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PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG ANTI-DUMPING AMERIKA 

SERIKAT TERHADAP PRODUK UDANG VIETNAM TAHUN 2012-2016 

 

Bunga Nurazizah  

125120401111014 

ABSTRAKSI  

 

Amerika Serikat adalah negara yang  banyak mengonsumsi udang di dunia, namun 

tidak dapat memproduksinya secara mandiri sehingga mengharuskannya melakukan 

impor. Salah satunya adalah mengimpor udang dari Vietnam. Akan tetapi hubungan 

dagang kedua negara ini terganggu dengan adanya kebijakan anti-dumping zeroing 

milik Amerika Serikat yang melanggar prinsip anti-dumping WTO dan merugikan 

Vietnam. Sehingga Vietnam membawa kasus ini ke WTO dan di upayakan 

penyelesaian lewat DSB WTO dengan mekanisme-mekanisme yang ada didalam 

badan WTO.   

Kata kunci : Kebijakan Anti-dumping Zeroing, WTO, Udang, Mekanisme  

penyelesaian, Amerika Serikat, Prinsip Anti-dumping WTO 
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THE DISPUTE SETTLEMENT OF UNITED STATES’S  ANTI-DUMPING 

TRADE WITH VIETNAM’S SHRIMP PRODUCT 2012-2016 

 

Bunga Nurazizah  

125120401111014 

ABSTRACT  

 

United States is one of the most consuming shrimp country in the world but 

unfortunately they can’t produce by it self. So it make them do import from another 

country like Vietnam. But their trade-relation become get worse since United States 

release their anti-dumping policy called zeroing policy. This policy breaks  WTO 

anti-dumping principles and harm Vietnam. Then Vietnam brings this case to DSB 

WTO and hope this case can be done with WTO dispute settlement mechanism.  

Key word : Anti-dumping Zeroing  policy, WTO, Shrimp, Dispute Settlement  

                   Mechanism, United States, WTO Anti-dumping principles 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Baik itu kebutuhan pokok maupun sekunder. Untuk memenuhi hal tersebut 

maka cara yang dilakukan oleh negara sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk 

menjamin kebutuhan warga negaranya tetap tersedia adalah melakukan suatu 

kegiatan yang dikenal dengan perdagangan.1 Perdagangan yang dimaksud dalam hal 

ini adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan 

sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek 

ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa. Adapun subyek 

ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, 

perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara 

ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. 2 

Perdagangan internasional dilaksanakan oleh suatu negara dengan tujuan mencukupi 

kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi di level domestik. Produksi dalam 

                                                           
1 Mohammad Sood. 2001. Hukum Perdagangan Internasionnal. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 

hal 1.  
2 Sobri. 2000. Ekonomi Internasional.  Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta. hal 2. 
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negeri yang tidak mampu mencukupi tuntutan masyarakat menuntut suatu negara 

untuk melakukan perdagangan internasional. 

Dalam skala internasional World Trade Organization (WTO) menjadi 

organisasi internasional yang menaungi negara-negara anggotanya dalam 

mewujudkan kerjasama perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk 

mempermudah akses pasar ke negara tujuan, mengurangi hambatan perdagangan, 

serta memperkecil praktik ketidakadilan dalam proses perdagangan internasional.3 

Organisasi WTO ini berfungsi untuk mengatur, mengawasi, serta menyelesaikan 

segala permasalahan terkait perdagangan internasional yang terjadi. Sebagai sebuah 

organisasi internasional tentu saja WTO memiliki beberapa prinsip dasar yang wajib 

untuk ditaati oleh setiap negara anggota WTO. Sampai hari ini terdapat 164 negara 

anggota WTO (Termasuk Amerika Serikat dan Vietnam).4 Seluruh negara anggota 

tersebut wajib untuk menjalankan perjanjian dasar WTO seperti The General 

Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), Agriculture, Sanitary and 

Phytosanitary Measure, Textiles and Clothing, Techinical Barries to Trade, Trade-

Related Investment Measures (TRIMs), Anti-dumping, Custom valuation, 

Preshipment Inspection, Rules of Origin, Import Licencing, Subsidies and 

Countervailing Measure, Safeguards, Dispute Settlement Understanding, Trade 

                                                           
3  WTO, Understanding The WTO: What We Stand For. Diakses melalui 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_stand_for_e.htm. pada tanggal 20 Juni 2019.  
4Ibid  
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Policy Review Mechanism, dan Plurilateral Trade Agreement.5 Prinsip-prinsip dalam 

perjanjian-perjanjian yang telah dibuat ini seharusnya wajib dipenuhi dan dipatuhi 

oleh setiap negara anggota WTO tak terkecuali Amerika Serikat dan Vietnam. Akan 

tetapi sekalipun telah dibuat perjanjian dan peraturan yang mengikat oleh WTO tetap 

saja hal tersebut berpotensi untuk dilanggar oleh negara anggota, seperti halnya 

Amerika Serikat yang melanggar perjanjian anti-dumping WTO dalam praktek 

perdagangan udang dengan Vietnam.  

 Salah satu komoditi yang cukup penting dalam perdagangan internasional 

adalah komoditi bahan makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. 

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tercukupinya nutrisi pada tubuh yang 

sangat penting untuk keberlanjutan hidup manusia. Nutrisi dapat ditemui dalam 

makanan yang dikonsumsi sehari-hari, salah satunya dari makanan seafood yang kaya 

akan protein dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.6 Salah satunya adalah udang. 

Udang adalah bahan makanan yang sangat mudah didapatkan, murah, dan memiliki 

kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Produksi udang dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan fishing (udang laut) dan farming ( udang air tawar). 

Menurut data yang dirilis oleh FAO, produksi udang dunia pada tahun 2012 

sampai tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari angka produksi 

7.250.000 Ton pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 7.500.000 hingga tahun 

                                                           
5WTO, The Legal Text, Diakses melalui https://www.wto.org pada tanggal 20 Juni 2019. 
6 Malia Frey, 2018, Shrimp Nutrition Facts: Calories in Shrimp and Health Benefit,. Diakses melalui 

https://www.verywellfit.com/shrimp-nutrition-facts-calories-and-health-benefits-4111318 pada 11 

Januari 2019.  
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2016.7 Udang menjadi salah satu komoditi makanan yang cukup popular didunia. 

Banyak negara yang mengonsumsi udang sebagai salah satu pilihan makanan, salah 

satunya adalah Amerika Serikat. Sejak tahun 2001 masyarakat Amerika Serikat 

sangat gemar mengonsumsi makanan seafood terutama udang yang menjadi seafood 

nomor satu di Amerika Serikat setelah tuna dan salmon.8 

 Kebiasaan konsumsi udang bagi masyarakat Amerika Serikat ini setiap 

tahunnya terus mengalami kenaikan. Secara keseluruhan saja pada tahun 2012 sampai 

2016 mengalami kenaikan dari 533.580 ton ke 603.300 ton udang setiap tahunnya.9  

Akan tetapi dari jumlah konsumsi yang ada nyatanya Amerika Serikat sendiri tidak 

mampu memenuhi kebutuhan udang domestiknya tersebut. Dengan jumlah produksi 

yang rendah tersebut tentu saja harga domestik yang ditawarkan cukup tinggi yaitu 

berkisar pada $12,02/kg. 10  Selain harganya yang cukup mahal tersebut, kualitas 

udang yang diproduksi oleh Amerika Serikat tidak begitu baik, hal ini dipengaruhi 

                                                           
7Food and Agriculture Organization. 2018, Globefish Highlists: A Quartetly Update On World Seafood 

Markets, Diakses melalui  http://www.fao.org/3/a-i6879e.pdf pada tanggal 11 januari 2019 
8 Seafood Source. 2017, NFI’s New Top 10 List of America’s Favourite Seafood Species Points To 

Upward Consumption Trend, diakses melalui https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/nfi-

new-top-10-list-of-americas-favorite-seafood-species-points-to-upward-consumption-trend  pada 

tanggal 12 Januari 2019.  
9 United States Department of Agriculture Eco Research Service, 2018, Aquaculture Trade Database 

2018, diakses  melalui www.search.ers.usda.gov pada tanggal 12 januari 2019 
10Index Mundi,2019,”Shrimp Monthly Price-US Dollars per Kilogram”,diakses dari 
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=shrimp pada tanggal 19 Juli 2019  
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oleh adanya virus yang menyerang pusat budidaya udang di Amerika Serikat 

tersebut.11 

 Kendala terbesar bagi industri budidaya udang di Amerika Serikat adalah 

dampak dari penyakit terutama dari virus. Pada tahun 1996 virus Taura berdampak 

pada enam tambak udang di Carolina Selatan yang mengurangi produksi sekitar satu 

setengah dari tahun 1995. Selain itu hal yang juga menjadi kendala adalah faktor 

iklim. Sebagian besar wilayah Amerika Serikat terlalu dingin untuk membudidayakan 

spesies udang. Pengembangan udang di Amerika Serikat juga dibatasi oleh biaya 

operasional yang tinggi atau harga lahan yang tinggi. Selain biaya lahan yang tinggi, 

biaya atas tenaga kerja dan pakan juga tinggi sehingga menempatkan Amerika Serikat 

pada kerugian yang cukup besar di pasar global. Risiko tinggi yang dirasakan dalam 

budidaya udang juga membuat akumulasi modal swasta sulit untuk berinvestasi.12 

Hambatan-hambatan tersebut  membuat pasokan domestik Amerika Serikat 

tidak dapat memenuhi permintaan yang tinggi. Pada tahun 2015, Amerika Serikat 

secara domestik hanya mampu memproduksi 18.316 ton dimana angka ini telah turun 

35% dari 5 tahun kebelakang.13 Dan masih harus melakukan impor udang dari negara 

lain sebesar 47,667 ton. Ketidakseimbangan antara produksi domestik dan jumlah 

                                                           
11 Granvil Treece, Treece & Associates, 2017, The Rise and Decile in US Shrimp Farming, From a 

Texas Perspective, diakses melalui https://www.texasaquaculture.org/PDF/2017 pada tanggal 16 

Januari 2019 
12 Granvil Treece, Treece & Associates, 2017, The Rise and Decile in US Shrimp Farming, From a 

Texas Perspective, diakses melalui https://www.texasaquaculture.org/PDF/2017 pada tanggal 16 

Januari 2019. 
13 Chang, Chia-Lin dkk. 2016, US Anti-dumping Petition and Revealed Comparative Advantage of 

Shrimp Exporting Countries. Taiwan: Department of Applied Economics Department of Finance 

National Chung Hsing University Taichung. hal 7. 
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permintaan masyarakat mendorong Amerika Serikat untuk melakukan impor Udang 

dari beberapa Negara produsen dunia yang ada. 14  Berikut adalah negara-negara 

produsen udang dunia yaitu,15 

  

                                                           
14 Xiangjoin, Wang dan Reed, Michael, 2014,  Estimation of U.S Demand for Imported Shrimp by 

Country: A Two Stage Differential Production Approach. Southern Agricultural Economics Asociation 

(SAEA) Annual Meeting. hal 2-3.  
15Food and Agriculture Organization, 2018, Globefish Highlists : A Quartetly Update On World 

Seafood Markets. diakses melalui http://www.fao.org/3/a-i6879e.pdfpada tanggal 11 januari 2019.  
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Grafik 1.2 Negara ProdusenUdang Global Tahun 2016 

 

Sumber : FAO.16 

 Dari ketujuh Negara produsen udang dunia, terdapat lima Negara utama 

pemasok udang ke Amerika Serikat yaitu China, Vietnam, Indonesia, Ekuador, dan 

Thailand.17 Vietnam menjadi salah satu pemasok utama udang di Amerika Serikat 

sejak tahun 2001.18 Jumlah udang Vietnam yang dikirim ke Amerika Serikat seiring 

waktu terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2012 ke 2016 saja terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu 411.522 ton di 2012 menjadi 636.376 ton di 

                                                           
16 Ibid   
17 The Statistic Portal, 2016, Distribution Share of U.S Shirmp Import Volume in 2016 by Major 

Exporter, diakses dari https://www.statista.com/statistics/197268/us-shrimp-imports-from-major-

exporters-by-volume/ pada tanggal 12 Januari 2019.  
18 Huyen Nguyen. 2008, Has Vietnam Dumped its Shirmp in The United State,. Amerika Serikat: 

Wright State University CORE Scholar, hal 9  
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tahun 2016.19 Pada tahun 2012 udang sendiri memiliki arti penting bagi Vietnam 

yaitu sebagai komoditi perikanan utama Vietnam setelah ikan pangasius dan tuna.20 

Vietnam melalui 50 lebih perusahaannya mengirim udang secara rutin dan masif ke 

Amerika Serikat.21 Perusahaan-perusahaan tersebut ialah An Phat Seafood Co Ltd,An 

Xuyen Joint-Stock.Ltd, Bien Dong Seafood Company, Bien Viet Co.Ltd, Min Phu 

Seafood Cooperation, Nha Trang Seafood, dan masih banyak lainnya.22 

 Pada tahun 2015 sektor udang ini mampu menyumbang GDP Vietnam  

sebesar 4%-5%  sedangkan dari keseluruhan produk perikanan termasuk udang dapat 

memberikan pemasukan ke negara sebesar $4,26 milyar dan udang menyumbang 

65% dari jumlah tersebut.23 Harga jual udang di Vietnam sendiri cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan komoditi seafood lainnya, yaitu berkisar pada 1000 VND/kg 

(Vietnam Dong/ mata uang vietnam).24 Dengan harga jual yang cukup tinggi tersebut 

maka dapat diartikan bahwa udang bagi Vietnam membawa keuntungan yang cukup 

besar dan berpengaruh bagi perekonomian Vietnam secara nasional.25  

                                                           
19 United States Department of Agriculture Eco Research Service, 2018, Aquaculture Trade Database 

2018, diakses melalui www.search.ers.usda.gov pada tanggal 12 januari 2019. 
20 Vietnam Briefing. 2015. The Seafood Industry in Vietnam-Aquaculture, Five Years Plan, and The 

TPP. diakses melalui https://www.vietnam-briefing.com/news/seafood-industry-vietnam-aquaculture-

year-plans-tpp.html/ pada 12 januari 2019.  
21Ibid  
22 NN,”Fish and Seafood Vietnam”, diakses dari http://www.trade-

seafood.com/directory/seafood/country/vietnam.htm pada 12 Januari 2019  
23 Nguyen, Hong Thi Khanh, 2017. Vietnam’s Fisheries and Aquaculture Development’s Policy : Are 

Exports Perfomance  Targets Sustainable. Filiphina: Oceanography and Fisheries Open Access 

Journal Vol 5 Issue 4. hlm 2-3  
24NACA( Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific ),2011,”Shrimp Price Study Phase II : Case 
Studies in Vietnam,Indonesia,and Bangladesh”, diakses dari www.enaca.org pada tanggal 19 Juli 2019  
25Ibid  
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 Di Vietnam sekitar 2,4 juta rumah tangga yang melakukan produksi 

akuakultur. Sebanyak 337.600 rumah tangga menggantungkan pekerjaannya pada 

sektor udang. Sedangkan  jumlah orang yang terlibat dalam akuakultur dan kegiatan 

terkait di sepanjang rantai nilai akuakultur di Vietnam berkisar antara 3,2 hingga 4,2 

juta, di antaranya sekitar 1,6 juta bekerja di sektor udang.26 Dengan demikian udang 

tentu saja memiliki arti yang sangat penting bagi Vietnam. Udang Vietnam banyak 

sekali diekspor ke pasar internasional guna memenuhi permintaan konsumen. 

  Udang Vietnam cukup menjadi primadona bagi negara-negara yang berada 

di kawasan Eropa dan Amerika. Menurut data dari Trade map, pada tahun 2012-2016, 

Amerika Serikat adalah Negara peringkat nomor dua pengimpor udang Vietnam 

setelah Jepang, kemudian disusul oleh China, Korea Selatan dan Belanda.27 Hal ini 

menunjukkan bahwa Vietnam memiliki peran penting untuk pasokan udang Amerika 

Serikat. Begitu juga sebaliknya, Amerika Serikat memiliki arti sangat penting bagi 

Vietman dalam hal negara tujuan ekspor yang mampu membantu pemasukan atas 

komoditas udang cukup besar bagi GDP Negara Vietnam.  

 Namun hal ini akhirnya terusik dengan adanya kebijakan anti-dumping dari 

Amerika Serikat. United States Departement of Commerce (USDOC) adalah badan 

yang mengeluarkan kebijakan anti-dumping tersebut dengan mengenakan bea atau 

                                                           
26  Michael Philip, dkk, 2016. Aquaculture Big Number. Rome, Italy: Food and Agriculture 

Organization of The United Nations.  
27Trade Map.  List of Importing Markets For Product Exported By Viet Nam. Product : 030613 Frozen 

Shrimp and Prawns whether in shell or not incl shrimp and prawns in shell.diakses melalui 

https://www.trademap.orgpada tanggal 12 Januari 2019. 
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tarif untuk udang Vietnam sebesar 25,67% yang awalnya hanya 4.13%.28 Kebijakan 

anti-dumping oleh Amerika Serikat tersebut menggunakan metode zeroing yang 

merupakan bentuk perhitungan bea anti-dumping yang melebihi margindumping 

hingga nol (zero) atau bahkan negatif. 

Menurut WTO anti-dumping yang dikeluarkan oleh USDOC telah melanggar 

aturan WTO karena bertentangan dengan anti-dumping Agreement GATT article VI 

tahun 1994.karena merubah dan memutarbalikkan harga ekspor tanpa 

mempertimbangkan perbandingan normal value dan harga ekspor. Pada Februari 

2012, Vietnam mengajukan gugatan kepada WTO terhadap Amerika Serikat terkait 

kebijakan anti-dumping yang dibuat oleh Amerika Serikat dimana sebelumnya 

Vietnam juga sudah pernah melaporkan kasus yang sama pada Februari 2010.29 

 Sengketa ini berawal  mula dari dugaan Amerika Serikat atas Vietnam yang 

melakukan dumping pada sektor udang melalui perusahaan-perusahaan ekspor udang 

milik Vietnam.30 Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah AS mengeluarkan 

praduga tersebut hanya dengan bermodalkan investigasi terhadap 2 perusahaan 

ekspor udang milik Vietnam.31  Padahal menurut WTO terutama artikel 9.4 Anti-

dumping mengatakan bahwa negara harus melakukan investigasi terhadap semua 

sampel yang ada dan tidak hanya memilih satu atau dua sampel saja namun harus 

                                                           
28  Mises Institute. How the Srhimp Tarrif Backfired. https://mises.org/library/how-shrimp-tarrif-

backfired. diakses pada 20 Juni 2019 
29WTO. United States - Anti-Dumping Measures on Certain Shrimp from Viet Nam.diakses melalui 

https://www.wto.org pada 12 Januari 2019.  
30 WTO,2014,”United States-Anti Dumping Measures on Certain Shrimp from Viet Nam : Report the 

Panel “, diakses melalui www.wto.org pada 13 Januari 2019  
31 Ibid,hal 23 
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semua sampel yang ada.32 Bermodalkan hal ini kemudian AS menyatakan bahwa 

Vietnam melakukan dumping, padahal tidak ada bukti yang menyatakan bahwa 

Vietnam melakukan dumping. Kemudian dengan dugaannya tersebut Amerika Serikat 

membuat sebuah kebijakan anti-dumping, yang pada akhirnya menyalahi aturan 

WTO, yaitu kebijakan anti-dumping zeroing. 

Vietnam merasa jika kebijakan zeroing yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat 

hanyalah sebuah bentuk ketidakadilan untuk negaranya karena udang memiliki arti 

penting bagi negara Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara di Asia Tenggara 

yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang cukup melimpah. Salah satu 

sumber daya perikanan yang dimiliki adalah udang yang menjadi salah satu sumber 

makanan yang banyak di konsumsi masyarakat dunia.33 

Amerika Serikat mengimpor udang senilai sekitar USD 600 juta (EUR 534 

juta) dari Vietnam setiap tahun. Nilai Ekspor yang diperoleh Vietnam dari penjualan 

udang AS dari Januari hingga September 2012 adalah USD 472 juta (EUR 420 juta), 

turun tiga persen tahun-ke-tahun.34 

                                                           
32 Ibid,hal 24 
33 Thai,Bao Anh. 2005. An Analysis of Lessons Learned From Catfish and Shrimp Anti Dumping 

Cases. Vietnam: Bao & Partners Attorney Sat Law. diakses melalui 

http://www.academia.edu/11186161/AN_ANALYSIS_OF_LESSONS_LEARNED_FROM_CATFIS

H_AND_SHRIMP_ANTI-DUMPING_CASES pada tanggal 16 Januari 2019.  
34  SeafoodCourse,  US Court of Appeals upholds anti-dumping duties on shrimp from Vietnam.. 

diakses melalui  https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/us-court-of-appeals-upholds-anti-

dumping-duties-on-shrimp-from-vietnam pada 16 Januari 2019. 
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Dalam kasus ini, Amerika serikat telah melanggar atau tidak konsisten 

terhadapbeberapa ketentuan yang  telah di sepakati dalam perjanjian Anti-dumping 

GATT 1994 article VI, yaitu:35 

 “The United States acted inconsistently with Article 9.3 of the Anti-

Dumping Agreementand Article VI:2 of the GATT 1994 as a result of the 

USDOC's application of the simplezeroing methodology to calculate the 

dumping margins of mandatory respondents in the order; fourth, fifth, and 

sixth administrative reviews under the Shrimp anti-dumping.” 

 

Dengan adanya pengaduan tersebut, WTO akhirnya menanggapi dengan 

memberikan wadah kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan 

konsultasi. Konsultasi pertama pada umumnya diadakan di Jenewa dan bersifat 

rahasia. 36  Kemudian Vietnam melanjutkan kasus ini dengan meminta untuk 

pembentukan panel pada 7 Januari 2013 dikarenakan dalam proses konsultasi, 

Vietnam dengan Amerika Serikat tidak menemukan titik temu untuk berdamai. 37 

WTO dalam kasus ini membentuk panel pada 12 Juli 2013 yang kemudian panel 

memproses kasus tersebut.38 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

penyelesaian sengketa dagang udang antara Amerika Serikat dan Vietnam (DS429) 

tersebut dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dagang Anti-dumping Amerika Serikat 

Terhadap Produk Udang Vietnam Tahun 2012-2016” 

                                                           
35 WTO. 2015. United States – Anti-dumping Measures on Certain Shrimp from Vietnam. Diakses 

melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds429_e.htm. pada 22 Januari 2019. 
36  WTO. The Process – Stages in a typical WTO dispute settlement case: Consultation. Diakses 

melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s2p2_e.htm. pada 20 

Juni 2019. 
37 Loc. cit. 
38 Loc. Cit. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka untuk menentukan fokus penelitian, 

penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana Mekanisme 

Penyelesaian Sengketa Dagang Anti-Dumping Amerika Serikat terhadap Produk 

Udang Vietnam Tahun 2012-2016?” 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan dari penelitian ini, yaitu:  

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa dagang di World Trade 

Organization (WTO) Antara Vietnam Dan Amerika Serikat terkait Sektor 

Udang Vietnam (DS429) Tahun 2012-2016. 

2. Untuk mengetahui dinamika sengketa perdagangan internasional antara 

Vietnam dan Amerika di WTO. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Manfaat Keilmuan 

1. Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca seputar kajian 

sengketa perdagangan internasional.  
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2. Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca terkait dengan 

mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Memperkaya tulisan dan wawasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa 

dagang internasional. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan masukan bagi pemerintahan suatu 

negara untuk menerapkan kebijakan luar negeri terkait dengan perdagangan 

internasional. 
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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

2.1 Studi Terdahulu  

 Pada penelitian ini penulis menggunakan dua penellitian terdahulu sebagai 

referensi untuk mendapatkan penelitian dan penulisan yang baik. tujuan 

menggunakan studi terdahulu ini adalah sebagai pembanding dan bahan masukan 

penulis dalam melakukan penelitian. 

 Studi terdahulu pertama yang digunakan oleh penulis yaitu jurnal oleh Fuzhi 

Cheng yang ditulis pada tahun 2007 dengan judul “The WTO Dispute Settlement and 

Developing Countries: The Brazil – US Cotton Case”.39  Dalam jurnalnya, Fuzhi 

Cheng menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, dimana 

system Dispute Settlement Mechanism (DSM) WTO disini  dianggap legal dan 

berorientasi pada aturan-aturan perdagangan, serta bagaimana negara-negara 

berkembang mencoba untuk melawan negara-negara maju demi mendapatkan hak 

perdagangan serta melawan ketidakadilan dalam praktik perdagangan Internasional 

dengan menggunakan sistem DSM WTO. Studi kasus yang digunakan oleh Cheng 

                                                           
39 Fauzhi Cheng, 2007, “The WTO Dispute Settlement Mechanism and Developing Countries: The 

Brazil–U.S. Cotton Case”, New York: Cornell University. 
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dalam jurnal ini adalah kasus gugatan Brazil terhadap Amerika Serikat terkait kasus 

US–Upland Cotton.40 

 Sengketa antara Brazil dengan Amerika Serikat berawal ketika terjadi 

kenaikan pasokan kapas yang kemudian kenaikan tersebut menyebabkan merosotnya 

harga kapas pada tahun 2001 sampai 2002. Dimana petani kapas Amerika Serikat 

memproduksi sebanyak 20,3 juta metric ton, meningkat sebesar 42 persen dari tahun 

1998. Dalam teori ekonomi, fenomena seperti ini menunjukkan bahwa Amerika 

Serikat adalahnegara produsen kapas yang efisien dibandingkan dengan negara-

negara yang lain dimana ketika harga kapas jatuh, hanya negara dengan biaya 

produksi lebih rendah yang mampu menjual produksinya. 41  Di pasar dunia, daya 

saing kapas Amerika Serikat didukung subsidi oleh pemerintahnya, dengan 

menyumbang sekitar satu-setengah dari total subsidi produksi kapas didunia.42 

Kemudian pada bulan September tahun 2002, Brazil mengajukan gugatan 

untuk Amerika Serikat pada WTO terkait program subsidi kapas Amerika Serikat. 

Pada bulan September tahun 2004, panel WTO memutuskan gugatan kepada Amerika 

Serikat berdasarkan beberapa isu. Pada bulan Oktober tahun 2004, Amerika Serikat 

mengajukan banding atas kasus ini ke Appellate Body WTO. Dan pada Maret 2005, 

dikonfirmasi sebelumnya temuan panel terhadap program kapas AS.43 Terkait kasus 

ini, Brazil menderita akibat sangat rendahnya harga kapas dunia. Brazil menunjukkan 

                                                           
40 Ibid, hal 1 
41 Ibid, hal 3.  
42 Ibid, hal 4. 
43 Ibid, hal 5. 
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bahwa subsidi dari pemerintah Amerika serikat yang memicu kenaikan ekspor kapas 

Amerika Serikat hingga 41 persen. Kemudian hal inilah yang menyebabkan 

merosotnya harga kapas dunia sebesar  12,6 persen. Kerugian yang ditanggung Brazil 

untuk pemasaran tahun 2001 berdasarkan angka tersebut diperkirakan mencapai US 

$600 juta.44 Dalam tenggat waktu 1 Juli 2005, Amerika Serikat tidak berhasil untuk 

mengimplementasikan rekomendasi dari DSB WTO yakni menghilangkan program 

ilegalnya. Kemudian Brazil memutuskan untuk meminta otorisasi untuk mengambil 

tindakan balasan (retaliasi) terhadap Amerika Serikat pada tanggal 15 Juli tahun 

2005.45 

Terdapat kesamaan antara penelitian penulis dengan jurnal internasional milik 

Fauzhi Cheng, yaitu sama-sama menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa 

melalui DSM WTO, jurnal ini juga digunakan oleh penulis sebagai acuan untuk 

melihat pengaplikasian konsep penyelesaian sengketa dalam sengketa dagang 

internasional di lingkup kerjasama multilateral. Tetapi jurnal milik Fauzhi Cheng 

memiliki perbedaan dengan tulisan penulis yaitu terletak pada fenomena yang diteliti, 

dimana Fauzhi Cheng meneliti US–Upland Cotton sedangkan penulis menelitiUS – 

Shrimp II (Vietnam). 

Studi terdahulu kedua yaitu tulisan dari Ben Zissimos dan Jan Wouters 

dengan judul US-Shrimp II ( Vietnam ) Dubious Application of Anti-Dumping 

                                                           
44 Ibid, hal 7. 
45 Ibid, hal 9. 
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Dutties: Should Have Used Safeguards ?.46  Dalam jurnal milik Ben dan Jan ini 

menjelaskan tentang adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

dalam mematuhi perjanjian anti-dumping yang telah diatur oleh WTO dan seharusnya 

dipatuhi. Akan tetapi Amerika Serikat tidak mematuhi dan melanggar  perjanjian 

tersebut dengan membuat sebuah kebijakan yaitu zeroing. Kebijakan yang 

bertentangan dengan perjanjian yang ada di WTO ini diaplikasikan oleh Amerika 

Serikat dalam praktek perdagangan internasionalnya. Salah satunya dengan Vietnam 

pada komoditi udang.47 

 Seperti yang diketahui bahwa udang adalah salah satu komoditi utama 

Vietnam yang menopang GDP Vietnam hingga 5% pada 2012 dan merupakan 

industri yang cukup menyumbang lapangan kerja yang cukup tinggi bagi Vietnam. 

Bahkan Vietnam menjadi produsen udang terbesar nomor tiga dunia setelah Cina dan 

Thailand.48 Namun yang membedakan dengan Cina adalah udang yang dihasilkan 

oleh Cina lebih banyak dikonsumsi sendiri oleh pasar domestik. Sedangkan udang 

Vietnam banyak diekspor ke negara-negara pengimpor, salah satunya adalah Amerika 

Serikat. Amerika Serikat menjadi pasar ekspor utama udang Vietnam dengan jumlah 

50.000 juta ton pada tahun 2012.49 Sehingga sangat dapat dipastikan bahwa udang 

menjadi salah satu komoditi yang cukup berperan bagi perekonomian Vietnam. 

                                                           
46  Ben Zissimos dan Jan Wouters. 2016. US-Shrimp II ( Vietnam ) Dubious Application of Anti 

Dumping Dutties: Should Have Used Safeguards. Italy: European University Institute Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies Global Governance Program.  
47 Ibid 
48 Ibid, hal 4.  
49Ibid, hal 4.  
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Bahkan Ben dan Jan meramalkan bahwa industri udang Vietnam ini sangat mungkin 

akan terus berkembang dan menjadi salah satu penopang perekonomian Vietnam.50 

 Setelah menelaah mengenai industri udang Vietnam, Ben dan Jan juga 

meneliti lebih lanjut mengenai definisi sebenarnya dumping tersebut. Menurut Ben 

dan Jan dumping dapat diartikan dengan menjual barang atau produk dengan harga 

yang jauh lebih murah daripada pasar domestik negara asal dan tentu saja jika hal 

tersebut dilakukan akan menimbulkan kerugian yang teramat bagi negara tujuan. 

Apalagi jika komoditi yang bersangkutan adalah komoditi unggulan dari negara 

terkait. Sama halnya dengan Vietnam yang memiliki udang sebagai komoditi 

unggulannya dan ketika udang tersebut dikenai kebijakan zeroing yang bersifat 

dumping maka akan sangat merugikan Vietnam sebagai pihak eksportir.51  

 Akan tetapi dalam jurnal Ben dan Jan tidak melihat dari sisi kerugian yang 

diterima oleh Vietnam dengan adanya kebijakan zeroing Amerika Serikat yang  

melanggar perjanjian anti-dumping WTO ataupun implikasi dari kebijakan zeroing 

bagi Vietnam maupun bagi Amerika Serikat. Namun Ben dan Jan lebih melihat pada 

sisi apakah dumping memiliki kesamaan dengan safeguards.52  Safeguards adalah 

tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kerugian negara dengan 

melakukan pengamanan pasar domestik. Pola seperti ini sama dengan anti-dumping 

yang bertujuan akhir sama dengan safeguards yaitu melindungi pasar domestik 

                                                           
50Ibid, hal4. 
51 Ibid, hal 3. 
52 Ibid, hal 6.  
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negara. Ben dan Jan dalam kasus ketidakpatuhan Amerika Serikat terhadap perjanjian 

anti-dumping WTO mencoba melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat ini murni anti-dumping atau tindakan safeguards mengingat udang vietnam 

yang masuk ke  Amerika Serikat cukup masif dam nenjadi polemik tersendiri bagi 

pasar domestik Amerik Serikat dengan meningkatnya jumlah udang yang masuk ke 

pasar domestik mereka. Sehingga dalam kasus sengeketa perdagangan udang antara 

Vietnam dengan Amerika Serikat ini Ben dan Jan melihat apakah ada potensi 

kebijakan yang dianggap dumping itu adalah sebenarnya safeguards atau hanyalah 

kebijakan yang dibuat semata untuk untuk mengamankan pasar domestik Amerika 

Serikat saja.53 

 Akan tetapi ada perbedaan antara jurnal yang dimiliki Ben dan Jan dengan 

penelitian milik penulis yaitu penulis berfokus pada Mekanisme Upaya Penyelesaian 

Sengketa Dagang di World Trade Organization (WTO) Antara Amerika Serikat Dan 

Vietnam terkait US – Shrimp (Vietnam) (DS429) Tahun 2012-2016, sedangkan 

penelitian milik Ben dan Jan berfokus pada pola ketidakpatuhan yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat dalam bentuk kebijakan dumping tersebut akankah sama dengan 

pola safeguards yang sedang coba dilakukan oleh Amerika Serikat. Namun penelitian 

milik penulis dan jurnal milik Ben dan Jan ini juga memiliki kesamaan yaitu sama-

sama meneliti fenomena ketidakpatuhan Amerika Serikat terhadap perjanjian anti 

dumping WTO dalam sengketa dagang udang dengan Vietnam pada tahun 2012. 

                                                           
53 Ibid, hal 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 Dengan adanya kesamaan antara penelitian penulis dengan studi terdahulu 

dari jurnal milik Ben dan Jan ini sangat membantu penulis untuk melihat sisi lain dari 

sengketa perdagangan udang Vietnam dengan Amerika Serikat yaitu penulis terbantu 

untuk melihat proses kasus ini berjalan dan pola kebijakan anti-dumping oleh 

Amerika Serikat terbentuk sehingga dapat melanggar perjanjian anti-dumping WTO. 

Selain itu penelitian milik Ben dan Jan ini juga memberikan pengetahuan kepada 

penulis mengenai bagaimana dumping bekerja dan dapat merugikan negara tujuan 

dan menjelaskan kasus sengketa perdagangan udang vietnam dengan Amerika Serikat 

sehingga penulis dapat lebih terbuka dan memilik wawasan baru terkait sengketa 

tersebut. 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Definisi Konseptual 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Internasional dari WTO yaitu Dispute Settlement 

Mechanism (DSM). Pada dasarnya dalam Hukum Ekonomi Internasional 

menghendaki supaya sengketa-sengketa yang terjadi antar negara dapat 

diselesaikan secara damai. 54  Sengketa Internasional umumnya terjadi atas 

tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada negara yang diduga telah melanggar 

aturan seperti melakukan praktik dumping, subsidi, tidak dilaksanakannya 

                                                           
54Huala  Adolf, 2010,  Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hal 229 
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kewajiban-kewajiban suatu pihak dalam perjanjian, ataupun pelanggaran 

peraturan dalam perdagangan bebas. 55  Penyelesaian sengketa ekonomi 

internasional dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu penyelesaian sengketa 

secara diplomatik atau secara hukum.56 

Penyelesaian sengketa ekonomi internasional secara diplomatik 

berdasarkan Manila Declaration 1982 adalah negara-negara yang bersengketa 

mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sengketanya secepat mungkin 

dengan iktikad baik, semangat kerjasama, dan seadil-adilnya. 57  Melalui 

negosiasi, penyelidikan, jasa-jasa baik, mediasi, atau konsiliasi.58 

Penyelesaian sengketa ekonomi internasional yang kedua dapat 

diselesaikan secara hukum oleh badan peradilan yang bergantung pada prinsip 

kepatuhan serta kelayakan. 59  Meliputi arbitrase dan pengadilan 

internasional.60 

Arbitrase adalah diserahkannya sengketa kepada pihak ketiga yang 

netral dimana nantinya akan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat.61 

Pihak ketiga adalah individu, arbitrase institusional (badan arbitrase yang 

bersifat permanen) atau arbitrase ad hoc (badan arbitrase sementara yang 

                                                           
55 Huala Adolf, 1998, Op. cit,  Hal 189. 
56Huala Adolf, 2014, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15 
57 Ibid, hal 10. 
58 Ibid, hal 14. 
59 Ibid, hal 17. 
60 Ibid, hal 26. 
61 Ibid, hal 40. 
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dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa). 62  Arbitrase institusional 

adalah badan arbitrase yang sudah terbentuk sebelumnya dan memiliki hukum 

acara. Sedangkan arbitrase ad hoc adalah badan yang dibuat oleh pihak-pihak 

yangbersengketa untuk sementara, dan dinyatakan berakhir apabila keputusan 

mengenai sengketa telah dikeluarkan. Arbitrase ad hoc ini mengharuskan para 

pihak untuk merumuskan sendirihukum acaranya. 63  Penyelesaian sengketa 

dengan cara arbitrase relatif lebih cepat dibandingkan melalui pengadilan. 

Para pihak yang bersengketa juga mempunyai kebebasan untuk memilih 

hakim (arbiter) yang dianggap netral serta ahli dalam menangani kasus 

sengketa berdasarkan kesepakatan bersama.64 

Sedangkan Pengadilan internasional dibagi menjadi dua, yakni 

pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc seperti pembagian dalam 

arbitrase, namun penyerahan sengketa melalui pengadilan permanen kurang 

diminati oleh negara-negara.65 Dikarenakan kurangnya keahlian Mahkamah 

pada permasalahan hukum ekonomi internasional, dan jurisdiksi hanya 

terbatas kepada negara saja, sedangkan peranan subyek hukum ekonomi 

internasional non-negara juga semakin penting.66 Pengadilan ad hoc dianggap 

lebih populer terutama dalam organisasi ekonomi internasional. 67  Pada 

                                                           
62 Loc. cit. 
63 Loc. cit. 
64 Ibid, hal 41. 
65 Huala Adolf, 1998, Op. cit, hal 208. 
66 Loc. cit. 
67 Ibid, hal 209. 
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umumnya, negara-negara tertarik untuk menyelesaikan sengketa dengan cara 

pengadilan ad hoc ini dikarenakan hakim-hakimnya tidak harus spesialis 

dibidang hukum, tetapi juga spesialis dalam lingkup sengketa, atau sesuai 

dengan kebutuhan dari kasus sengketa yang sedang ditangani.68 

Dispute Settlement Mechanism (DSM) WTO merupakan pengadilan 

hukum internasional yang terbilang cukup baik daripada pengadilan hukum 

internasional yang lain, terutama karena munculnya masalah-masalah 

penyelesaian sengketa yang penting yang bahkan dapat berisiko membebani 

sistem karena tidak adanya cara yang efektif untuk bernegosiasi sehingga 

perlu diteruskan ke proses penyelesaian sengketa. 

2.2.2 Dispute Settlement Mechanism 

Sistem penyelesaian sengketa melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa 

(LPS) WTO diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the 

Settlement of dispute yang biasa disebut Dispute Settlement Understanding 

(DSU).  Substansi ketentuan yang ada dalam DSU merupakan interpretasi dan 

implementasi dari ketentuan Pasal 1111 GATT 194 7 dan badan yang 

melaksanakannya adalah Dispute Settlement Body atau DSB. Lembaga tersebut 

merupakan bagian dari Dewan Umum atau General Council WTO sehingga 

semua negara anggota terikat dan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan 

eksistensi dari DSB tersebut. Kemudian DSU mengatur mekanisme penyelesaian 

                                                           
68 Loc. cit. 
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sengketa atau Dispute Settlement Mechanism (DSM). Dalam DSM terdapat 

beberapa proses mekanisme yang terus berlanjut apabila sengketa belum juga 

terselesaikan. Mekanisme penyelesaian sengketa diawali dengan consultations 

kemudian panel proceedings, Appellate Review, dan Implementation of Adopted 

Report.69 

2.2.2.1 Konsultasi (Consultations) 

Langkah pertama yang harus dilakukan menurut prosedur 

penyelesaian sengketa WTO adalah konsultasi. Konsultasi ini merupakan  

permintaan yang dilakukan oleh negara complainant atau negara yang 

dirugikan. Permohonan untuk diadakannya konsultasi harus disampaikan 

secara tertulis, tepat dan mencantumkan alasan untuk permintaan 

konsultasi. 70  Negara pelanggar atau yang didukan (respondent) harus 

merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu 10 hari, dan harus 

sudah mulai melaksanakan dalam waktu 30 hari sejak permohonan 

konsultasi diajukan, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 sejak 

permohonan konsultasi diajukan.71 

Konsultasi ini dilakukan dengan tujuan, pertama adalah untuk 

memberikan pemahaman awal para pihak atas kondisi faktual dan dasar-
                                                           
69 Ade Maman Suherman, 2012, “Dispute Settlement Body – WTO dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdagangan Internasional”, Universitas Jenderal Soedirman: Purwakarta. 
70WTO, The process—Stages in a typical WTO dispute settlement case: Consultation, tersedia di, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s2p1_e.htm. Diakses pada 23 

Juni 2019 
71 Ibid. 
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dasar hukum yang akan diajukan secara lebih mendalam dan tepat, kedua 

mengupayakan agar tidak melanjutkan sengketa pada tahap selanjutnya. 

Pada tahap ini terbuka peluang untuk melibatkan mekanisme penyelsaian 

sengketa secara damai dengan metode good offices, mediation, 

conciliation dan arbitration sebagai diatur dalam Pasal 5 DSU.72 

2.2.2.2  Panel (Panel Proceedings) 

Apabila konsultasi gagal untuk menyelesaikan sengketa, maka 

langkah selanjutnya adalah negara complainant dapat meminta 

permohonan pembentukan panel untuk mengadili sengketa. 73 

Berdasarkan pasal 6.1 dan pasal 6.2 disebutkan bahwa ketika negara 

pemohon mengajukan pembentukan panel, maka panel harus dibentuk 

pada pertemuan DSB sejak permohonan pertama kali diajukan kecuali 

DSB  sudah memutuskan secara konsensus untuk tidak membentuk 

panel.74 Panel harus berkonsultasi secara reguler dengan para pihak dan 

rnemberikan mereka peluang yang tepat untuk rnengernbangkan suatu 

solusi yang saling memuaskan para pihak (mutually satis factory 

solution). Dengan aturan-aturan WTO tersebut agar disesuaikan. Panel 

dapat memberikan saran bagaimana mengimplementasikan rekornendasi 

                                                           
72 Ibid 
73WTO. The process - Stages in a typical WTO dispute settlement case: The Panel Stage, tersedia di 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s2p2_e.htm. Diakses pada 23 

Juni 2019. 
74 Ibid 
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tersebut, namun pada umurnnya tidak terjadi. Berikut adalah tahapan-

tahapan yang harus dilalui dalam proses panel proceedings.75 

2.2.2.2.1 Pembentukkan Panel  

Dalam pembentukan panel, banyak hal yang perlu 

dipertimbangkan. Anggota panel harus dipilih dengan tujuan 

untuk memastikan independensi anggota, latar belakang yang 

cukup beragam dan spektrum pengalaman yang luas. Anggota 

yang pemerintahannya adalah pihak yang berselisih tidak akan 

bertugas di panel yang terkait dengan perselisihan itu, kecuali para 

pihak yang berselisih setuju hal yang sebaliknya. 

Sesuai dengan pasal 6 DSU WTO panel akan 

dibentuk kira-kira 90 hari sejak permohonan konsultasi 

diajukan.Panel terdiri dari tiga sampai lima ahli dari berbagai 

negara yang bertugas untuk memeriksa bukti-bukti dan 

memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Panel 

bertugas untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap inti 

permasalahan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan di 

WTO. Kemudian membantu DSB untuk membuat rekomendasi 

                                                           
75Ibid 
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berdasarkan temuan panel atau panel report yang kemudian akan 

diedarkan kepada semua negara anggota WTO.76  

2.2.2.2.2 Kerangka Acuan Panel  

Dalam pembentukan panel terdapat kerangka acuan 

yang perlu dipatuhi. Kerangka acuan panel penting karena dua 

alasan. Pertama, kerangka acuan memenuhi tujuan proses hukum 

yang penting, mereka memberi para pihak dan pihak ketiga 

informasi yang cukup mengenai klaim yang dipermasalahkan 

dalam perselisihan untuk memberi mereka kesempatan 

menanggapi kasus pengadu. Kedua, mereka menetapkan 

yurisdiksi panel dengan mendefinisikan klaim tepat yang 

dipermasalahkan dalam perselisihan.77 

Panel terdiri dari orang-orang yang terkualifikasi 

dengan baik, termasuk orang-orang yang telah melayani atau 

mempresentasikan suatu kasus kepada sebuah panel, berfungsi 

sebagai perwakilan dari anggota atau pihak yang terikat kontrak 

dengan PUTP 1947 atau sebagai seorang wakil dewan atau komite 

dari setiap perjanjian yang dilindungi atau perjanjian 

pendahulunya, atau di sekretariat, yang diajarkan atau 

                                                           
76WTO. A Unique Contribution.  https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm. 

diakses pada 23 Juni 2019 
77WTO,” DSU Art 7 “ , diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm pada 

tanggal 23 Juni 2019 
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dipublikasikan berdasarkan hukum atau kebijakan perdagangan 

internasional, atau menjabat sebagai pejabat senior kebijakan 

perdagangan dari anggota.78 

2.2.2.2.3 Evaluasi Materi oleh Panel  

Tugas pertama yang harus dilakukan oleh panel setelah 

panel terbentuk adalah menyusun agenda kerja dalam 

menyelesaikan sengketa. Dalam upaya penyelesaian konflik ini, 

panel menggunakan  prosedur yang diatur dalam pasal 12 

lampiran 3 dispute Settlement Understanding (DSU), namun tidak 

menutup kemungkinan bagi panel untuk lebih fleksibel apabila 

menemui sengketa yang memang mengharuskan panel untuk 

menggunakan aturan lain. 

Pada tahap ini panel akan bertugas untuk 

mempertimbangkan pengajuan sanggahan dan argumen yang 

disampaikan secara lisan, kemudian panel akan mengeluarkan 

bagian deskriptif (fakta dan argumen) dari draft laporannya 

kepada para pihak yang bersengketa.79 Dalam jangka waktu yang 

ditentukan oleh panel, para pihak akan mengirimkan komentar 

mereka secara tertulis. 

                                                           
78 WTO,”DSU Art. 8” , diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm pada 

tanggal 23 Juni 2019 
79 WTO, “DSU Art 15”, diakses dari 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s3p3_e.htm pada 23 Juni 2019  
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2.2.2.2.4 Peninjauan Sementara  

Setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan 

untuk menerima komentar dari para pihak yang berselisih, panel 

akan mengeluarkan laporan yang bersifat sementara kepada para 

pihak, termasuk bagian deskriptif temuan dan kesimpulan panel.80 

Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh panel, salah satu pihak 

dapat mengajukan permintaan tertulis kepada panel untuk 

meninjau aspek-aspek yang tepat dari laporan sementara sebelum 

diedarkannya laporan akhir kepada anggota. 81  Atas permintaan 

salah satu pihak tersebut, panel akan mengadakan pertemuan lebih 

lanjut dengan para pihak mengenai masalah yang diidentifikasi 

dalam komentar tertulis. 

 

2.2.2.2.5 Laporan Panel ke Partisipan  

Jika tidak ada komentar yang diterima dari pihak mana 

pun dalam periode komentar, laporan sementara akan dianggap 

sebagai laporan akhir panel dan segera diedarkan kepada 

anggota.82 

                                                           
80 ibid 
81 ibid 
82Ibid  
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Temuan-temuan dari laporan akhir panel harus 

mencakup diskusi tentang argumen yang dibuat pada tahap 

peninjauan sementara. 83  Tahap peninjauan sementara harus 

dilakukan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Agar 

prosedur lebih efisien, periode di mana panel akan melakukan 

pemeriksaan, dari tanggal komposisi dan kerangka acuan panel 

telah disepakati sampai tanggal laporan akhir dikeluarkan kepada 

para pihak yang bersengketa, tidak lebih dari enam bulan. 84 

Apabila terjadi hal mendesak, panel akan mengeluarkan 

laporannya dalam waktu tiga bulan.85 

2.2.2.2.6 Laporan Panel ke DSB  

Pada tahap ini panel memberikan laporannya kepada 

DSB. Ketika panel merasa tidak dapat menerbitkan laporannya 

dalam waktu enam bulan, atau dalam waktu tiga bulan dalam 

kasus-kasus yang mendesak, ia harus memberi tahu DSB secara 

tertulis tentang alasan-alasan penundaan tersebut bersama dengan 

perkiraan pengeluaran laporan yang ia sanggupi, namun tidak 

lebih dari sembilan bulan.86 Final Report harus sudah disampaikan 

                                                           
83Ibid  
84  WTO, “DSU Art, 12”, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s3p5_e.htm#txt1 pada tanggal 

23 Juni 2019.  
85Ibid  
86Ibid  
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kepada para pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah 

penyusunan panel dan harus diedarkan kepada semua negara 

anggota WTO selambat-lambatnya sembilan bulan setelah 

pembentukan panel.  

Praktiknya final report akan rnemakan waktu selama 

satu tahun (12 bulan) dan semua negara anggota diberi waktu 20 

hari untuk mernpelajari selanjutnya laporan diserahkan kepada 

DSB untuk diadopsi secara formal dalam jangka waktu 60 hari 

sejak diedarkan, kecuali terdapat konsensus untuk tidak 

mengadopsinya atau terdapat banding.Untuk mernperoleh waktu 

yang cukup anggota rnernpertimbangkan panel reports sampai 20 

hari setelah diedarkan, apabila ada anggota keberatan terhadap 

panel report dapat memberikan alasan tertulis untuk menerangkan 

keberatannya paling lambat 10 hari sebelum pertemuan DSB 

dilaksanakan.87 

 

 

2.2.2.3 Banding ( Appellate Review)  

                                                           
87Daniel T. Shedd, Brandon J. Murrill, Jane M. Smith, 2012, Dispute Settlement in the World Trade 

Organization (WTO): An Overview, hal. 7. Tersedia dihttps://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS20088.pdf, 

diakses pada 23 Juni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Anggota Banding (Applellate Review) terdiri atas tujuh orang 

yang dibentuk DSB. Appellate body harus memeriksa banding dari panel, 

appellate body terdiri atas tujuh orang. Setiap kasus ditangani oleh tiga 

anggota badan banding. Sebelum finalisasi putusan dari tiga anggota 

dianjurkan bertukar pikiran dengan empat anggota lainnya. Waktu yang 

efektif untuk mengajukan banding adalah 20 hari, namun juga dapat 

mencapai 60 hari setelah panel report diedarkan. Setelah pengajuan 

banding dilakukan dalam kurun waktu 60-90 hari, Appellate Body harus 

mengeluarkan report yang dapat mendukung, menolak, atau 

memodifikasi panel report.88 

2.2.2.4 Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi (Implementation of 

Adopted Review)  

Dalam tahap ini ditemukan bahwa pihak yang kalah telah 

melanggar kewajiban dalam perjanjian di WTO, dan diberi waktu 30 hari 

untuk mengimplementasikan rekomendasi dari panel report dan appellate 

body report yang telah diadopsi oleh DSB.89 Jika rekomendasi dianggap 

tidak dapat dilaksanakan sesegera mungkin, maka pihak yang kalah akan 

diberikan reasonable period of time (jangka waktu pelaksanaan yang 

wajar) untukmemenuhi rekomendasi dengan batas waktu yang tidak lebih 

                                                           
88 Huala Adolf, 2014, op. cit, hal 149. 
89 Loc. cit. 
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dari 15 bulan, dan diharuskan untuk menginformasikan niatnya untuk 

implementasi rekomendasi DSB.90 

2.2.2.5 Negosiasi  

Jika anggota pelaksana tidak mencapai kepatuhan penuh pada 

akhir periode waktu yang wajar, ia harus melakukan negosiasi dengan 

pihak yang mengajukan keluhan dengan tujuan untuk menyetujui 

kompensasi yang dapat diterima bersama. Kompensasi yang dimaksudkan 

bukanlah kompensasi berupa pembayaran uang tunai, melainkan berupa 

tawaran menguntungkan dan bermanfaat seperti pengurangan tarif atau 

berupa produk ekspor.91 

2.2.2.6 Retaliasi  

Pembalasan dapat dikatakan juga sebagai sanksi. Proses ini terjadi 

apabila dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya waktu 

penyesuaian yang telah ditentukan, pihak pengadu belum merasa 

penyesuaian pihak yang melanggar memuaskan, pengadu dapat 

mengajukan pembalasan.92 Pembalasan adalah proses terakhir dari sebuah 

kasus penyelesaian sengketa. Dalam proses ini negara yang dinyatakan 

melanggar harus menerima konsekuensi yang diputuskan DSB. 

                                                           
90 Loc.cit. 
91WTO, “ The Process – Stages in a typical dispute settlement case: Compensation “ ,diakses dari 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s9p1_e.htm pada tanggal 23 

Juni 2019  
92Ibid  
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2.3 Operasionalisasi Konsep 

Vietnam dalam menyelesaikan kasus sengketa dagang udang dengan 

Amerika Serikat memilih menggunakanjalur pengadilan internasional WTO tanpa 

menggunakan metode lainnya, oleh sebab itu penulis akan mengoperasionalisasikan 

penyelesaian sengketa perdagangan internasional menggunakan mekanisme yang 

sudah diatur dalam WTO yaitu  Dispute Settlement Mechanism (DSM).  

2.3.1 Konsultasi (Consultation) 

Pada proses konsultasi, negara complainant mengajukan permohonan 

kepada WTO untuk berkonsultasi dengan negara respondent. Penulis akan 

melihat bagaimana proses Vietnam dalam mengajukan konsultasi kepada WTO 

terkait Sengketa Dagang Anti-dumping Amerika Serikat Terhadap Produk Udang 

Vietnam. Serta melihat proses konsultasi Vietnam terhadap tuduhan-tuduhan 

yang dilayangkan kepada WTO. 

2.3.2 Panel (Panel Proceedings) 

Proses selanjutnya setelah konsultasi, apabila konsultasi gagal dalam 

menyelesaikan sengketa maka pihak complainant dapat meminta pembentukan 

panel untuk mengadili sengketa. Melalui proses ini, penulis akan melihat 

bagaimana proses pengajuan panel oleh Vietnam hingga panel terbentuk. 

Kemudian pada tahap ini penulis juga akan melihat bagaimana panel melakukan 

tugasnya dalam memberikan penilaian yang objektif terhadap inti permasalahan 
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yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan di WTO hingga mengeluarkan 

final report. 

2.3.2.1 Pembentukkan Panel 

Komposisi panel terdiri dari para ahli yang tidak terikat konflik dengan 

Vietnam ataupun Amerika Serikat. Dalam tahap ini penulis akan melihat siapa 

saja yang terlibat dalam panel. 

2.3.2.2 Kerangka Acuan Panel  

 Pada tahap ini penulis akan melihat artikel dan pasal acuan yang akan 

digunakan oleh panel dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan 

rekomendasi atas hal tersebut.  

2.3.2.3 Evaluasi Materi oleh Panel  

Dalam proses ini tugas panel adalah melakukan analisis berdasarkan 

pengaduan secara lisan yang dilakukan pada tahap konsultasi oleh kedua belah 

pihak dan membuat laporan sementara yang kemudian disampaikan kepada 

partisipan. Dalam tahap ini penulis akan melihat laporan sementara yang 

dikeluarkan oleh panel. 

2.3.2.4 Peninjauan Sementara  

Pada tahapan ini panel menyampaikan laporannya kepada partisipan. 

Amerika Serikat sebagai negara respondent berhak untuk melakukan pembelaan 
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apabila fakta dan argumen tidak sesuai secara tertulis.Pihak yang bersengketa 

juga dapat mengajukan banding. Penulis akan menunjukkan argumen-argumen 

yang disampaikan oleh kedua partisipan yang bersengketa ataupun pengajuan 

banding oleh pihak yang bersengketa. 

2.3.2.5 Laporan Panel ke Partisipan 

Panel akan menyampaikan laporan sementara kepada partisipan sambil 

menunggu argumen dari partisipan yang bersengketa. Dalam tahap ini penulis 

akan menunjukkan apakah penyelesaian sengketa anti-dumping Amerika Serikat 

dengan Vietnam dalam produk udang  ini melalui tahap ini dengan menunjukkan 

laporan sementara panel dan argumen-argumen partisipan. 

2.3.2.6 Laporan Panel ke DSB  

Setelah dalam jangka waktu yang ditentukan panel tidak lagi menerima 

argumen dari kedua pihak, maka laporan sementara panel menjadi laporan akhir 

dan disampaikan kepada DSB. Penulis akan melihat apakah panel 

menyampaikan laporan akhir kepada DSB dan apa yang menjadi laporan akhir 

dari panel. 

2.3.3 Banding (Appellate Review) 

Pada proses ini, Amerika Serikat maupun Vietnam berhak mengajukan 

banding kepada badan banding WTO (appellate review) jika ada putusan panel 

yang kurang tepat. Penulis akan melihat bagaimana proses pengajuan banding 
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oleh kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Vietnam hingga dikeluarkannya 

report. 

2.3.4 Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi (Implementation of Adopted 

Report) 

Dalam tahap ini, pihak yang kalah dan terbukti telah melanggar 

kewajiban dalam perjanjian di WTO diberi waktu 30 hari untuk melakukan 

rekomendasi dari panel report dan appellate body report yang telah diadopsi 

oleh DSB. Penulis akan melihat bagaimana rekomendasi yang telah diadopsi oleh 

DSB diimplementasikan oleh Amerika Serikat sebagai pihak yang bersalah. 

2.3.5 Negosiasi  

Dalam tahap ini penulis akan melihat apakah Amerika Serikat akan 

melakukan negosiasi jika hasil dari rekomendasi tersebut tidak dapat dipenuhi 

oleh Amerika Serikat.Karena jika anggota pelaksana tidak mencapai kepatuhan 

penuh pada akhir periode waktu yang wajar, ia harus melakukan negosiasi 

dengan pihak yang mengajukan keluhan dengan tujuan untuk menyetujui 

kompensasi yang dapat diterima bersama 

2.3.6 Retaliasi  

Dalam tahap ini penulis akan melihat apakah Vietnam akan melakukan 

pembalasan ketika Amerika Serikat tidak melakukan rekomendasi yang telah 

dibuat dan disepakati. 
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Tabel 2.1  Operasionalisasi Konsep Dispute Settlement Mechanism (DSM) 

WTO 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

D
is

p
u

te
 S

et
tl

em
en

t 
M

ec
h

a
n

is
m

 W
T

O
 

Konsultasi  Vietnam meminta kepada 

WTO untuk disediakannya 

tempat untuk perundingan 

dengan Amerika Serikat 

terkait sengketa dagang 

anti-dumping produk udang  

 

 

 

 

 

 

Panel 

Pembentukkan Panel Pembentukan panel 

diajukan oleh Vietnam 

untuk menemukan 

perumusan yang dapat 

diajukan oleh panel sebagai 

rekomendasi bagi AS dan 

Vietnam 

Kerangka Acuan 

Panel 

Artikel dan pasal yang 

dijadikan acuan oleh panel 
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dalam menyelesaikan 

sengketa 

Evaluasi Materi oleh 

Panel 

Panel melakukan analisis 

terhadap fakta dan argumen 

Amerika Serikat dan 

Vietnam 

Peninjauan Sementara Pengajuan banding baik 

oleh Amerika Serikat 

ataupun Vietnam kepada 

badan banding untuk 

dilakukannya pemeriksaan 

Laporan Panel ke 

Partisipan 

Panel membuat laporan 

akhirdan menyampaikannya 

kepada partisipan 

Laporan Panel ke 

DSB WTO 

Panel menyampaikan 

laporan kepada DSB 

Banding  Permohonan banding 

diajukan oleh Vietnam 

ataupun Amerika Serikat 

untuk dilakukan 

pemeriksaan oleh badan 
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banding. 

Pelaksanaan 

Putusan dan 

Rekomendasi 

 Amerika Serikat yang 

terbukti bersalah dalam 

Sengketa Dagang Anti-

dumping Amerika Serikat 

Terhadap Produk Udang 

Vietnam diberi 

rekomendasi oleh DSB 

untuk dilaksanakan oleh 

Amerika Serikat 

Negosiasi  Melihat apakah ada pihak 

yang mengajukan negosiasi 

pasca rekomendasi keluar 

Retaliasi  Melihat apakah Vietnam 

sebagai pihak pelapor 

melakukan retaliasi atas 

Amerika Serikat atau tidak 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

  

Amerika Serikat-Vietnam 
dalam Sengketa Dagang 

Anti-dumping Produk 
Udang 

Dispute Settlement 
Mechanism (DSM) WTO

Konsultasi

Pembentukkan PanelKerangka Acuan Panel
Evaluasi Materi oleh 

Panel

Peninjauan Sementara
Laporan Panel ke 

Partisipan
Laporan Panel ke DSB 

WTO

Pengajuan Banding
Pelaksanaan Putusan dan 

Rekomendasi
Negosiasi

Retaliasi
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2.5 Argumen Utama  

Berdasarkan penjelasan diatas, argumen utama yang dapat disimpulkan oleh 

penulis dalam penelitian dengan menggunakan konsep penyelesaian sengketa 

ekonomi internasional 

Proses penyelesaian sengketa dagang udang yang ditempuh Vietnam untuk 

mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat yakni menggunakan penyelesaian 

sengketa ekonomi internasional secara hukum lebih tepatnya pengadilan internasional 

ad hoc yang melalui DSM WTO, dengan proses Consultations, Panel Proceedings, 

Appellate Review, Implementation of Adopted Report, Negotiation, dan Retaliation 

Amerika Serikat menggunakan metode ini dikarenakan pengadilan internasional ad 

hoc dianggap lebih kompeten dan lebih terstruktur dalam menyelesaikan kasus 

sengketa dagang internasional dibandingkan melalui metode diplomatik ataupun 

metode hukum lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif sendiri merupakan jenis penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan mengintepretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Data yang 

diperoleh akan disusun untuk kemudian dijelaskan dan selanjutnya akan dihasilkan 

analisa terhadap masalah tersebut, sehingga akan dihasilkan analisis yang tersusun 

secara sistematis, faktual dan akurat.93 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup penelitian ini adalah seputar mekanisme upaya penyelesaian 

sengketa dagang di WTO mulai dari proses Consultation hingga Implementation of 

Adopted Report. Kemudian penulis memakai batasan tahun penelitian yaitu tahub 

2012-2016. Tahun 2012 dipilih karena pada tahun tersebut Vietnam mulai 

mengajukan konsultasi kepada WTO yang kemudian kasus ini berakhir pada tahun 

2015 dengan disepakatinya oleh kedua negara untuk mengadopsi rekomendasi dari 

Appellate Body WTO dan kemudian mengimplementasikan rekomendasi tersebut. 

                                                           
93 Mas’oed, Mochtar. Ilmu Hubungan Internsional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES, 1994. 

Hal. 262 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teknik telaah pustaka atau 

library research melalui informasi dan data-data dari buku, jurnal, artikel, beserta 

berita-berita di internet terkait permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu teknik 

pengumpulan informasi dan data yang dilakukan penulis dapat dikategorikan sebagai 

studi literatur.  

3.4 Sistematika Penulisan  

1. BAB I (PENDAHULUAN ) 

 Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,dan manfaat penelitian baik secara keilmuan maupun praktis.Bab ini 

bertujuan untuk menjabarkan permasalahan dan maksud penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis.  

2.BAB II (KERANGKA PEMIKIRAN)  

 Bab ini terdiri dari studi terdahulu, kerangka konseptual,operasionalisasi 

konsep, dan argument utama. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan landasan penulis 

dalam melakukan penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang digunakan.  

3.BAB III (METODE PENELITIAN)  
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  Bab ini terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik 

pengambilan data dan sistematika penulisan. Bab in bertujuan untuk menjelaskan 

metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.  

4.BAB IV (GAMBARAN UMUM) 

 Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai gambaran sengketa dagang 

udang, kondisi perdagangan udang di Vietnam maupun Amerika Serikat, serta 

hubungan antara  Vietnam dan Amerika Serikat di WTO. 

5.BAB V (PEMBAHASAN)  

 Bab ini penulis akan menghubungkan kasus dengan menggunakan konsep 

Dispute Settlement Mechanism. Penulis akan menggambarkan proses penyelesaian 

yang dipilih oleh Vietnam dengan menggunakan variabel dari Dispute Settlement 

Mechanism serta bagaimana penyelesaian sengketanya tergolong cepat. 

6. BAB VI (PENUTUP)  

 Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak-

pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang bisa berfungsi untuk 

melengkapi penelitian yang telah penulis lakukan.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM SENGKETA DAGANG AMERIKA SERIKAT 

DENGAN VIETNAM 

 

4.1 Sengketa Dagang Amerika Serikat dengan Vietnam Produk Udang 

 Hubungan Perdagangan Amerika Serikat dengan Vietnam mengacu pada 

hubungan perdagangan bilateral antara kedua Negara sejak tahun 1990an. Setelah 

lebih dari dua dekade tidak ada hubungan ekonomi sejak berakhirnya Perang 

Vietnam, kedua Negara ini membangun kembali hubungan ekonomi.94  Hubungan 

Amerika Serikat dengan Vietnam menjadi cerah kembali ketika embargo dicabut oleh 

Amerika Serikat pada tahun 1995. Kemudian perdagangan bilateral antara Amerika 

Serikat dengan Vietnam tumbuh perlahan, dan berkembang pesat setelah 

penandatanganan Bilateral Trade Agreement (BTA). 95  Semakin berkembangnya 

hubungan perdagangan bilateral kedua Negara tersebut juga merupakan dampak dari 

diberikannya status hubungan perdagangan normal atau Permanent Normal Trade 

Relations (PNTR) oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam yang juga sebagai bagian 

dari aksesi Vietnam ke World Trade Relation (WTO) pada tahun 2007.96 Pada tahun 

                                                           
94 Michael F Martin, "U.S.-Vietnam Economic and Trade Relations: Issues for the 111 

Congress"(PDF), CRS Report for Congress, Congressional Research Service 
95 Ministry of Commerce & industry, Anti-dumping & Antisubsidy Measures: FAQ, diakses melalui 

http://commerce.nic.in/traderemedies/ad_measures/_3.asp pada tanggal 6 Juli 2019. 
96Michael F Martin, “U.S.-Vietnam Economic and Trade Relations: Issues for the 111 Congress”, 

(PDF), CRS Report for Congress, Congressional Research Service. 
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yang sama Amerika Serikat dan Vietnam juga menyepakati Trade and Investment 

Framework Agreement (TIFA). TIFA sebagai wadah untuk mengatasi masalah-

masalah bilateral, memantau implementasi Vietnam dalam komitmen terhadap WTO, 

dan mengoordinasikan masalah-masalah baik dalam cakupan bilateral, regional 

maupun multilateral. Kesepakatan TIFA kemudian mendorong hubungan kedua 

negara semakin erat dimana pertemuan antara kedua perwakilan diadakan secara 

teratur di bawah TIFA untuk membahas tentang proses implementasi komitmen 

WTO Vietnam.97 

 Amerika Serikat adalah tujuan ekspor pertama untuk Vietnam setelah China 

dan Jepang.98 Ekspor Amerika Serikat ke Vietnam meliputi produk pertanian, mesin, 

benang atau kain, dan kendaraan.Impor Amerika Serikat dari Vietnam meliputi 

pakaian, alas kaki, furnitur dan tempat tidur, produk pertanian, makanan laut, dan 

mesin listrik.Perdagangan bilateral Amerika Serikat dengan Vietnam telah tumbuh 

dari $451 juta pada tahun 1995 menjadi hampir $52 miliar pada tahun 2016. Pada 

tahun 2016, Vietnam adalah pasar ekspor Amerika Serikat yang paling cepat 

berkembang. Ekspor Amerika Serikat ke Vietnam tumbuh sebesar 77 persen antara 

tahun 2014 hingga 2016. Ekspor Amerika Serikat ke Vietnam bernilai lebih dari $10 

miliar pada 2016, dan impor Amerika Serikat pada 2016 bernilai $42 miliar.99 

                                                           
97  Office of the United States Trade Representative, “Vietnam”, diakses melalui 

https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/vietnam pada tanggal 6 Juli 2019. 
98  Trading Economics, Vietnam Export By Country, Diakses melalui 

https://tradingeconomics.com/vietnam/exports-by-country pada tanggal 6 Juli 2019. 
99  U.S. Department of State, 2017, “U.S. Relations With Vietnam”, diakses melalui 

https://www.state.gov/u-s-relations-with-vietnam/ pada tanggal 6 Juli 2019. 
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 Meskipun hubungan ekonomi bilateral telah berkembang, namun perdagangan 

Amerika Serikat dengan Vietnam juga diwarnai beberapa masalah. Ketika hubungan 

ekonomi bilateral telah berkembang, begitu pula perselisihan perdagangan akan 

muncul beriringan. Sengketa dagang yang terjadi antara kedua negara ini antara lain 

sengketa dagang pakaian, sengketa dagang ikan (terutama ikan lele). Sengketa 

dagang Amerika Serikat dengan Vietnam seringkali terkait dengan penerapan 

kebijakan anti-dumping oleh Amerika Serikat kepada Vietnam karena Amerika 

Serikat menduga eksportir Vietnam menjual produk dibawah normal value. 

 Salah satu sengketa dagang  yang kemudian diselesaikan melalui jalur DSB 

WTO adalah sengketa dagang anti-dumping Amerika Serikat terhadap produk udang 

Vietnam. 

 Seperti yang telah diketahui bahwa Vietnam sangatlah bergantung pada 

ekspor sektor udang dan sangat banyak mengirim udangnya ke Amerika Serikat. 

Vietnam mengirim udang ke Amerika Serikat melalui beberapa perusahaan milik 

Vietnam misalnya seperti A Dong Co.Ltd, Alpha Seafood Co.Ltd, Bien Dong Seafood 

Company, Bien Viet Co.Ltd, Cadavimex II Seafood Company, Dung Thanh Co.Ltd, 

Fortune Foods Co.Ltd, Min Phu Seafod Company, Nha Thang Seafood, dan masih 

banyak lainnya.100 Akan tetapi awal dari sengketa ini adalah ketika USDOC secara 

sepihak melakukan investigasi kepada dua dari sekian banyak perusahaan eksportir 

                                                           
100 NN, ”Fish and Seafood Vietnam”, diakses dari http://www.trade-

seafood.com/directory/seafood/country/vietnam.htm pada 6 Juli 2019 
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udang Vietnam ke Amerika Serikat lainnya. Hal ini tentu saja menyalahi aturan dari 

artikel 6 DSU WTO mengenai prosedur investigasi.101 

 Dari hasil investigasi tersebut kemudian Amerika Serikat menyimpulkan 

bahwa Vietnam melakukan dumping atas produk udangnya ke Amerika Serikat.102 

Kemudian pada tahun 2005, United State Departement of Commerce (USDOC) 

menerapkan anti-dumping terhadap produk udang Vietnam. Kebijakan anti-dumping 

yang dibuat oleh Amerika Serikat tersebut merupakan balasan untuk tindakan 

dumping yang diduga dilakukan oleh Vietnam kepada Amerika Serikat.103 Kebijakan 

Anti-dumping yang dikeluarkan oleh Amerika serikat melalui USDOC tersebut 

bernama Zeroing.  

 Zeroing merupakan sebuah metode untuk menghitung bea antidumping.104 

Zeroing  dalam perspektif hukum adalah sebuah praktek menggantikan margin 

dumping. Cara untuk menghilangkan margin dumping negatif adalah saat harga 

ekspor melebihi normal value.105 Margin dumping merupakan sebuah standar yang 

telah ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO) untuk menghitung biaya 

                                                           
101WTO,2014, ”United States-Anti Dumping Measures on Certain Shrimp From Vietnam : Report of 

Panel “, diakses dari www.wto.org pada tanggal 6 Juli 2019  
102 Ibid  
103 Mondaq, “United States: WTO Rejects US Department of Commerce’s Antidumping Methodology 

for Non-Market Economies”, diakses melalui 

http://www.mondaq.com/unitedstates/x/356618/international+trade+investment/WTO+Rejects+US+D

epartment+of+Commerces+Antidumping+Methodology+for+NonMarket+Economies, pada 2 Juli 

2019. 
104 USTR,”Agreement On Implementation of Article VI Of The General Agreement on Tariffs and 

Trade 1994”,diakses dari https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-issues/trade-

remedies/anti-dumping pada tanggal 19 Juli 2019 
105 Bo You Kim, “Understanding “Zeroing” in Antidumping Procedures and Korea’s Negoitation 

Strategy”, Korean Review of international Studies, (PDF), Hal 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wto.org/
https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-issues/trade-remedies/anti-dumping
https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-issues/trade-remedies/anti-dumping


52 
 

pada produk ekspor yang masuk sehingga harus ada perbandingan yang adil antara 

harga ekspor dengan normal value.106 

 Secara sederhana kebijakan zeroing adalah bentuk perhitungan bea atau pajak 

anti-dumping yang melebihi margin dumping hingga nol (zero) bahkan negatif.107 

Sehingga bea yang dikenakan pada produk impor yang berbukti di dumping harganya 

akan menjadi sangat tinggi dari harga normal domestik negara pengekspor.108 Hal ini 

semata dilakukan agar produk impor tersebut tidak mengalahkan produk domestic 

negara pengimpor terutama pada produk yang sama. Yaitu dalam hal ini udang.  

 Sesungguhnya kebijakan ini tidak sepenuhnya salah atau menyalahi aturan 

anti-dumping yang digagas oleh WTO. Akan tetapi yang diterapkan oleh Amerika 

Serikat kepada komoditi udang milik Vietnam ini justru merugikan karena 

berdasarkan klaim yang diajukan oleh Vietnam, Vietnam menyatakan bahwa tidak 

melakukan dumping.109 

 Dalam praktek penggunaan Anti-dumping Amerika kepada produk udang 

Vietnam, bea atau tarif yang dikenakan oleh United State Departement of Commerce 

(USDOC) yaitu sebesar 25,67% yang pada awalnya hanya sebesar 4,13%.110 Hal ini 

                                                           
106 Free Trade Area of The American, “Compendium of Antidumping and Countervailing Duty Laws in 

the Western Hemisphere”, diakses melalui http://www.ftaa-

alca.org/WGroups/WGADCVD/english/031400.asp, pada tanggal 3 Juli 2019 
107 Bown,Chad.P and Prusa,Thomas J, 2010, ”U.S Antidumping : Much Ado About Zeroing”, The 

World Bank : Policy Research Working Paper Series, diakses melalui https://ideas.repec.org 

/p/wbrwps/5352.html pada tanggal 4 Juli 2019.  
108 Ibid  
109 Bown, Chad.P and Prusa, Thomas J, 2010, ”U.S Antidumping : Much Ado About Zeroing”, The 

World Bank : Policy Research Working Paper Series, diakses dari https://ideas.repec.org 

/p/wbrwps/5352.html pada tanggal 4 Juli 2019 
110  Mises Institute. How the Srhimp Tarrif Backfire, diakses melaluihttps://mises.org/library/how-

shrimp-tarrif-backfired, pada tanggal 3 Juli 2019. 
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kemudian menimbulkan kerugian pada pihak Vietnam. Amerika Serikat mengimpor 

udang senilai sekitar USD 600 juta (EUR 534 juta) dari Vietnam setiap tahun. Nilai 

Ekspor yang diperoleh Vietnam dari penjualan udang AS dari Januari hingga 

September 2012 adalah USD 472  juta (EUR 420 juta), turun tiga persen tahun-ke-

tahun.111 

 Kemudian pada Februari 2010 Vietnam megajukan gugatan dengan meminta 

konsultasi pada WTO. Kemudian kasus tersebut diselesaikan sesuai mekanisme yang 

telah diatur di WTO dan mencapai kesepakatan pada 11 Juli 2011.  Namun, pada 

tahun 2012 Amerika Serikat melakukan pelanggaran serupa, sehingga Vietnam 

mengajukan gugatan yang sama lagi kepada WTO. 

 Menurut putusan panel WTO, kebijakan anti-dumping yang dikeluarkan oleh 

Amerika Serikat melalui USDOC telah melanggar aturan WTO karena bertentangan 

dengan Anti-dumping Agreement GATT articleVI tahun 1994. Hal ini karena 

merubah dan memutarbalikkan harga ekspor tanpa mempertimbangkan perbandingan 

normal value dan harga ekspor.  

 

4.2 World Trade Organization dalam Sengketa Dagang Amerika Serikat dengan 

Vietnam 

                                                           
111 SeafoodCourse,  “US Court of Appeals upholds anti-dumping duties on shrimp from Vietnam”, 

diakses melalui  https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/us-court-of-appeals-upholds-anti-

dumping-duties-on-shrimp-from-vietnam pada 16 Januari 2019. 
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World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia 

merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah 

perdagangan antar negara.112 Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui 

suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai 

hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota yang 

kemudian disahkan di parlemen. Tujuannya yaitu untuk membantu produsen barang 

dan jasa, eksportir, dan importir untuk menjalankan bisnis mereka.113 WTO dibentuk 

untuk menggantikan peran General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). WTO 

lahir dari negosiasi, dan semua yang dilakukan oleh WTO adalah hasil dari negosiasi. 

Sebagian besar tugas WTO saat ini berasal dari negosiasi 1986-1994 yang disebut 

Uruguay Round dan negosiasi sebelumnya di bawah General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT).114  GATT mengikat lebih dari 120 negara dan negara-negara 

tersebut memainkan peran dalam perekonomian dunia sekitar 90% dari produk 

dunia.115 Dibentuknya GATT pada saat itu pasca perang dunia kedua pada tahun 

1947.  

Pada saat itu, muncul kesadaran masyarakat internasioal bahwa organisasi 

internasional itu penting, khususnya organisasi internasional di bidang perdangan 

yang berguna dalam mengatur masalah perdagangan dunia. GATT dan WTO 

                                                           
112  World Trade Organization, What Is The WTO, Diakses melalui 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm pada 30 Juni 2019.  
113 Ibid. 
114  World Trade Organization, Who we are, Diakses melalui 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm pada 30 Juni 2019. 
115  Huala Adolf, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, PT RajaGrafindo 

Persada, Halaman 1 
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kemudian sukses berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi global 

dengan menciptakan system perdagangan internasional yang kuat dan makmur pada 

60 tahun terakhir.116 Lembaga multilateral dirasa penting karena pada masa tersebut 

masyarakat internasional susah untuk mencapai kata sepakat terkait pengurangan dan 

penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriinasi perdagangan. Pada 

awal pembentukannya, Negara yang tergabung menjadi anggota adalah 23 negara dan 

Negara-negara ini membuat dan merancang piagam Organisasi Perdagangan 

Internasional yang pada waktu itu direncanakan sebagai suatu badan khusus PBB.117 

Piagam ini dimaksudkan untuk memberikan ketentuan serta aturan dalam 

perdagangan dunia kemudian juga membuat keputusan-keputusan mengenai 

ketenagakerjaan, persetujuan komoditi, pembatasan perdagangan, penanaman modal 

internasional dan jasa. Benih dari pembentukan GATT sebenarnya juga berawal pada 

saat ditandatanganinya piagam Atlantik pada bulan Agustus 1941 yang memiliki 

tujuan yaitu menciptakan suatu system perdagangan dunia yang didasarkan pada 

nondiskriminasi dan kebebasan tukar menukar jasa.118 

Tujuan utama yang harus dicapai oleh GATT adalah meningkatkan taraf 

hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan 

kekayaan alam dunia, dan meningkatkan produksi dan tukar menukar barang. 119 

Selain itu, GATT juga memiliki 3 fungsi, antara lain, pertama, sebagai suatu 

                                                           
116  WTO, 2016, “Overview”, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm, pada 29 September 
117 Loc. cit, hal 6 
118 Ibid. 
119 Ibid, hal 3. 
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perangkat ketentuan atau aturan yang multilateral yang mengatur tindak-tanduk 

perdagangan yang dilakukan oleh para pemerintah dengan memberikan suatu 

perangkat ketentuan perdagangan. Kedua, sebagai suatu forum perundingan 

perdagangan, forum ini diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari 

rintangan-rintangan yang mengganggu. Lalu fungsi yang ketiga adalah sebagai suatu 

pengadilan internasional dimana para aggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya 

dengan anggota-anggota GATT lainnya.120 

GATT juga mengadakan negosiasi perdagangan atau putaran-putaran 

perundingan yang disebut dengan ‗Round guna membahas isu-isu hukum dalam 

perdagangan dunia. 121  Perundingan putaran pertama membahas mengenai penurunan 

tarif, kemudian negosiasi-negosiasi berikutnya telah mencakup tindakan anti-dumping 

dan non-tariff. Hingga putaran terakhir pada masa GATT yang dikenal dengan 

Uruguay Round berlangsung di Jenewa pada tahun 1986-1994, merupakan penyebab 

terciptanya WTO.122 

Pada tahun 1995 ditandai sebagai lahirnya World Trade Organization (WTO) 

sebagai  organisasi perdagangan internasional sebagai pengganti GATT. Keberadaan 

GATT disini telah menciptakan sistem perdagangan internasional yang kuat dan 

makmur. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

                                                           
120 Ibid. 
121 Huala Adolf, 1998, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, hal 95 
122 WTO, 2014, The World Trade Organization, hal 2. 
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global yang belum pernah terjadi sebelumnya.123 WTO terdiri dari 164 anggota, yang 

terdiri dari 117 negara berkembang. Secretariat WTO terletak di Jenewa, Swiss dan 

dipimpin oleh seorang Jenderal.124 

Tujuan utama dari WTO adalah meningkatkan standar hidup dan pendapatan, 

menciptakan lapangan kerja yang luas, memperluas produksi dan perdagangan, serta 

memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia. Sedangkan fungsi dari WTO 

sendiri adalah memastikan perdagangan antar negara lancar, terkendali, adil, dan 

sebebas mungkin.125 WTO memiliki kegiatan-kegiatan utama, antara lain:126 

a. Menegosiasikan pengurangan atau penghapusan hambatan untuk 

berdagang (tarif impor, hambatan lain untuk berdagang) dan menyepakati 

aturan yang mengatur perilaku perdagangan internasional (misal 

antidumping, subsidi, standar produk, dll.) 

b. Mengelola dan memantau penerapan aturan WTO yang disepakati untuk 

perdagangan barang, perdagangan jasa, dan hak kekayaan intelektual 

terkait perdagangan 

c. Memantau dan meninjau kebijakan perdagangan anggota WTO, serta 

memastikan transparansi perjanjian perdagangan regional dan bilateral 

                                                           
123 Ibid, hal 3. 
124  World Trade Organization, “Member and Observers”, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, pada 30 Juni 2019. 
125 N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, “Hukum Ekonomi Internasional”, Malang: Bayumedia Publishing, 

hal 146 
126  WTO, “Overview”,  https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm, diakses 

pada tanggal 30 Juni 2019. 
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d. Menyelesaikan perselisihan di antara anggota WTO tentang interpretasi 

dan penerapan perjanjian 

e. Pengembangan kapasitas pejabat pemerintah negara berkembang dalam 

masalah perdagangan internasional 

f. Membantu proses accession dari sekitar 30 negara 

g. melakukan penelitian ekonomi dan mengumpulkan dan menyebarluaskan 

data perdagangan untuk mendukung kegiatan utama WTO lainnya 

h.  menjelaskan dan mendidik masyarakat tentang WTO, terkait misi dan 

kegiatannya. 

WTO juga memberikan kerangka hukum dan kelembagaan untuk pelaksanaan 

dan pemantauan sebuah perjanjian, serta untuk menyelesaikan sengketa. Dalam 

kerangka WTO telah disepakati system penyelesaian sengketa melalui lembaga 

Dispute Settlement Understanding (DSU).  

Hingga saat ini, ada lebih dari 500 sengketa telah diajukan ke WTO sejak 

tahun 1995. Dari banyaknya kasus yang telah diajukan, lebih dari 350 putusan telah 

dikeluarkan oleh WTO.127 Vietnam maupun Amerika Serikat sebagai anggota WTO 

juga berpartisipasi atau terlibat dalam beberapa kasus. Berikut adalah kasus antara 

kedua Negara: 

Tabel 4.1 Sengketa Dagang Vietnam dengan Amerika Serikat di WTO 

                                                           
127  World Trade Organization, “Dispute Settlemen”t, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm, pada tanggal 30 Juni 2019. 
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Sengketa Dagang Vietnam 

dengan AS di WTO 

Penyelesaian 

United States — Anti-dumping 

Measures on Certain Shrimp from Viet 

Nam(DS404) 

1 Februari 2010 – 11 juli 

2011 

United States — Anti-Dumping 

Measures on Certain Shrimp from Viet 

Nam(DS429) 

20 Februari 2012 – 22 

Juli 2016 

United States — Anti-Dumping 

Measures on Fish Fillets from Viet 

nam(DS536) 

Belum Selesai 

United States — Certain 

Measures Concerning Pangasius 

Seafood Products from Viet 

Nam(DS540) 

Belum Selesai 

Sumber :World Trade Organization ( diolah oleh penulis ).128 

Selama menjadi anggota, Amerika Serikat telah terlibat atau berpartisipasi 

sebanyak 427 kali dalam kasus WTO. Dengan rincian: Amerika Serikat sebagai 

complainant 123 kasus, sebagai respondent 153 kasus, sebagai third party 151 kasus. 

Sedangkan Vietnam selama menjadi anggota WTO telah terlibat 38 kasus. 

Diantaranya yaitu 5 kali bertindak sebagai complainant, menjadi third party sebanyak 

33 kali dan hingga saat ini belum pernah dilaporkan atau belum pernah menjadi 

respondent. Dari sejumlah kasus tersebut, Vietnam telah mengadukan Amerika 

Serikat kepada WTO sebanyak 4 kasus. Dari 4 kasus tersebut, 2 diantaranya telah 

diselesaikan di WTO. Terkait hal ini, hubungan Vietnam dan Amerika Serikat di 

                                                           
128  WTO,” Dispute Settlement of United-States of America”, diakses melalui www.wto.org pada 

tanggal 30 Juni 2019  
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WTO terbilang cukup intens mengingat Vietnam baru bergabung di WTO pada 11 

Januari 2007.129 

Berdasarkan pengaduan kasus oleh Vietnam, yang ditangani oleh DSM WTO, 

WTO menyatakan bahwa tindakan Anti-dumping Amerika tidak konsisten dengan 

prinsip-prinsip yang ada di WTO. Dalam kasus ini, Amerika Serikat telah melanggar 

artikel VI:2 dari GATT dan Artikel 9.3 Antidumping Agreement, yaitu:130 

a. Artikel VI:2 dari GATT: untuk mengimbangi atau mencegah dumping,  

“contracting party” diperbolehkan memberikan bea untuk semua produk 

sumping. Jumlah beaantidumping ini tidak akan lebih besar dari margin 

dumping terhadap produk tersebut.131 

b. Artikel 9.3 Anti-dumping agreement: Jumlah beaantidumping tidak boleh 

melebihimargin dumpingsebagaimana yang telah ditetapkan dalam artikel 

2.132 

 Kasus yang dibahas oleh penulis merupakan kasus kedua dimana sebelumnya 

kasus serupa sudah pernah diselesaikan di WTO pada 1 Februari 2010 dan telah 

                                                           
129  World Trade Organization, Viet Nam and The WTO, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/vietnam_e.htm, pada 2 Juli 2019 
130  World Trade Organization, United States – Anti-dumping Measures on Certain Shrimp from 

Vietnam, diakses melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds429_e.htm, pada 2 

Juli 2019. 
131 World Trade Organization, The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1997), diakses 

melalui https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19_adp_02_e.htm//art9, pada 2 Juli 2019.  
132 World Trade Organization, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement 

on Tariffs and Trade 1994, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e_e.htm//art96_2, pada 2 Juli 2019. 
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selesai pada tanggal 11 Juli 2011. Namun, pada tahun 2012, Vietnam mengajukan 

gugatan kembali dengan gugatan yang sama. 

 Dengan adanya pengaduan tersebut, WTO akhirnya menanggapi dengan 

memberikan wadah kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan 

konsultasi. Konsultasi pertama pada umumnya diadakan di Jenewa dan bersifat 

rahasia. 133  Kemudian Vietnam melanjutkan kasus ini dengan meminta untuk 

pembentukan panel pada 7 Januari 2013 dikarenakan dalam proses konsultasi, 

Vietnam dengan Amerika Serikat tidak menemukan titik temu untuk berdamai.134 

WTO dalam kasus ini membentuk panel pada 12 Juli 2013 yang kemudian 

selanjutnya panel memproses kasus tersebut sesuai mekanisme yang telah diatur 

dalam Dispute Settlement Mechanism WTO.135 

4.3 Komoditi Udang 

4.3.1 Kondisi Komoditi Udang di Vietnam 

    Masyarakat Amerika Serikat terkenal sangat gemar mengonsumsi 

maknaan laut atau yang kita kenal dengan seafood. Ada beberapa komoditi 

seafood yang cukup digemari salah satunya adalah udang. Udang menjadi 

seafood nomor satu yang banyak di konsumsi dan digemari oleh masyarakat 

                                                           
133  World Trade Organization. The Process – Stages in a typical WTO dispute settlement case: 

Consultation.Diakses melalui 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s2p2_e.htm. pada 20 Juni 

2019. 
134 Loc. cit. 
135 Loc. Cit. 
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Amerika Serikat. 136  Selain udang, masyarakat Amerika Serikat menggemari 

salmon, tuna, dan Alaskan Pollock.137 Udang menjadi komoditi seafood yang 

cukup digemari karena kandungan serta gizi yang terdapat didalamnya sangatlah 

kaya dan bermanfaat bagi tubuh. Seafood yang satu ini terkenal mengandung 

vitamin B12, kalsium, iodin, omega 3S serta kandungan baik lainnya.138 

    Maka dari itu udang mengandung protein yang sangat tinggi serta kaya 

serta sehingga sangat baik untuk dikonsumsi orang yang sedang diet maupun 

tidak. Tak heran jika seafood yang satu ini cukup popular dan banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat Amerika Serikat. Tingginya konsumsi udang di domestik 

Amerikat Serikat nyatanya tak dapat diikuti oleh tingginya produksi udang 

domestik. Berikut adalah grafik perbandingan konsumsi udang Amerika Serikat 

dan jumlah produksi nasional udang. 

Grafik 4.1 Konsumsi dan Produksi Udang Nasional Udang Amerika Serikat 

Tahun 2012-2016 

                                                           
136Global Seafood North America, 2018, “Top 4 Most Popular Seafoof in The US“, diakses melalui 

https://globalseafoods.com/blogs/news/most-popular-seafoods-in-the-u-s pada tanggal 1 Juli 2019.  
137 Ibid  
138Ibid  
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Sumber : NOAA Statistics on Shrimp Landings.139 

   Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah produksi 

nasional udang di Amerika Serikat ternyata tidak mampu memenuhi semua 

permintaan konsumsi udang yang ada. Bahkan sangat jauh tidak mampu 

memenuhi permintaan konsumen yang ada. Hal ini dikarenakan adanya 

faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal yaitu adanya 

ketidakmampuan dari Amerika Serikat untuk mengembangbiakkan udang 

karena adanya keterbatasan dari hal iklim. Iklim yang tidak sesuai untuk 

perkembangan udang ini mengakibatkan udang yang dikembangbiakkan di 

                                                           
139 NOAA, 2017, “Fisheries of The Unites States : NOAA Statistics on Shrimp Landing “ , diakses 

melalui http://www.shrimpalliance.com/wp-content/uploads/2018/12/Fisheries-of-the-United-States-

2003-2017.pdf pada tanggal 1 Juli 2019.  
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Amerika Serikat kekurangan nutrisi dan tidak layak konsumsi.140 Selain itu 

dari faktor eksternal, pada tahun 2014 kondisi udang secara global sedang 

mengalami serangan virus yang cukup berbahaya apabila termakan oleh 

manusia, yaitu white spot syndrome, yellow head syndrome, dan taura 

syndrome. Ketika virus ini tergabung dalam tubuh manusia maka akan 

sangat berbahaya. 141  Hal ini pada akhirnya  menuntut Amerika Seikat 

untuk melakukan impor udang dari negara produsen.  

  Ada beberapa negara produsen udang dunia yang cukup aktif 

mengekspor udang ke Amerika Serikat antara lain adalah Thailand, 

Vietnam, Indonesia, India, dan Equador.142 Setiap tahunnya udang yang 

masuk ke Amerika Serikat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat memang sangat bergantung 

dengan udang impor. Dari kelima negara pengekspor utama udang ke 

Amerika Serikat tersebut Vietnam adalah salah satunya. Vietnam adalah 

negara yang cukup konsisten dan stabil dalam mengirim udangnya ke 

Amerika Serikat. Dari tahun 2012 hingga 2014 saja udang Vietnam 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 40.560 ton menjadi 

                                                           
140  Treece,Granvil, 2014, “Monterey Bay Aquarium: Seafood Watch“, Amerika Serikat : Seafood 

Watch, diakses melalui https://www.seafoodwatch.org/-

/m/sfw/pdf/reports/s/mba_seafoodwatch_usfarmedshrimpreport.pdf pada tanggal 2 Juli 2019.  
141Karunassagar, Idya, 2012, “Shrimp Viral Diseases, Import Risk Assesment and International”,  
142  Global Aquaculture Alliance, 2017, “ Shrimp Production Review”,  diakses melalui  

https://www.aquaculturealliance.org/wp-content/uploads/2018/01/Global-Shrimp-Production-Data-

Analysis-Dr.-James-Anderson-GOAL-2017.pdf pada tanggal 2 Juli 2019.  
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73.708 ton di tahun 2014.143 Berikut adalah grafik udang yang masuk ke 

Amerika Serikat dari kelima eksporter utama udang Amerika Serikat,  

Grafik 4.2 Negara Top Pengekspor Udang ke Amerika Serikat Tahun 2012-2016 

 

Sumber :Global Aquaculture Alliance.144 

Dari grafik diatas dapat kita ketahui bersama bahwa Amerika 

Serikat sangat bergantung dengan udang yang diimpor dari kelima negara 

tadi. Dapat dilihat jumlah udang impor yang dikirim sangat masif dan 

dapat memenuhi dua pertiga dari kebutuhan udang nasional Amerika 

Serikat.145 Sehingga memang konsumsi udang masyarakat Amerika Serikat 

                                                           
143 Ibid  
144Ibid  
145Ibid  
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memang hanya dapat dipenuhi dengan udang impor yang dikirim oleh 

negara lainnya. 

4.3.2 Kondisi Komoditi Udang di Amerika Serikat 

Vietnam adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia 

Tenggara dengan kondisi geografis yang cukup kecil namun cukup beruntung 

dengan dikelililingi oleh teluk Thailand, Teluk Tonkin, dan juga laut cina 

selatan. 146  Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Vietnam yaitu 

dengan melimpahnya sumber daya alam terutama di komoditi  seafood.147 

Komoditi seafoodvietnam yang terkenal adalah udang, pangasius, tuna, dan 

ikan laut. 148  Beberapa komoditi tersebut banyak dihasilkan oleh empat 

provinsi di Vietnam yaitu Hai Pong, Da Nang, Khanh Hoa, Ba-Ria Vung Tau, 

dan Kien Giang. 149  Banyaknya daerah yang menjadi penghasil seafood 

tersebut menandakan bahwa komoditi ini memang cukup memegang peranan 

penting dalam roda perekonomian Vietnam secara menyeluruh. 

                                                           
146 World Atlas, “Vietnam Geography“, diakses melalui 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/vietnam/vnland.htmhttps://www.worldatlas.com/

webimage/countrys/asia/vietnam/vnland.htm pada tanggal 2 Juli 2019. 
147Ibid  
148  Vietnam Briefing, 2015, ”The Seafood Industry in Vietnam-Aquaculture,Five Years Plan, and 

TPP”, diakses melalui https://www.vietnam-briefing.com/news/seafood-industry-vietnam-aquaculture-

year-plans-tpp.html/ pada tanggal 2 Juli 2019. 
149Ibid  
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Komoditi terbesar yang menopang perekonomian Vietnam adalah 

agrikultur dan seafood.150 Pada tahun 2016, sektor agrikultur menyumbang 

0,24% GDP Vietnam, kemudian sektor perikanan termasuk seafood 

menyumbang 0,17% GDP Vietnam, dan sektor perhutanan adalah sektor 

terakhir yang menyumbang GDP terbesar ke Vietnam yaitu berkisar 0,03% 

dari total GDP.151 Di sektor perikanan nyatanya ada beberapa komoditi yang 

cukup memegang peranan penting bagi perekonomian negara Vietnam 

ini.Komoditi tersebut adalah udang, ikan pangasius, dan tuna.152 

Dari ketiga komoditi tersebut, udang memegang porsi yang sangat 

besar. Pada tahun 2012 saja udang menyumbang sebesar 1.015.229 ton dari 

jumlah total 2.891.618 ton komoditi ekspor seafood vietnam. 153  Hal ini 

mengindikasikan bahwa komoditi udang tersebut memang menjadi salah satu 

tonggak terbesar perekonomian Vietnam yaitu 35,10% dari jumlah total 

ekspor seafood Vietnam. 154  Jumlah ini terbesar jika dibandingkan dengan 

komoditi seafood lainnya seperti pangasius yang menyumbang sekitar 29,5% 

dan tuna yang hanya menyumbang 9,9% dari total ekspor seafood Vietnam.155 

Komoditi udang vietnam juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia dan 

                                                           
150 General Statistic office of Vietnam, 2017, ”Social Economi Situation 2017”, diakses melalui 

https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=622&ItemID=18670 pada tanggal 2 Juli 2019  
151Ibid  
152Vietnam Association Of Seafood and Producers,2012, “ Report on Vietnam Seafoof Export”, diakses 

dari http://seafood.vasep.com.vn pada tanggal 2 Juli 2019  
153Ibid  
154Ibid  
155Ibid  
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memiliki kualitas yang sangat baik. Maka tak heran udang vietnam ini banyak 

sekali di ekspor keluar negeri.  

Industri udang yang setiap tahunnya terus naik dan tumbuh secara 

langsung akan sangat mempengaruhi dalam sosial masyarakat Vietnam. 

Masyarakat vietnam yang bekerja pada sektor ini sangatlah besar dan hampir 

dipastikan bahwa sektor ini sangat menyerap banyak tenaga kerja yaitu sekitar 

4.500.000 juta orang yang bekerja dan bergantung di sektor seafood ini.156 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komoditi udang ini memang cukup sangat 

krusial bagi Vietnam.  

Vietnam juga menjadi salah satu negara produsen besar udang  

dunia. Vietnam aktif mengirim udangnya ke beberapa negara besar seperti 

Amerika Serikat. Berikut adalah grafik negara tujuan udang vietnam,  

Grafik 4.3 Negara Tujuan Ekspor Udang Vietnam 

                                                           
156European Parliament, 2018, ”Research for PECH Committee-Fishiers in Vietnam” , diakses dari 

http://www.europarl.europa.eu pada tanggal 2 Juli 2019 
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Sumber :Vietnam Association of Seafood Exports and 

Producers.157 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Amerika Serikat adalah 

salah satu pasar utama dari udang vietnam. Akan tetapi hal ini berubah 

sejak tahun 2015 dimana Amerika Serikat menerapkan kebijakan 

zeroing dalam praktik anti-dumping nya yang mengakibatkan kerugian 

bagi Vietnam. Kerugian yang dialami oleh Vietnam ini pada akhirnya 

dibawa ke WTO dan dilakukan penyelesaian lewat jalan hukum yaitu 

DSM WTO dan Vietnam memilih penyelesaian lewat jalur hukum 

dengan WTO ini dengan harapan kasus ini dapat cepat terselesaikan 

dengan adil,tepat,dan efisien.  

    

                                                           
157  Vietnam Association Of Seafood and Producers, 2012, “Report on Vietnam Seafood Export”, 

diakses dari http://seafood.vasep.com.vn pada tanggal 2 Juli 2019  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG ANTI-DUMPING AMERIKA 

SERIKAT TERHADAP PRODUK UDANG VIETNAM TAHUN 2012-2016 

 

 Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penyelesaian sengketa dagang 

udang di WTO antara Amerika Serikat dengan Vietnam tahun 2012-2016 yang 

membuat Vietnam memenangkan kasus sengketa ini tanpa menggunakan 

penyelesaian sengketa ekonomi internasional lainnya. Dengan menggunakan metode 

penyelesaian ekonomi internasional yang telah dipilih oleh Vietnam yakni pengadilan 

internasional tepatnya menggunakan DSB WTO. Selanjutnya penulis akan menelaah 

kasus ini sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi internasional oleh 

Dispute Settlement Mechanism (DSM) yang telah dijelaskan di bab II yang lalu. 

Berikut ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa di WTO berdasarkan kasus 

sengketa dagang udang antara Amerika Serikat dengan Vietnam. 

5.1 Consultations 

  Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi internasional oleh DSB WTO 

langkah pertama yang harus dijalani pertama kali adalah melakukan konsultasi 

berupa perundingan formal maupun non formal. Sengketa dagang udang antara 

Amerika Setikat dengan Vietnam ini melalui perundingan formal yang difasilitasi 
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oleh WTO. Konsultasi yang diminta oleh Vietnam atas pemerintah Amerika Serikat 

terjadi pada tanggal 22 Februari 2012.158  Sesuai dengan artikel 4.4 pada Dispute 

Settlement Understanding (DSU) WTO, berkaitan dengan pelanggaran anti-dumping 

oleh Amerika Serikat atas produk udang milik Vietnam, negara yang sedang dalam 

proses menyelesaikan sengketa dagang di WTO berkewajiban untuk melakukan 

konsultasi satu sama lain terlebih dahulu. 

  Request for Consultation oleh Vietnam ini pertama kali dipublikasikan oleh 

DSB pada 22 Februari 2012.159 Dalam publikasi tersebut Vietnam secara terbuka dan 

tertulis menjelaskan ketidaksepakatan dengan Amerika Serikat yang telah 

menerapkan praktek anti-dumping dalam proses perdagangan dengan vietnam 

khususnya pada komoditi udang  dan menggunakan kebijakan zeroing yang salah dan 

merugikan Vietnam, kebijakan zeroing yang digunakan Amerika Serikat dianggap 

menyalahi aturan karena pada kenyataannya justru menerapkan tarif  bea masuk yang 

jauh dari perjanjian awal yang disepakati dan berujung pada praktek pelanggaran 

pada anti-dumping agreement yang dilarang oleh WTO.160  

 Selain itu Amerika Serikat juga menerapkan Non-Market Economy (NME) 

kepada Vietnam secara sepihak dan tentu saja hal tersebut merugikan Vietnam dalam 

praktek perdagangan dengan Amerika Serikat.161 Non-Market Economy ialah status 

yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Vietnam dengan asumsi ekonomi 
                                                           
158WTO, 2012, ” United States- Anti Dumping Measures On Certain Shrimp From Vietnam : Request 

for Consultation by Vietnam : Request For Consultations By Vietnam”, diakses dari www.wto.org  

pada tanggal 3 Juli 2019  
159Ibid,hal 1 
160Ibid,hal 4 
161Ibid,hal 5 
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Vietnam tidak sesuai dengan ekonomi pasar di Amerika Serikat sehingga AS dapat 

memberikan perlakuan tersendiri bagi Vietnam dengan praktek yang merugikan pihak 

Vietnam yaitu memberikan tarif bea masuk komoditi udang yang berbeda dari 

kesepakatan yang ada.162 Prosedur ini dilakukan secara tidak adil, tidak wajar, tidak 

transparan, dan pemberlakuan kebijakan zeroing terhadap komoditi udang dari 

Vietnam ini tidak dipublikasikan sebelumnya sehingga merugikan Vietnam.163 

  Berdasarkan klaim yang diajukan oleh Vietnam kepada WTO pada surat 

edaran request for consultations, pemberlakuan kebijakan zeroing yang ternyata 

melanggar nilai-nilaianti-dumping terhadap komoditi udang milik Vietnam dan 

dianggap tidak konsisten dengan komitmen Amerika Serikat di WTO pada perjanjian 

anti-dumping WTO terutama artikel 1 Anti-dumping Agreement WTO untuk tidak 

menerapkan praktek dumping dalam proses perdagangan internasional yang 

dilakukan antar negara.164 Praktek dumping secara sederhana adalah sebuah praktek 

politik perdagangan yang menetapkan harga jual di luar negeri jauh lebih rendah dari 

harga normal, tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar 

negeri dengan mematikan persaingan perdagangan secara seketika.165 

  Dampaknya yang merugikan bagi pihak lainnya inilah yang dilarang oleh 

WTO. Adanya praktek pelanggaran terhadap antidumping agreementyang dilakukan 

oleh Amerika Serikat ini menandakan bahwa negara adidaya ini tidak konsisten 

                                                           
162Ibid,hal 3-4 
163Ibid,hal 4 
164Ibid, hal 5 
165 WTO,”Technical Information on Anti-dumping”, diakses dari 

https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm pada tanggal 3 Juli 2019  
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dengan Artikel XXII : 1 GATT 1994 dan Artikel 17.2 dan 17.3 Agreement on 

Implementationof Article VI of GATT 1994 atau lebih dikenal dengan Anti-dumping 

Agreement yakni untuk tidak mempraktekkan dumping dalam proses perdagangan 

internasional, dalam hal ini Amerika Serikat menerapkan tarif bea masuk udang yang 

merugikan bagi Vietnam.166 Amerika Serikat juga terbukti tidak konsisten padaartikel 

17.2 dan 17.3 agreement on implementation of article VI of GATT 1994 yang  

mengatakan bahwa setiap negara yang bersengketa memiliki kewajiban untuk 

mengadakan konsultasi terlebih dahulu dan juga mengikuti alur penyelesaian 

sengketa yang telah diatur oleh WTO, akan tetapi Amerika Serikat pada awalnya 

tidak mengindahkan permintaan konsultasi oleh Vietnam ini.167 Hal ini dikarenakan 

Amerika Serikat memiliki dalil tersendiri atas sengketa ini dan menganggap bahwa 

tindakan yang telah dilakukannya adalah tepat.168 

  Selain itu menurut Vietnam, Amerika Serikat juga melanggar anti-dumping 

agreement dalam sunset review yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Sunset 

review adalah sebuah kebijakan yang menyatakan bahwa anti-dumping yang 

dilakukan terhadap Vietnam dalam komoditi udang dapat diteruskan kembali. 

Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa kasus sengketa udang antara Amerika 

Serikat dengan Vietnam ini bukanlah kali pertama, hal serupa pernah terjadi pada 

                                                           
166Loc.cit  
167WTO, 2012, ”United States- Anti Dumping Measures On Certain Shrimp From Vietnam: Request 

for Consultation by Vietnam”, diakses dari www.wto.org  pada tanggal 3 Juli 2019 
168  Office of US Trade Representative, ”Anti Dumping Measures on Certain Frozen Warmwater 

Shrimp From Viet Nam”, diakses dari https://ustr.gov/node/1458 pada tanggal 3 Juli 2019  
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tahun 2011.169 Akan tetapi kembali dilanggar dan pasca sengketa yang pertama, AS 

membuat sebuah kebijakan yaitu sunset review yang menyebutkan bahwa melakukan 

anti-dumping terhadap produk udang milik Vietnam dapat diteruskan kembali dan hal 

ini yang menjadi salah satu titik komplain oleh Vietnam.  

  Konsultasi pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam 

pertama kali dilakukan pada tanggal 28 Maret 2012 di Jenewa. Konsultasi yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam berlangsung hanya satu kali dan 

menghasilkan keputusan akan membawa kasus ini ke panel.  

5.2 Panel Proceeding 

5.2.1. Pembentukan Panel  

   Vietnam mengajukan pembentukan panel DSB DS429 pada tanggal 17 

januari 2013. 170  Pengajuan panel oleh Vietnam ini langsung diterima oleh 

Amerika Serikat dengan kesepakatan membawa kasus ini langsung ke panel 

dengan hanya satu kali konsultasi saja. Kemudian permintaan Vietnam ini 

diterima dalam jangka waktu 40 hari oleh Dispute Settlement Body WTO yaitu 

pada 27 Februari 2013 dan selanjutnya kasus ini diselesaikan dalam sidang panel 

DSB WTO.171 

                                                           
169WTO, ”DS404 :United States-Anti Dumping Measures on Certain Shrimp From Viet Nam”, diakses 

melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds404_e.htm pada tanggal 3 Juli 2019  
170 WTO, ”United States - Anti-dumping Measures On Certain Shrimp From Vietnam: Request for The 

Establishment of a Panel By Vietnam”, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds429_e.htm pada tanggal 11 Juli 2019. 
171 WTO, “United States - Anti-dumping Measures On Certain Shrimp From Vietnam:Constitution of 

the Panel Established at the Request From Vietnam”, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds429_e.htm pada tanggal 11 Juli 2019  
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   Komposisi panelis yang dipilih oleh Direktur Jenderal harus sesuai 

dengan aturan atau prosedur perjanjian berdasarkan isu dari sengketa yang sedang 

dihadapi. Ketua DSB diwajibkan untuk menginformasikan terkait komposisi 

panelis yang telah dibentuk kepada para anggota selambat-lambatnya 10 hari 

setelah tanggal diterimanya permintaan pembentukan panel oleh Direktur 

Jenderal. Pada umumnya ketua dan anggota panelis merupakan orang-orang yang 

bukan berasal dari negara complainants, respondent, ataupun third parties yang 

sedang bersengketa dan terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota panel.172  Sehingga 

dengan komposisi yang demikian diharapkan jalannya penyelidikan nanti akan 

berlangsung netral. 

   Direktur Jenderal WTO pada 12 Juli 2013 merilis nama-nama yang 

masuk dalam jajaran panel yaitu sebagai berikut,173 

- Ketua Panel : Mr.Simon Farbenbloom ( Australia )  

- Anggota      : Mr. Adrian Makuc ( Argentina )  

                      Mr. Abd El Rahman Ezz El Din Fawzy ( Mesir )  

Third parties yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses Panel yaitu 

China, Equador, Uni Eropa, Jepang, Norwegia, dan Thailand.174 

5.2.2 Kerangka Acuan Panel  

                                                           
172 WTO, 2014, ”United States-Anti Dumping Measures On Certain Shrimp From Viet Nam : Report 

of The Panel ”, diakses dari www.wto.org pada tanggal 4 Juli 2019 
173 Ibid, hal 15 
174 Ibid, hal 15 
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Kerangka acuan dibentuk panel untuk memenuhi tujuan proses hukum 

yang penting, mereka member para pihak dan pihak ketiga informasi yang cukup 

mengenai klaim yang dipermasalahkan dalam perselisihan untuk member mereka 

kesempatan menanggapi kasus pengadu. Kedua, mereka menetapkan yurisdiksi 

panel dengan mendefinisikan klaim tepat yang dipermasalahkan dalam 

perselisihan.175 Dalam kasus ini, panel memakai acuan yaitu Article VI of the 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. 176  Dimana didalam 

artikel tersebut terdapat acuan lengkap mengenai peraturan yang mengatur 

masalah anti-dumping agreement. Terutama masalah prosedur yang seharusnya 

dilakukan oleh negara dalam menelaah suatu kasus.  

Kerangka acuan yang digunakan oleh DSM WTO ini untuk menelaah 

poin-poin yang dipermasalahkan oleh Vietnam dalam sengketa ini. Adapun antara 

lain sebagai berikut, 

1. Kebijakan Zeroing Amerika Serikat  

Amerika Serikat sangat dikenal sebagai salah satu pasar ekspor besar 

dunia. Hampir semua komoditi, dalam hal ini pangan, di ekspor ke negeri 

paman sam ini. Tak terkecuali udang sebagai salah satu bahan pangan cukup 

favorit bagi masyarakat Amerika Serikat yang didatangkan langsung dari 

Vietnam. Vietnam sebagai salah satu negara produsen udang dunia memang 

                                                           
175  WTO, ”DSU Art 7“, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm pada 

tanggal 23 Juni 2019 
176 Ibid 
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memiliki udang-udang dengan kualitas yang sangat baik dan juga sangat 

mengantungkan perekonomiannya pada komoditi ini. Dalam melakukan 

perdagangan internasional tentu saja setiap negara penerima (negara 

pengimpor) akan menerapkan tariff bea masuk yang sesuai dan telah 

disepakati bersama.  

Akan tetapi dalam kasus kali ini Amerika Serikat menerapkan sebuah 

kebijakan yang pada akhirnya merugikan pihak Vietnam yaitu kebijakan 

zeroing.177 Secara sederhana kebijakan zeroing adalah bentuk perhitungan bea 

atau pajak anti-dumping yang melebihi margin dumping hingga nol (zero) 

bahkan negative.178 Sehingga bea yang dikenakan pada produk impor yang 

berbukti di dumping harganya akan menjadi sangat tinggi dari harga normal 

domestik negara pengekspor.179 

Pada sejatinya kebijakan ini tidak sepenuhnya salah atau menyalahi 

aturan anti-dumping yang digagas oleh WTO. Akan tetapi yang diterapkan 

oleh Amerika Serikat kepada komoditi udang milik Vietnam ini justru 

merugikan.  Udang yang dikirim oleh Vietnam ini dikirim melalui beberapa 

perusahaan Vietnam namun yang disorot atau yang dijadikan bahan 

                                                           
177 Ibid, hal 16-17 
178 USTR,”Agreement On Implementation of Article VI Of The General Agreement on Tariffs and 

Trade 1994”,diakses dari https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-
issues/trade-remedies/anti-dumping pada tanggal 19 Juli 2019 
179 Ibid, hal 18 
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investigasi hanya dua perusahaan saja  yaitu Min Thu dan Nha Trang.180 Hal 

ini dapat dilihat dari tabel berikut,  

  

                                                           
180 Ibid, hal 19 
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Tabel 5.1 Perbandingan Bea Komoditi Udang Sebeleum dan Sesudah 

Zeroing 

 

 

 

Sumber 

:World Trade Organization.181 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kenaikan bea atau pajak impor 

sangat jauh mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Min Thu saja dari 

bea 4,38% menjadi 25,76% yaitu hampir tujuh kali lipatnya dan tentu saja hal 

ini merugikan perusahaan milik Vietnam tersebut. Hal ini juga terbukti 

menyalalahi peraturan anti-dumping yang telah dibuat oleh WTO yang tertera 

dalam artikel 1 anti-dumping agreement WTO yang berbunyi sebagai 

berikut,182 

 “….An anti-dumping measure shall be applied only under the 

circumstances provided for in Article VI of GATT 1994 and 

pursuant to investigations initiated and conducted in accordance 

with the provisions of this Agreement. The following provisions 

govern the application of article VI of GATT 1994  in so far as 

action is taken under anti-dumping legislation or regulations..”  

 

                                                           
181 Ibid, hal 25 
182 WTO, ”Uruguay Round Agreement : Agreement on Implementation of Article VI of The General 

Agreement on Tariffs and Trade 1994”, diakses dari www.wto.org pada tanggal 4 Juli 2019  

Nama Perusahaan Sebelum Zeroing Sesudah Zeroing 

Min Thu 4,38 % 25,76 % 

Nha Thang 4,30 % 25,76 % 
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Dalam artikel 1 Anti-dumping agreement GATT 1994 diatas jelas 

mengatakan bahwa kebijakan anti-dumping yang justru bersifat merugikan 

tidak diperkenankan karena hal tersebut justru menyalahi konsep dari anti-

dumping WTO itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya kebijakan zeroing 

yang menurut Amerika Serikat adalah kebijakan anti-dumping namun justru 

merugikan dan justru merupakan praktek pelanggaran prinsip anti-dumping 

yang dilakukan.Hal demikian yang diajukan oleh Vietnam dalam kasus 

sengketa dagang udang antara Amerika Serikat dengan Vietnam.183 

Panel dalam tuduhan Vietnam tentang zeroing yang diduga melanggar 

anti-dumping agreement ini menemukan bahwa Amerika Serikat sudah sangat 

sering mendapatkan tuduhan serupa terkait zeroing sehingga panel tidak 

mengalami kesulitan dalam menganalisa kasus ini.184 

2. Penyematan Status Non-Market Economy Wide Entity Pada Negara 

Vietnam  

Vietnam adalah salah satu negara berkembang yang sedang gencar 

membuka pasarnya ke level internasional. Jejak historis yang ada dengan 

Amerika Serikat dalam perang yang pernah terjadi pada antara tahun 1955 

sampai 1975 nyatanya juga menimbulkan efek psikologis yang cukup hebat 

                                                           
183 WTO, 2014, ”United States-Anti Dumping Measures On Certain Shrimp From Viet Nam : Report 

of The Panel ”, diakses melalui www.wto.org pada tanggal 4 Juli 2019 
184 WTO, ”Dispute Settlement by Country : United States of America “, diakses melalui www.wto.org 

pada tanggal 4 Juli 2019  
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bagi Vietnam secara utuh.185 Salah satu efeknya adalah Vietnam tidak terbuka 

secara ekonomi dan termasuk negara miskin di era tahun 1980-an.186 Akan 

tetapi hal ini berubah sejak 30 tahun terakhir, akibat dari reformasi kebijakan 

Doi Moi  menjadikan perekonomian Vietnam cukup maju dan pesat bahkan 

saat ini dapat menjadi salah satu macan ekonomi di kawasan ASEAN.  

 Namun hal ini tak serta merta mengubah citra Vietnam sebagai negara 

miskin dahulunya, hal ini terbukti dengan julukan yang diberikan oleh 

Amerika Serikat terhadap negara yang terkenal dengan keindahan alamnya 

ini. Amerika Serikat memberikan status Non-Market Economy kepada 

Vietnam dalam praktek perdagangan udangnya. 187  Status Non-Market 

Economy ini memiliki artian bahwa perekonomian dan praktek perdagangan 

yang sedang dilakukan oleh Vietnam adalah tidak benar karena tidak sesuai 

dengan konsep  ekonomi pasar.188 Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian 

tersendiri bagi Vietnam.  

 Terutama hal ini memiliki dampak besar pada komoditi udang 

Vietnam yang menjadi salah satu penopang terbesar ekonomi Vietnam selain 

di sektor agrikultur.189 Sedangkan status Non-Market Economy  ini  membuat 

                                                           
185 Rohn, Alan, 2016, ”What was the impact of Vietnam War ?“, diakses melalui 

https://thevietnamwar.info/vietnam-war-impact/ pada tanggal 4 Juli 2019  
186   Agustuyantu, 2018, ”Membedah Ekonomi Vietnam, Tuan Rumah World Economic Forum”, 

diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180912081912-532-329488/membedah-

ekonomi-vietnam-tuan-rumah-world-economic-forum pada tanggal 4 Juli 2019  
187 Ibid, hal 40 
188 Ibid, hal 40-42 
189Vietnam Association Of Seafood and Producers, 2012, “Report on Vietnam Seafoof Export”, diakses 

melalui http://seafood.vasep.com.  pada tanggal 4 Juli 2019 
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Amerika Serikat mengaitkan status tersebut dengan dugaan dumping yang 

dilakukan oleh negara terkait.190 Awal mula status ini diterapkan adalah ketiga 

Amerika Serikat melakukan investigasi terhadap kecurigaannya yang tidak 

berdasar atas dugaan dumping yang dilakukan oleh Vietnam.191 Akan tetapi 

dari 50 lebih perusahaan eksporter udang Vietnam ke Amerika Serikat 

nyatanya hanya 2 perusahaan saja yang di investigasi oleh Amerika Serikat 

dengan rate atau kualifikasi khusus yang dibuat sendiri oleh Amerika 

Serikat. 192  Hal ini dilakukan tanpa adanya informasi, transparasi, dan 

komunikasi dengan Vietnam hingga Amerika Serikat kemudian secara 

sepihak mengatakan Vietnam melakukan dumping dan menyematkan status 

Non-Market Economy kepada Vietnam dan membuat kebijakan anti-dumping 

zeroing tersebut bagi Vietnam yang bersifat merugikan.193 

Status NME ini juga memainkan entitas sebuah bangsa. Dalam kasus 

sengketa dagang udang antara Vietnam dengan Amerika Serikat ini AS 

mengancam perusahaan-perusahaan eksportir udang asal Vietnam, yaitu Min 

Thu dan Nha Thang, jika ingin tidak dikenakan bea atau tariff yang tinggi 

maka harus lepas dari kontrol pemerintah Vietnam atau secara general lepas 

dari entitas sebagai perusahaan asal Vietnam.194 Jika itu tidak dilakukan maka 

                                                           
190 Loc.cit , hal 43 
191 WTO, 2014, ”United States-Anti Dumping Measures On Certain Shrimp From Viet Nam : Report 

of The Panel ” , diakses melalui www.wto.org, hal 3 pada tanggal 4 Juli 2019. 

 
192 Ibid, hal 54 
193 Ibid, hal 55 
194 Ibid, hal 40 
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akan dikenakan tarif impor yang akan menaikkan harga komoditi dari semula 

dan akan membuat Vietnam rugi.195 Tentu saja hal demikian ditentang oleh 

Vietnam. Selain itu status NME ini juga melanggar beberapa pasal di WTO 

yaitu,  

1. Artikel (6.10), (9.2), (9.4), (6.8) Anti-Dumping Agreemen tGATT 1994 

2. Annex II Anti-Dumping Agreement GATT 1994  

 

Dalam artikel 6.10 GATT 1994 menyatakan sebagai berikut,  

“..The authorities shall, as a rule, determine an individual margin of 

dumping for each known exporter or producer concerned of the 

product under investigation. In cases where the number of exporters, 

producers, importers or types of products involved is so large as to 

make such a determination impracticable, the authorities may limit 

their examination either to a reasonable number of interested parties 

or products by using samples which are statistically valid on the basis 

of information available to the authorities at the time of the selection, 

or to the largest percentage of the volume of the exports from the 

country in question which can reasonably be investigated. “  

Dari artikel diatas jelas dikatakan bahwa negara pengimpor tidak boleh 

secara sepihak menetapkan margin dumping bagi negara pengekspor terutama 

jika produknya dalam skala besar, karena hal ini akan sangat merugikan dan 

tentu saja melanggar prinsip WTO. Maka dari itu status NME yang 

disematkan ke Vietnam oleh Amerika Serikat juga diajukan ke WTO. 

5.2.3 Evaluasi Materi oleh Panel 

                                                           
195 Ibid, hal 41 
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Evaluasi materi yang dilakukan oleh panel adalah dengan mendengarkan 

serta menampung argumen-argumen dari berbagai pihak sebelum dibuat sebuah 

rekomendasi kebijakan atas sengketa dagang anti-dumping antara Amerika 

Serikat dengan Vietnam ini. Berikut adalah argument-argumen dari pihak 

Vietnam, Amerika Serikat, dan pihak ketiga. 

5.2.3.1 Argumen Vietnam     

Vietnam dalam hal ini sebagai pihak complainant atau pihak yang 

melaporkan dalam sidang panel ini memaparkan beberapa hal yang dirasa 

melanggar peraturan WTO. 196  Pertama, Vietnam berargumen bahwa 

USDOC gagal dalam memberikan perhitungan rate terhadap perusahaan 

Vietnam yang sesuai dengan artikel 9.4 tentang Perjanjian Anti-Dumping. 

USDOC juga dianggap membatasi jumlah perusahaan yang hendak 

diselidiki.197 

Pembatasan ini mengakibatkan hanya perusahaan-perusahaan yang 

memiliki rate terkualifikasi untuk termasuk dalam investigasi.198 Vietnam 

berargumen pemisahan dan pembatasan perusahaan dalam investigasi ini 

substansial karena melibatkan rata-rata simple dan weighted dalam 

penghitungan rate responden. Padahal Vietnam merasa pihaknya telah 

melakukan investigasi perusahaan-perusahaan Vietnam dengan fakta yang 

                                                           
196Ibid, hal 39-42 
197Ibid, hal 50 
198 Ibid,hal 49 
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tersedia apa adanya. Artikel 9.4 menjelaskan bahwa jika otoritas investigasi 

mengalami keterbatasan dalam memeriksa suatu kasus, otoritas tersebut 

harus menghitung bea anti-dumping yang dikenakan kepada seluruh 

perusahaan.199 

Namun perhitungan ini tidak dilakukan secara individual dan 

nilainya tidak lebih besar dari selisih rata-rata dumping yang dilakukan 

perusahaan. Vietnam juga setuju terhadap kesimpulan panel tentang tidak 

adanya amanat dari Artikel 9.4 untuk pihak berwenang memberikan rate 

yang bersifat “lain-lain” dan Vietnam merasa perusahannya harusnya 

mendapatkan tarif yang sesuai dengan Artikel 9.4.200 Hasil investigasi yang 

dilakukan oleh USDOC tentang implementasi Artikel 6.10 terhadap entitas 

Vietnam juga dipermasalahkan oleh Pemerintah Vietnam. Vietnam 

berargumen bahwa entitas Vietnam harusnya menerima rate anti dumping 

yang berdasarkan 9.4 karena semua entitas Vietnam tidak pernah diperiksa 

secara individual oleh USDOC.201 Berbeda dengan apa yang dipaparkan 

oleh Amerika Serikat, Vietnam berpendapat permintaan untuk tinjauan 

kembali telah dilakukan dalam tiga tinjauan administratif yang telah 

dilakukan. Dalam paparan akhir panel proceedings Vietnam menuduh 

Amerika Serikat melalui USDOC telah melanggar Artikel 9.4 karena 

                                                           
199 Ibid,hal 66 
200 Ibid,hal 66-67 
201  Ibid, hal 51 
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USDOC telah lalai dalam memberikan tarif yang sama ke seluruh 

perusahaan Vietnam sesuai dengan Artikel 9.4.202 

5.2.3.2 Argumen Amerika Serikat  

Amerika Serikat merasa pihaknya tidak diharuskan untuk 

menetapkan rate yang sama ke semua perusahaan/entitas Vietnam. 

USDOC menerapkan rate yang berbeda-beda terhadap masing-masing 

perusahaan asal Vietnam karena Amerika Serikat tidak menganggap 

penerapan ini termasuk dalam batasan yang terdapat di Artikel 9.4. 203 

Alasan kenapa Amerika Serikat tidak memasukkan entitas-entitas Vietnam 

kedalam kategori rate dari Artikel 9.4 karena perusahaan tersebut gagal 

meyakinkan USDOC bahwa perusahaanya bebas dari kontrol pemerintahan 

Vietnam. 204  Sehingga, USDOC memasukkan entitas Vietnam dalam 

kategori “eksportir” atau “prodzsuser” yang terdapat pada Artikel 6.10 

WTO 

Amerika Serikat juga berargumen bahwa Artikel 9.4 tidak 

mewajibkan pihaknya untuk menerapkan tarif yang seragam terhadap 

produser dan eksportir negara lain. Pihaknya merasa Artikel 9.4 hanya 

mengatur batas atas atau plafon rate yang diterapkan oleh otoritas negara. 

                                                           
202 Ibid,hal 53 
203 Ibid,hal 70  
204 2013,” United States-Anti Dumping Measures on Certain Frozen Warmwater Shrimp From Viet 

Nam : First Written Subsmission of The United States of America “, diakses dari 

https://ustr.gov/node/1458 pada 5 Juli 2019 
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205  Hal ini mengimplikasikan kebijakan Anti-Dumping Amerika Serikat 

menggunakan label/nama tertentu didalam memberikan tarif kepada entitas 

Vietnam. Sehingga, tarif tersebut tidak melanggar perjanjian karena tarif 

tersebut adalah tarif in effect dan Amerika Serikat tidak pernah menerima 

permintaan perusahaan Vietnam untuk mengubah angka tarif.206 

5.2.3.3 Tanggapan Pihak Ketiga 

Terdapat tiga pihak yang menanggapi argumen dari Vietnam dan 

Amerika Serikat yaitu Cina, Uni Eropa dan Thailand. Pertama, Cina setuju 

dengan pernyataan panel bahwa Artikel 9.4 tidak mewajibkan negara untuk 

menerapkan tarif yang bersifat “all others”  untuk memenuhi persyaratan 

tambahan, seperti pemeriksaan tarif terpisah. Cina berpendapat bahwa 

panel tidak semestinya menentukan bahwa Artikel 9.4 memerlukan tarif 

yang seragam dalam penerapan tarif “all others”. Namun, panel 

seharusnya telah dari awal menentukan apakah entitas Vietnam telah 

mendapatkan investigasi terlebih dahulu. Jika investigasi tidak dilakukan, 

Cina berpendapat Amerika Serikat telah berlaku tidak konsisten terhadap 

tarif yang diberikan dalam Artikel 9.4.207 

 Uni Eropa berargumen Artikel 9.4 tidak mengharuskan adanya 

tarif yang bersifat “all others”. Artikel 9.4 dirasa hanya memuat plafon 

                                                           
205 Ibid, hal 55-56 
206 Ibid, hal 56-57 
207 Ibid, hal 57-58 
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atau batas atas dari tarif yang diterapkan, bukan angka dari masing-masing 

perbedaan tarif yang ada. Sedangkan Thailand juga sependapat dengan Uni 

Eropa tentang penerapan tarif yang ada. Thailand menyerukan adanya 

kerjasama di tingkat yang lebih tinggi untuk menentukan tingkat tarif yang 

semestinya berlaku.208 

5.2.3.4 Rekomendasi Panel  

 Panel menganggap adanya hubungan antara Artikel 6.10 

dengan 9.4 tentang prosedur didalam melakukan investigasi selisih tarif 

terhadap eksportir dan produser. Didalam Artikel 6.10, Panel 

menginterpretasikan adanya izin untuk otoritas melakukan pembatasan 

investigasi jika cakupan investigasi terlalu luas. 209  Panel menekankan 

pentingnya melakukan investigasi terhadap kewajiban Amerika Serikat 

untuk mengikuti tarif cukai terhadap Vietnam berdasarkan Artikel 9.4. 

Terutama tentang pelanggaran plafon atas tarif yang telah ditetapkan WTO 

dalam Artikel 9.4. 

 Panel menyimpulkan adanya kesalahan Vietnam dan 

inkonsistensi Amerika Serikat dalam sengketa ini. Vietnam gagal untuk 

menentukan metodologi simple zeroing yang dilakukan USDOC didalam 

beberapa tinjauan administratif untuk mengukur kesalahan USDOC. 

Sedangkan Amerika Serikat akhirnya dianggap tidak konsisten didalam 

                                                           
208Loc.cit, hal 71-72 
209Loc.cit, hal 75 
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melakukan implementasi Artikel 9.3 tentang Anti-Dumping Agreement dan 

Artikel VI:2 dari GATT 1994.210 Metode USDOC dalam simple zeroing 

untuk menghitung selisih dumping dari masing-masing responden tidak 

dilakukan dengan semestinya. 

 Penilaian akhir panel tentang implementasi Artikel 9.4 yang 

dilakukan Amerika Serikat adalah adanya inkonsistensi USDOC dalam 

menerapkan tarif terhadap entitas Vietnam.211 Dari beraneka-macam tarif 

yang diterapkan USDOC ini, panel menemukan adanya tarif yang 

menembus batas atas yang ditetapkan Artikel 9.4. Amerika Serikat juga 

mendapatkan kritik dari panel untuk memenuhi kewajibannya didalam 

Artikel 6.10 dan 9.20. Hal ini ditemukan oleh panel dalam tinjauan ke-

empat, lima dan enam dalam sengketa ini. USDOC dinilai terlalu dini 

dalam menentukan bahwa perusahaan asal Vietnam merupakan perusahaan 

yang dikontrol dan dimiliki oleh pemerintah Vietnam saja. Selain itu, 

Amerika Serikat juga dinilai gagal dalam memenuhi Artikel 11.2 dan 11.3 

karena USDOC dengan sengaja menggunakan selisih WTO yang sering 

berubah untuk menentukan tarif. Temuan ini banyak terjadi pada masa 

tinjauan ke-empat dan lima panel.212 

 Artikel 3.8 DSU mengamanatkan jika terjadi dugaan 

pelanggaran dari kewajiban dari suatu perjanjian, dugaan tersebut dianggap 

                                                           
210Ibid, hal 75 
211Ibid, hal 75-76 
212Ibid, 77 
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sebagai prima facie. Namun karena panel telah secara jelas menemukan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, panel 

merekomendasikan Amerika Serikat untuk menyesuaikan kebijakan 

perdagangannya sesuai GATT 1994 dan Anti-Dumping Agreement 

5.2.4 Peninjauan Sementara  

Dalam tahap ini panel melihat apakah ada pihak baik itu responden 

atau complainant yang mengajukan pasal-pasal baru atas rekomendasi yang 

diberikan oleh panel. Namun nyatanya dalam hal ini baik Amerika Serikat 

maupun Vietnam sama-sama tidak mengajukan pasal baru atau artikel baru atas 

rekomendasi yang diberikan panel. 213  Sehingga panel dapat selanjutnya 

mengedarkan laporan ke partisipan. 

5.2.5 Laporan Panel ke Partisipan  

Pada tanggal 16 Juli 2014 Panel mengedarkan laporan sementara ke 

pasrtisipan untuk selanjutnya di evaluasi dan diberikan tanggapan lebih lanjut 

oleh para partisipan baik itu Amerika Serikat,Vietnam,maupun pihak ketiga.214 

Kemudian pada tanggal 28 Juli 2014 Amerika Serikat meminta untuk pengajuan 

ulang atas laporan yang dibuat oleh panel, namun hal ini tidak diikuti oleh 

Vietnam. 215   Amerika Serikat mengajukan bahwa footnote 391 dari laporan 

                                                           
213Ibid  
214WTO, 2014, ”United States of America-Anti Dumping Measures on Certain Shrimp From Viet Nam 

; Report of Panel”, diakses melalui www.wto.org tanggal 5 juli 2019,hal 20  
215Ibid 
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panel.216 Namun hal ini tidak direspon oleh panel karena menurut panel tersebut 

telah disesuai. 

5.2.6 Laporan Panel kepada DSB WTO 

Panel menyerahkan laporan ke DSB WTO pada tanggal 17 November 

2014 dan akan selanjutnya ditindak lanjuti dalam tahap selanjutnya.217 

5.3 Banding ( Appellate Review )  

 Dalam tahap ini Vietnam mengajukan banding pada tanggal 6 Januari 2015 

terkait dengan artikel 16.4 dan 7 dari DSU WTO serta section 129 ( c) ( 1 ) Uruguay 

Round Agreement Act  yang menjadi pijakan dari panel untuk menyelesaikan 

sengketa dagang dengan Amerika Serikat. 218  Menurut Vietnam hal ini sangat 

bertentangan dengan Anti-dumping Agreement yang ada. Berikut ada kutipan dari 

section 129 ( c ) ( 1 ) yang dipermasalahkan oleh Vietnam,219 

“...ADVISORY REPORT.—If a dispute settlement panel finds in an interim 

report under Article 15 of the Dispute Settlement Understanding, or the 

Appellate Body finds in a report under Article 17 of that Understanding, 

that an action by the International Trade Commission in connection with a 

particular proceeding is not in conformity with the obligations of the 

United States under the Antidumping Agreement, the Safeguards 

Agreement, or the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, 

the Trade Representative may request the Commission to issue an advisory 

report on whether title VII of the Tariff Act of 1930 or title II of the Trade 

                                                           
216Ibid,hal 21 
217WTO, ”DS429 : United States-Anti Dumping Mesaures on Certain Shrimp From Viet Nam”, diakses 

dari www.wto,org pada tanggal 5 Juli 2019   
218WTO,2015,” United States-Anti Dumping Measures On Certain Shrimp From Viet Nam: Report of 

Appelate Body”, diakses melalui www.wto.org pada tanggal  6 Juli 2019  
219Authenticated U.S Information, ”One Hundred Third Congress of The USA at The Second Session “, 

diakses melalui https://www.govinfo.gov pada tanggal 6 Juli 2019 
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Act of 1974, as the case may be, permits the Commission to take steps in 

connection with the particular proceeding that would render its action not 

inconsistent with the findings of the panel or the Appellate Body 

concerning those obligations. The Trade Representative shall notify the 

congressional committees of such request..” 

 

 Menurut Vietnam dengan menjadikan pasal ini sebagai pijakan justru akan 

membuat Amerika Serikat kebal terhadap tindakannya yang merugikan negara lain. 

Selain itu Vietnam juga mengajukan artikel 16.4 yang menjadi pijakan panel dalam 

mengeluarkan keputusan. Kutipan dari artikel 16.4 Dispute Settlement Understanding 

adalah sebagai berikut, 

“..Within 60 days after the date of circulation of a panel report to the 

Members, the report shall be adopted at a DSB meeting  unless a party to 

the dispute formally notifies the DSB of its decision to appeal or the DSB 

decides by consensus not to adopt the report. If a party has notified its 

decision to appeal, the report by the panel shall not be considered for 

adoption by the DSB until after completion of the appeal. This adoption 

procedure is without prejudice to the right of Members to express their 

views on a panel report..” 

 

 Vietnam melihat bahwa dengan kedua pasal ini akan sangat memungkinkan 

Amerika Serikat mengubah kebijakannya secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun 

terlebih dahulu sehingga akan membuat Amerika Serikat terbebas dari tuduhan yang 

diajukan oleh negara manapun terkait kebijakannya yang dianggap melanggar dan 

merugikan. 220  Kemudian permintaan Vietnam untuk mengajukan banding ini 

ditanggapi oleh Amerika Serikat. Pihak-pihak ketiga yang terlibat dalama jalannya 

sengketa ini juga menyatakan kesediaannya dalam mengikuti oral healing yang akan 

dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Vietnam yaitu China, Ekuador, Jepang, 

                                                           
220Loc., cit, hal 12-14 
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Norwegia, Ekuador, dan Thailand. 221  Selanjutnya oral healing pertama yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Vietnam dijadwalkan pada tanggal 2 Maret 

2015.222 Akan tetapi sempat terjadi kendala dalam oral healing pertama yang akan 

dilakukan ini. Amerika Serikat pada 27 Januari 2015 mengajukan penundaan dalam 

pelaksanaan oral healing pertama ini karena Amerika Serikat mengalami masalah 

keamanan dengan hotel tempat menginap selama di Genewa tersebut. Akan tetapi hal 

ini ditolak oleh DSU dan oral healing pertama tetap dilaksanakan pada tanggal 2 

Maret 2015.223 

 Dalam oral healing pertama ini mendengarkan keberatan oleh Vietnam atas 

pasal yang dijadikan acuan oleh panel dalam memberikan rekomendasi kepada 

Amerika Serikat yang terbukti menyalahi prinsip anti-dumping WTO dengan 

kebijakan anti-dumping zeroing yang diterapkan dalam proses perdagangan udang 

dengan Vietnam. 224  Argumen Vietnam adalah dengan menjadikan kedua pasal 

tersebut hanya akan membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk mengubah 

kebijakan dalam negerinya secara sepihak dan dalam kondisi sengketa tersebut 

sedang diproses oleh WTO. Vietnam menyalahkan panel yang menggunakan kedua 

pasal tersebut sebagai salah satu acuan dalam penyelesaian sengketa dengan Amerika 

Serikat. Akan tetapi argument Vietnam ini dibantah oleh Amerika Serikat.225 

                                                           
221 WTO,2015, ”United States-Anti Dumping Measures On Certain Shrimp From Viet Nam: Report of 

Appelate Body”, hal 21, diakses melalui www.wto.org pada tanggal  6 Juli 2019. 

 
222 Ibid, hal 27 
223 Ibid, hal 27-28 
224 Ibid, hal 43 
225 Ibid,hal 27. 
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 Amerika Serikat membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa panel sudah 

jelas dan tepat dalam menggunakan pasal-pasal yang dijadikan acuan dalam 

penyelesaian sengketa dengan Vietnam. Bahkan Amerika Serikat juga menuduh 

Vietnam tidak secara tepat dan paham arti dari kedua pasal tersebut sehingga secara 

sepihak menyatakan bahwa panel hanya akan merugikan pihak Vietnam. Dengan 

dalih bahwa kedua pasal tersebut akan membuka kesempatan bagi Amerika Serikat 

untuk melanggar prinsip Anti-dumping WTO lagi. Pasal yang diajukan oleh Vietnam 

adalah tidak tepat karena menurut Amerika Serikat pasal tersebut sudah tepat dan 

sesuai.226 

 Argumen yang diajukan oleh Vietnam ini ditolak oleh Appellate Body. Hal ini 

dikarenakan menurut Appellate Body hal ini keluar dari koridor kasus yang 

sebenarnya. Pasal yang dijadikan acuan oleh panel sudah tepat dan sesuai. Selain itu 

rekomendasi dari panel atas kebijakan anti-dumping zeroing Amerika Serikat sudah 

sesuai.  Sehingga banding yang diajukan oleh Vietnam gagal. Dalam tahap Appellate 

Review, tidak ada satupun dari pihak Amerika Serikat maupun Vietnam yang 

berusaha untuk mengubah bukti atau memunculkan bukti baru dari temuan Panel. 

Selain itu banding yang diajukan oleh masing-masing negara tidak mencakup banyak 

hal, sehingga mempermudah proses Appellate Review. Setelah mendapat laporan 

pengajuan banding dari Amerika Serikat dan Vietnam dengan total 71 hari setelah 

diedarkannya Panel Report, Report of Appellate Body baru diedarkan ke masing-

                                                           
226 Ibid, hal 16. 
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masing pihak yang ikut serta dalam sengketa dagang udang pada hari ke-14 setelah 

pengajuan banding ditutup.227 

5.4 Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi ( Implementation of Adopted Report)  

Setelah melalui tahapan consultations, panel proceedings, dan appellate 

review kemudian diadakannya pertemuan pada tanggal 22 April 2015. 228 Dispute 

Settlement Body WTO mewajibkan Amerika Serikat untuk melaksanakan 

rekomendasi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan menyalahi peraturan 

WTO.229 Untuk menghormati kewajiban di WTO didasarkan pada rekomendasi dan 

putusan yang di adopsi oleh DSB WTO pada tanggal 15 desember 2015. Dengan 

rekomendasi bagi Amerika Serikat untuk menghapus kebijakan anti-dumping milik 

Amerika Serikat serta menghapus status NME yang disematkan ke beberapa 

perusahaan eksporter udang Vietnam.Secara tak langsung maka Dispute Settlement 

Body memenangkan tuduhan Vietnam terhadap Amerika Serikat. Namun Amerika 

Serikat meminta waktu untuk melaksanakan rekomendasi serta melaksanakan 

rekomendasi. 

Amerika Serikat mengajukan Undang-undang Pasal 123(g) dan 129(b) dari 

Undang-Undang Perjanjian Putaran Uruguay Amerika Serikat atau Uruguay Round 

Agreements Act (URAA) dalam mengimplementasikan hasil sengketa ini. Pemerintah 

Amerika Serikat mengaku Pasal tersebut sering digunakan dalam mengamandemen 

                                                           
227Ibid, hal 43. 
228 WTO, 2015, ”United States-Anti Dumping Measures On Certain Shrimp From Viet Nam: 

Arbitration”, hal 6, diakses melalui www.wto.org pada tanggal  6 Juli 2019. 
229Ibid, hal 7. 
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ataupun mengubah kebijakan perdagangannya setelah menyelesaikan sengketanya di 

WTO.230 Periode waktu yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk memenuhi hasil 

sidang ini adalah setidaknya 21 bulan.  

Terdapat tiga fase yang Amerika ajukan dalam implementasi ini. Pertama, 

Amerika Serikat akan menggunakan Pasal 123(g) untuk menyeragamkan tarif seluruh 

entitas perusahaan perdagangan udang asal Vietnam. Fase kedua dan ketiga akan 

dilakukan sesuai dengan Pasal 129(b) dari URAA. Amerika Serikat akan 

menyelaraskan saran panel yang dijabarkan pada tinjauan administratif keempat, 

kelima dan keenam tentang penerapan simple zeroing methodology untuk menghitung 

selisih dumping. Pada fase ini pula Amerika Serikat akan memenuhi permintaan 

Minh Phu sesuai dengan tinjauan administratif keempat panel. Di fase terakhir, 

Amerika Serikat mengimplementasikan temuan panel tentang USDOC yang terlalu 

mengandalkan selisih WTO yang bersifat tidak stabil. Amerika Serikat menekankan 

keinginannya untuk menyelesaikan fase pertama sebelum fase kedua. Namun 

Amerika mengakui atas kemungkinannya terjadi overlap dalam pengimplementasian 

dua fase pertama tersebut.231 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Amerika Serikat berencana akan 

memenuhi saran panel dalam waktu 21 bulan. Untuk menyelesaikan fase pertama, 

diperkirakan akan menghabiskan waktu 13 bulan. Implementasi ini akan berlangsung 

                                                           
230Ibid, hal 8 
231Ibid, hal 11-12 
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mulai bulan April 2015 hingga Mei 2016. Pasal 129 akan digunakan untuk memulai 

fase kedua pada bulan Januari 2016 dan penentuan final pada bulan Oktober 2016.232 

Sedangkan fase ketiga yang juga menggunakan pasal 129 akan dimulai pada bulan 

tersebut. Pada bulan Januari 2017, US Trade Representative (USTR) akan 

mengarahkan USDOC untuk mengimplementasikan Pasal 129. Berikutnya, USDOC 

akan menerbitkan pemberitahuan yang akan berlaku secara nasional (Federal) di 

seluruh Amerika Serikat. 

Vietnam berpendapat penggunaan Pasal 123 dan 129 dari regulasi Amerika 

Serikat bersifat lemah dan tidak memuaskan tuntutan Vietnam. Selain itu, Vietnam 

juga mengeluhkan waktu yang diajukan Amerika Serikat untuk 

mengimplementasikan hasil sengketa. Vietnam merasa seharusnya Amerika Serikat 

mampu untuk memenuhi putusan DSB dalam waktu setidaknya 6 bulan. Walaupun 

demikian, Vietnam puas dengan urutan fase-fase yang diajukan Amerika Serikat 

dalam pemenuhan putusan DSB ini. 

5.5 Analisis Penyelesaian Sengketa Dagang Anti-dumping Amerika Serikat 

Terhadap Produk Udang Vietnam Tahun 2012-2016 Melalui Disputte 

Settlement Mechanism WTO  

Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional antara Amerika Serikat 

dengan Vietnam melalui DSM WTO merupakan salah satu pencapaian sistem 

perdagangan multilateral dalam mewujudkan perdagangan yang adil. DSM WTO 

                                                           
232Ibid, hal 12-13  
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kemudian menyuguhkan sistem yang lebih berorientasi pada sebuah aturan dan tidak 

lagi berorientasi pada kekuasaan atau power hal ini tertuang dalam  The General 

Agreement on Tariff and Trade (GATT). Sejak didirikan pada tahun 1995, semakin 

banyak negara berkembang telah menggunakan sistem ini untuk mengejar hak 

perdagangan mereka. WTO secara spesifik hanya mengatur dua jenis praktik 

perdagangan yang termasuk perdagangan tidak adil, yaitu dumping  dan subsidy.233  

Pada kasus yang dibahas diatas yaitu tentang sengketa dagang anti-

dumping dimana kasus yang dilaporkan oleh Vietnam terhadap tindakan pelanggaran 

yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Amerika Serikat dinyatakan 

bersalah karena tindakan anti-dumping yang kemudian dikeluarkan putusan panel 

yang menyatakan bahwa Vietnam memenangi kasus ini. Setelah panel mengeluarkan 

putusan, Vietnam mengajukan banding kepada badan banding WTO terhadap 

beberapa pasal yang dianggap tidak tepat untuk diterapkan pada kasus ini. Pasal 

tersebut dianggap oleh Vietnam dapat membuat Amerika Serikat dengan mudah 

mengganti kebijakan yang akan merugikan pihak Vietnam. Hal ini terjadi ketika 

Amerika Serikat membuat kebijakan sunset review setelah kasus serupa yang pertama 

selesai di WTO. Kebijakan tersebut membuat Amerika Serikat menyangkal atas 

segala tindakan yang melanggar prinsip dan peraturan WTO.  

                                                           
233 Paul Erwin R. Simanjuntak, 2019, “Anti Dumping DALAM WTO”, Jakarta: Jala Permata Aksara, 

hal 4 
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Banding yang diajukan oleh Vietnam ini nyatanya tidak diterima oleh panel 

DSB WTO karena dianggap pasal yang digunakan sebagai acuan panel DSB WTO 

ini telah tepat. Setelah banding yang diajukan oleh Vietnam tersebut ditolak 

kemudian panel mengeluarkan laporan yang kemudian menjadi laporan akhir atas 

sengketa dagang anti-dumping Amerika Serikat dengan Vietnam. Dalam sengketa ini 

Vietnam menggunakan badan DSB WTO sebagai badan penyelesaian dibandingkan 

dengan cara diplomasi. Dalam hal ini DSB WTO menurut saya telah efektif dalam 

penyelesaian sebuah sengketa dagang internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kepatuhan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. 234  Pasca sengketa ini Amerika 

Serikat menghapus kebijakan anti-dumping zeroing nya ke Vietnam terutama dalam 

produk udang. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses DSM WTO tersebut telah 

efektif dalam menerima aspirasi negara pelapor yang biasanya didominasi oleh 

negara berkembang. Dispute Settlement Mechanism WTO terbukti bertindak adil 

dalam setiap sengketa yang ada dengan memilih majelis panel yang diluar  negara 

yang bersengketa sehingga keputusan yang dikeluarkan tersebut akan bersifat netral 

dan adil.  

 

 

  

                                                           
234 NN,2019,”31 Vietnamese Shrimp Exporter Free From US Anti-dumping Duties”, diakses dari 

https://en.nhandan.org.vn/business/item/7347602-31-vietnamese-shrimp-exporters-free-from-us-

antidumping-duties.html pada tanggal 23 Juli 2019  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

 Upaya penyelesaian sengketa dagang anti-dumping produk udang Vietnam 

oleh Amerika Serikat ini merupakan salah satu kasus yang cukup menarik. Dimana 

hal ini bukan kali pertama Amerika Serikat dilaporkan ke WTO oleh negara-negara 

produsen udang dunia dengan tuduhan serupa. Thailand dan Ekuador pernah 

melayangkan gugatan yang sama terkait produk udang mereka yang diekspor ke 

Amerika Serikat. Akan tetapi tetap saja pelanggaran yang dituduhkan ke Amerika 

Serikat itu terus saja diulangi  oleh Amerika Serikat. Bahkan kasus dengan Vietnam 

ini memang bukan kali pertama, kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2010.  

 Kemudian lamgkah penyelesaian yang diambil oleh Vietnam tetap berada di 

jalur hukum yaitu dengan melalui penyelesaian melalui ad-hoc DSU WTO yang 

mencakup beberapa tahapan yaitu consultations, panel proceedings, appellate review 

dan terakhir implementation of adopted report. Pertama yaitu consultations yang 

dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2012 di Genewa dengan pihak-pihak yang ikut 

serta dalam konsultasi tersebut adalah China, Ekuador,Uni Eropa, Jepang, Norwegia, 

dan juga Thailand. Hasil dari konsultasi ini baik Vietnam maupun Amerika Serikat 

sepakat untuk membentuk panel untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian pada 
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tanggal 18 Januari Vietnam mengajukan pembentukkan panel dan langsung disetujui 

oleh Amerika Serikat. 

Tahap selanjutnya adalah panel proceedings. Sidang panel melakukan 

pemeriksaan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait 

dengan kebijakan anti-dumping zeroing milik Amerika Serikat dan penetapan status 

non-market economy oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam yang akhirnya 

merugikan. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh panel tersebut ditemukan bahwa 

Amerika Serikat terbukti bersalah membuat kebijakan anti-dumping zeroing tersebut 

yang justru menyalahi prinsip anti-dumping WTO dengan menetapkan kebijakan 

tersebut kepada pihak yang tidak tepat dan justru memberikan kerugian bagi 

Vietnam. Selanjutnya dari panel, kasus ini dibawa ke appellate body. Vietnam 

melakukan banding sebanyak 1 kali dan diikuti oleh Amerika Serikat juga. Akan 

tetapi banding yang dilakukan oleh Vietnam ini ditolak oleh DSB WTO dan Amerika 

Serikat diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan rekomendasi yang telah 

diberikan yaitu untuk menghapus kebijakan anti-dumping zeroing. Kemudian tahap 

terakhir adalah  Implementation of Adopted Report, setelah diterbitkannya 

rekomendasi oleh DSB, Amerika Serikat diwajibkan untuk mengimplementasikan 

rekomendasi tersebut dengan meminta tambahan waktu atau RPT untuk 

penerapannya.  

6.2 Saran  
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 Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bertujuan untuk melihat 

mekanisme penyelesaian sebuah sengketa ekonomi internasional di WTO yang 

seperti kita ketahui bersama adalah sebuah organisasi internasional yang salah satu 

fungsinya adalah untuk menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi internasional. 

Penyelesaian di WTO ini lebih dipilih oleh Vietnam dibandingkan cara penyelesaian 

lainnya misal lewat jalur diplomatic. Penyelesaian sengketa ini berlangusng dari 

tahun 2012-2016. Penulis membedah kasus ini dengan menggunakan konsep dari 

Huala Adolf terkait penyelesaian sengketa ekonomi internasional.  

 Adapun saran dari penulis untuk penulis selanjutnya yang akan mengambil 

topik yang sama dengan penulis adalah perhatikan kasus sebelumnya yang telah 

terjadi sebagai bahan masukan. Terutama jika kasus yang diteliti adalah kasus serupa 

yang sudah pernah diajukan sebelumnya di WTO. Pelajari terlebih dahulu apa yang 

membuat kasus pertama tersebut selesai dan mengapa sampai mengajukan kasus yang 

serupa. Seperti halnya kasus sengketa dagang anti-dumping WTO antara Amerika 

Serikat dengan Vietnam terkait produk udang (DS429) ini adalah kedua kalinya 

Vietnam melaporkan ke WTO. Jika kita mengetahui kasus pertama akan sangat 

membantu kita dalam memahami dan membedah kasus yang berikutnya. Kemudian 

juga kita harus memastikan kebijakan pasti yang diperkarakan oleh pihak pelapor jika 

memang itu benar melanggar salah satu prinsip WTO. Seperti halnya Vietnam yang 

memperkarakan kebijakan anti-dumping zeroing milik Amerika Serikat yang 

dianggap melanggar prinsip anti-dumping WTO. Dalam kebijakan tersebut tentu saja 
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ada pola perhitungan pasti yang membuat negara lain merasa metode tersebut 

merugikan. Kita sebagai penulis harus mengetahui secara pasti metode tersebut 

seperti apadan bagaimana cara kerjanya secara pasti. Hal tersebut nantinya akan 

sangat membantu penulis dalam penelitian. 
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