 

Peraturan implisit dilihat dari Cina 

menerapkan rekomendasi yang telah 

diberikan oleh WTO. 

 Regime Changes Adanya perubahan 

kepemimpinan di Cina 

pada tahun 2008-2015.  

Perubahan presiden Cina tahun 20008-

2015. 

Direct 

Sanction 

Direct Sanction 

Severity 

Sanksi langsung yang 

diberikan oleh WTO 

terhadap Cina. 

Tidak ada sanksi langsung yang cukup 

kuat untuk Cina agar mematuhi 

peraturan WTO. 

 Direct Sanction 

Implementation on 

Multilateral 

Agreement 

Sistem badan hukum WTO 

berlaku untuk semua 

anggotanya. 

Sanksi yang diberikan oleh WTO 

berlaku untuk semua negara 

anggotanya termasuk Cina. 

 Direct Sanction for 

Short-Term or Long-

Term Relationship 

Hubungan yang dimiliki 

Cina dengan Uni Eropa. 

Tidak terdapat sanksi khusus yang 

diberikan bila menerapkan anti-

dumping. 



 Acceptance of 

Sanction 

Tindak lanjut Cina 

terhadap penerimaan 

sanksi. 

Cina menerapkan rekomendasi dan 

keputusan DSB WTO.  

Sumber: Diolah penulis berdasarkan A Compliance Based Theory of International Law oleh Andrew 

T.Guzman. 

 

 

  



2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, pada kasus 

ketidakpatuhan Cina terhadap peraturan World Trade Organization tentang anti-

dumping atas produk High-Performance Stainless Steel Seamless Tubes (HP-SSST) 

Cina menerapkan Anti-dumping 

Regulation of the People’s Republic of 

China kepada Uni Eropa 

Sanction 

Reputational Sanction 

• Severity of Violation 

• Reasons for the Violation 

• Knowledge of the Violation 

• Clarity of the International Obligation 

and its Violation 

• Implicit Obligation 

Direct Sanction 

• Direct Sanction Severity 

• Direct Sanction Implementation on 

Multilateran Agreement 

• Direct Sanction for Shor-Term Long-

Term Relationship 

• Acceptance of Sanction 

Cina melanggar peraturan World Trade Organization tentang Antidumping karena reputational 

sanction yang diterima relatif kecil, sehingga Cina memilih melanggar peraturan antidumping 

tersebut. 

Peraturan yang diterapkan oleh Cina 

tidak sesuai dengan Antidumping article 

VI of GATT 1994 

Payoffs 

 



Uni Eropa tahun 2013-2015 karena sanksi yang diberikan World Trade Organization 

kepada Cina tidak sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Dalam 

melanggar peraturan World Trade Organization tentang anti-dumping, reputational 

sanction yang diterima oleh Cina relatif kecil sehingga Cina memilih melanggar 

peraturan tersebut dibandingkan dengan mematuhinya. 


