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ABSTRAK  

Penurunan populasi lumba-lumba di wilayah Eastern Tropical Pacific (ETP) 

mendorong Amerika Serikat untuk mengeluarkan sebuah peraturan mengenai 

label “dolphin-safe” untuk produk tuna yang dipasarkan di negaranya. Adanya 

penggunaan label tersebut membuat Meksiko merasa didiskriminasi dan 

dirugikan sehingga kemudian Meksiko melaporkan kasus tersebut ke World 

Trade Organization (WTO) pada tahun 2008. Dari gugatan Meksiko tersebut, 

WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melakukan ketidakpatuhan yaitu 

karena melanggar perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). Penulis ingin 

mengetahui bagaimana ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan 

apa yang menyebabkan ketidakpatuhan tersebut. Penulis meneliti fenomena 

tersebut dengan teori ketidakpatuhan dari Andrew T. Guzman yang dilihat 

berdasarkan adanya reputational sanction dan direct sanction.  

Kata kunci : Sengketa Perdagangan, World Trade Organization, 

Ketidakpatuhan, Perjanjian TBT, Hambatan Non-Tarif, “Dolphin-Safe” Label.  
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ABSTRACT 

 

The decline in the dolphin population in the Eastern Tropical Pacific region (ETP) 

prompted the United States to issue a regulation regarding the label "dolphin-safe" 

for tuna products marketed in the country. Mexico felt discriminated and treated 

unfairly by the use of this label,  Mexico then reported the case to the World Trade 

Organization (WTO) in 2008. From the Mexican lawsuit, the WTO stated that the 

United States had committed non-compliance due to violating the Technical 

Barriers to Trade agreement (TBT ). The author wants to know how the non-

compliance was done by the United States and what caused it. The author 

examines this phenomenon with Andrew T. Guzman's theory of non-compliance 

by examining the two variables; reputational sanction and direct sanction. 

Keywords: Trade Disputes, World Trade Organization, Non-compliance, TBT 

Agreement, Non-Tariff Barriers, "Dolphin-Safe" Label. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Perdagangan internasional saat ini merupakan kegiatan yang seringkali 

dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perdagangan 

internasional terjadi ketika suatu negara tidak dapat memenuhi permintaan barang 

dari dalam negeri sehingga pemenuhan permintaan tersebut harus dipenuhi dengan 

membeli barang dari negara lain. Tidak hanya itu, dengan adanya perdagangan 

internasional negara dapat mengeluarkan biaya yang lebih murah untuk suatu barang 

dibandingkan ketika negara memproduksi suatu barang sendiri.  

Untuk mengatur perdagangan internasional tersebut, maka dibentuklah WTO 

atau World Trade Organizations yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mendorong 

perdagangan bebas yang terbuka dan menguntungkan bagi semua pihak.1 Namun, 

hubungan negara dalam perdagangan internasional tidak selalu berjalan lancar dan 

menguntungkan bagi setiap negara karena bagaimanapun juga negara akan 

mengedepankan kepentingan nasionalnya.  

Meskipun sudah menjadi anggota WTO dan mendukung adanya perdagangan 

bebas, tidak dipungkiri bahwa negara-negara juga masih memiliki kecenderungan 

untuk melakukan proteksi terhadap produk dan pasar dalam negerinya. Hal ini tidak 

 
1 World Trade Organization, What is WTO?, diakses dari 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm pada 23 Oktober 2015.  
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jarang dilakukan dengan memberikan hambatan-hambatan tertentu baik itu hambatan 

tarif atau non-tarif untuk produk dari negara lain yang akan masuk. Hambatan berupa 

tarif sendiri adalah hambatan berupa bea cukai untuk impor barang dari luar negeri, 

misalnya dengan membebankan pajak yang tinggi.2 Sedangkan hambatan non-tarif 

adalah tindakan kebijakan apa pun selain tarif yang dapat berdampak pada 

perdagangan, misalnya subsidi, lisensi, kuota, dan lain sebagainya.3  

Hambatan non-tarif dibagi menjadi tiga kategori yaitu: yang pertama adalah 

hambatan non-tarif yang dikenakan terhadap produk impor, misalnya  kuota impor 

dan larangan impor. Kedua yaitu hambatan non-tarif yang dikenakan terhadap 

produk ekspor, misalnya  subsidi ekspor, pajak ekspor, kuota ekspor dan larangan 

ekspor. Sedangkan kategori terakhir yaitu disebut sebagai behind-the-border atau 

hambatan yang sebenarnya diterapkan di dalam negeri tetapi dapat menghambat 

perdagangan bebas dengan negara lain misalnya undang-undang domestik yang 

mengatur tentang standar kesehatan atau lingkungan serta subsidi domestik.4  

 WTO sendiri mengatur hambatan non-tarif salah satunya melalui perjanjian 

Technical Barriers to Trade (TBT). Perjanjian TBT adalah perjanjian yang mengatur 

tentang hambatan-hambatan yang disebabkan oleh hal-hal teknis misalnya kualitas 

produk, pengemasan, penandaan, dan persyaratan keamanan yang diatur sedemikian 

rupa hingga dapat menyebabkan suatu hambatan perdagangan bagi negara lain.5 

 
2 World Trade Organizations, Tariffs, diakses dari 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e.htm pada 5 Mei 2019.  
3 Robert W. Staiger, Non-Tariffs Measures and the WTO, (2012) diakses dari 

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201201_e.pdf pada 3 Mei 2019, hlm. 2.  
4 Ibid.  
5 Darminto Hartono Paulus, FX Joko Priyono, Karina Imasepti, Implementasi Technical Barriers to Trade 

Agreement Dalam Kasus Pemberian Label “Warning” Pada Produk PT. Sido Muncul, Diponegoro Law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e.htm
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Perjanjian TBT ini dapat dikategorikan sebagai hambatan non-tarif kategori tiga 

yaitu behind-the-border.6 Rata-rata setiap negara mengenakan technical barriers to 

trade sebesar 30% pada produk dan perdagangannya.7 Dimana kemudian negara-

negara maju terbukti menerapkan TBT lebih sering daripada negara-negara lain 

untuk melindungi industri kecil dan bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.8   

Peraturan-peraturan negara pun seringkali tidak sejalan dengan prinsip-

prinsip WTO. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam 

WTO, misalnya adanya  diskriminasi, dumping (menjual harga produk di luar negeri 

lebih murah daripada harga asli di dalam negeri), dan lain sebagainya. Adanya 

peraturan-peraturan negara yang mungkin dapat merugikan bagi negara lain 

membuat WTO membutuhkan adanya mekanisme penyelesaiannya tersendiri yaitu 

melalui dispute settlement body (DSB).  

Pada penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun belakangan, secara 

umum, kepatuhan negara anggota WTO terhadap dispute settlement ini cukup tinggi 

yaitu mencapai 83%.9 Tetapi hasil penelitian tersebut juga menemukan bahwa 

pengimplementasian dari kepatuhan tersebut memakan waktu yang cukup lama. 

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Kanada, dan Australia 

seringkali gagal untuk mematuhi secara tepat waktu dan juga sering tidak mematuhi 

 
Review no 2, (2016), diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/19138-ID-implementasi-
technical-barriers-to-trade-agreement-dalam-kasus-pemberian-label-w.pdf pada 3 Mei 2019, hlm. 5. 
6 Robert W. Staiger, Non-Tariffs Measures and the WTO, hlm 11.  
7 Eyal Ronen, Tariffs and Non-Tariff Measures: Substitutes or Complements. A Cross Country 

Analysis,(2015), diakses dari https://mpra.ub.uni-muenchen.de/83724/1/MPRA_paper_83724.pdf pada 5 

Mei 2019, hlm. 48.  
8 Ibid.  
9 William J. Davey, Compliance Problems in WTO, (2009), diakses dari 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1739&context=cilj pada 26 Maret 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.neliti.com/media/publications/19138-ID-implementasi-technical-barriers-to-trade-agreement-dalam-kasus-pemberian-label-w.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/19138-ID-implementasi-technical-barriers-to-trade-agreement-dalam-kasus-pemberian-label-w.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/83724/1/MPRA_paper_83724.pdf
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1739&context=cilj
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satu sama lain. Hal ini menyebabkan tingkat impelementasi tepat waktu negara-

negara maju tersebut hanya 50%.10 Sedangkan negara-negara berkembang cenderung 

lebih tepat waktu dalam mengimpelementasikan kepatuhan yakni mencapai 80%.11 

Selain itu, Amerika Serikat menjadi negara anggota WTO yang paling tidak tepat 

waktu dalam pengimplementasian kepatuhan.12 Contohnya pada beberapa kasus 

seperti US – Gambling dengan Antigua dan Barbuda, subsidi kapas dengan Brazil, 

dan juga kasus zeroing (pemberian nilai nol terhadap margin dumping) terhadap 

Jepang dan Uni Eropa.13 

Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara yang paling banyak 

dilaporkan ke WTO oleh negara lain, dimana negara tersebut telah memiliki lebih 

dari 150 kasus sengketa perdagangan dengan berbagai negara.14 Salah satu sengketa 

Amerika Serikat adalah dengan negara tetangganya yaitu Meksiko, dalam kasus 

“dolphin-safe” tuna yang dibawa ke WTO oleh Meksiko pada tahun 2008.  

Berdasarkan Earth Island Institute, sebuah organisasi yang bergerak dalam 

bidang lingkungan di California, teknik penangkapan tuna oleh nelayan Meksiko 

telah melukai lebih dari 7 juta lumba-lumba di wilayah perairan Eastern Tropical 

Pacific (ETP) tempat dimana kebanyakan nelayan Meksiko mencari ikan.15  Hal ini 

mengundang perhatian publik yang kemudian mendorong pemerintah  Amerika 

 
10 Ibid.  
11 Ibid.  
12 Ibid.  
13 Ibid.  
14 World Trade Organization, Dispute by Members, diakses dari 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm#top pada 26 Maret 2019.  
15 The Fish Site, US-Mexico Tuna imports restrictions violate fair trade, diakses dari 

https://thefishsite.com/articles/us-mexico-tuna-import-restrictions-violate-fair-trade pada 26 Maret 2019.  
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Serikat untuk  mengeluarkan serangkaian undang-undang yang dimulai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut 1972 dan The “Dolphin Protection 

Consumer Information Act” or “DPCIA” (Undang-Undang Informasi Konsumen 

Perlindungan Lumba-Lumba) yang mengatur tentang perlindungan lumba-lumba. 

Undang-undang tersebut menciptakan label "dolphin-safe", untuk digunakan pada 

kaleng tuna yang tertangkap tanpa adanya lumba-lumba yang dilukai.16 Persyaratan 

untuk mendapat label ‘dolphin-safe’ yaitu harus ada  bukti-bukti dokumentasi dan 

sertifikat yang berbeda tergantung pada perairan mana tuna yang terdapat dalam 

kaleng tuna tersebut, tipe kapal yang digunakan, dan metode penangkapannya.17 

 

 
16 Ibid.  
17 National Oceanic and Atmospheric Administration, Dolphin-safe certification, diakses dari 

https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/dolphin-safe-certification pada 26 

Maret 2019. 

Gambar 1 Peta Eastern Tropical Pacific (ETP) Ocean 
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Adanya label “dolphin-safe” tersebut diklaim telah mengurangi angka 

kematian lumba-lumba di perairan ETP, sehingga pemerintah Obama mendukung 

label ini sepenuhnya.18 Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga berkomitmen 

untuk memastikan bahwa konsumen di negaranya mendapat informasi yang akurat 

mengenai produk tuna yang memiliki label “dolphin-safe”.19  

Meksiko mengatakan bahwa adanya penggunaan label tersebut merupakan 

bentuk dari hambatan non-tarif diskriminasi Amerika Serikat terhadap nelayan 

Meksiko.20 Pemerintah Meksiko menyangkal temuan Earth Island Institute tersebut 

dan memberikan data untuk memperkuat argument mereka dengan temuan dari hasil 

riset Inter-American Tropical Tuna Commision (IATTC) yang menyatakan bahwa 

93% metode penangkapan tuna oleh nelayan Meksiko tidak menyebabkan kematian 

atau mencederai lumba-lumba secara serius. Sehingga teknik yang mereka gunakan 

dianggap aman dan bertentangan dengan klaim Amerika Serikat melalui data dari 

Earth Island Institute.21 Selain itu, Meksiko di WTO juga berargumen bahwa adanya 

diskriminasi adalah karena negara-negara di luar ETP dapat memperoleh label 

“dolphin-safe” dengan standar yang lebih mudah meskipun tidak ada perlindungan 

terhadap lumba-lumba di luar sana.22  

 
18 Suzanne Goldenberg, US's dolphin-safe tuna labels banned by court calling them 'unfair' to Mexico, 

diakses dari https://www.theguardian.com/world/2012/may/16/us-dolphin-safe-tuna-labels pada 3 April 

2019.  
19 Ibid.  
20The Fish Site, op.cit.   
21 Ibid.  
22 World Trade Organizations, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE 

IMPORTATION, MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS Report of The 

Appelate Body 2012, hlm. 32.  
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Amerika Serikat sendiri merupakan konsumen tuna kaleng terbesar kedua 

setelah Uni Eropa, dimana Amerika Serikat mengkonsumsi sekitar 31% dari 

keseluruhan produksi tuna kaleng di seluruh dunia.23 Sekitar sepertiga total segmen 

ikan dan seafood di Amerika Serikat dikuasai oleh tuna. Tuna kaleng juga menjadi 

seafood kedua yang paling populer di Amerika Serikat, setelah udang.24  Namun, 

dalam lima belas tahun terakhir, konsumsi tuna kaleng oleh masyarakat Amerika 

semakin menurun. Bahkan, berdasarkan data dari USDA (United States Department 

of Agriculture) konsumsi tuna perkapita Amerika Serikat saat ini menurun hingga 

30% dan mencapai titik terendahnya.25 Salah satu alasan penurunan tersebut adalah 

penangkapan tuna yang dianggap dapat melukai makhluk hidup lainnya seperti 

lumba-lumba.26  

Penurunan konsumsi masyarakat Amerika Serikat terhadap tuna kaleng ini 

juga diperparah dengan adanya hasil evaluasi dari Greenpeace yang menyatakan 

bahwa tiga perusahaan tuna terbesar di Amerika Serikat yang menguasai 80% pasar 

tuna di negaranya (Starkist, Bumble Bee, dan Chicken of the Sea) menduduki merk 

tuna kaleng terburuk berdasarkan sustainability-nya.27 Merek tuna dievaluasi 

keberlanjutannya (praktik penangkapan ikan dan praktik perburuhan tenaga 

kerjanya), tanggung jawab sosial, serta transparansi dengan labelan dan informasi 

 
23 National Fisheries Institute, Tuna Facts, diakses dari https://www.aboutseafood.com/tuna-council-

3/tuna-facts/ pada 28 Maret 2019.  
24 Ibid.  
25 Roberto A. Ferdman, How America fell out love with canned tuna, diakses dari 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/08/18/how-america-fell-out-of-love-with-canned-

tuna/?utm_term=.f7893a6d7e2b pada 27 Maret 2019 
26 Ibid.  
27 Julie R. Thomson, The Best and Worst Cans of Tuna Based on Sustainabilitu, diakses dari 

https://www.huffpost.com/entry/best-cans-of-tuna_n_58f4e224e4b0da2ff8621293 pada 3 Mei 2019.  
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yang mereka berikan kepada konsumen.28 Beberapa eksekutif dari perusahaan 

Starkist dan Bumble Bee juga dinyatakan telah melakukan bisnis yang tidak sehat 

yaitu dengan melakukan price fixing atau penetapan harga tertentu untuk produk 

tunanya pada tahun 2011 – 2013.29  

Dengan adanya penurunan konsumsi tuna tersebut, bisa saja menjadi salah 

satu alasan Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan tuna di negeri Paman Sam 

itu untuk mendukung label “dolphin-safe” tuna karena dengan demikian pesaing 

mereka akan semakin berkurang, khususnya produksi tuna dari Meksiko dengan 

harga produknya yang masuk akal. Dengan berkurangnya pesaing dari luar negeri, 

maka industry tuna Amerika Serikat tetap dapat berjalan meskipun permintaan dari 

masyarakat semakin menurun selama 25 tahun terakhir.  

Total impor barang (goods) Amerika Serikat dari Meksiko pada tahun 2013 

mencapai 280 juta USD dimana Amerika Serikat juga mengalami defisit.30 

Sedangkan rata-rata jumlah ekspor produk tuna dari Meksiko ke Amerika Serikat 

dalam beberapa tahun terakhir yaitu sekitar 15 juta USD.31 Sehingga dapat dihitung 

bahwa produk tuna Meksiko tersebut menyumbang sekitar 5,35% terhadap 

keseluruhan total impor barang Amerika Serikat yang berasal dari Meksiko. Produk 

tuna Meksiko ke Amerika Serikat mencapai 3,5% dari keseluruhan total impor tuna 

 
28 Ibid.  
29 Eric Walsh, Former tuna companies executives plea guilty for price fixing, diakses dari 

https://www.reuters.com/article/us-starkist-antitrust/former-tuna-company-executive-pleads-guilty-to-

price-fixing-idUSKBN19J32V pada 3 Mei 2019.  
30 United States Census Bureau, Trade in goods with Mexico, diakses dari 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html#2013 pada 3 Mei 2019.  
31 Patrick Gillespie, Mexico loses tuna trade battle over Trump administration, diakses dari 

https://money.cnn.com/2015/10/27/news/economy/us-mexico-trade-dolphin-safe-tuna/index.html pada 3 

Mei 2019.  
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Amerika Serikat, sehingga dengan adanya penggunaan label “dolphin-safe” tersebut 

menghancurkan industri perikanan Meksiko.32 Sekretaris Deputi Perdagangan 

Meksiko, Beatriz Leycegui, juga menyatakan bahwa diskriminasi ini menyebabkan 

Meksiko hanya dapat  mengekspor tuna sekitar 7,6 juta USD ke pasar Amerika 

Serikat. Sedangkan Ekuador, yang produksi tuna nya memiliki label “dolphin-safe” 

tuna dapat mengekspor 82,5 juta USD tuna ke Amerika Serikat.33 Maka dari itulah 

pada tahun 2008 Meksiko melaporkan kasus ini untuk diselesaikan di WTO.   

Pada tahun 2011, WTO menemukan bahwa label “dolphin-safe” Amerika 

Serikat tersebut melanggar perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT) artikel 2.2 

yang melarang negara untuk menerapkan peraturan teknis yang berlebihan untuk 

membatasi perdagangan daripada untuk mencapai tujuan tertentu yang sah.34 Pada 

tahun 2012 WTO juga menyatakan bahwa Amerika Serikat melanggar artikel 2.1 

perjanjian TBT yang melarang negara untuk memberikan perlakuan yang lebih tidak 

menguntungkan (less favourable treatment) dibandingkan negara lainnya.35 Jadi, 

berdasarkan hasil laporan dari WTO, memang terjadi diskriminasi oleh Amerika 

Serikat terhadap Meksiko melalui penggunaan label “dolphin-safe” tersebut yang 

melanggar perjanjian TBT.   

 
32 Tom Miles, U.S Loses WTO Appeal in Mexico Tuna Dispute, diakses dari 

http://uk.reuters.com/article/us-usa-mexico-tuna/u-s-loses-wto-appeal-in-mexican-tuna-dispute-

idUKKCN0T928U20151120 pada 26 Maret 2019.  
33 Ibid.  
34 Rodrigo Fagundez Cesar, The Politics of ‘Dolphin-Safe’ Tuna in the United States: Policy Change and 

Reversal, Lock-in and Adjustment to International Constraints (1984–2015), (2015), diakses dari 

https://www.cambridge.org/core/journals/world-trade-review/article/politics-of-dolphinsafe-tuna-in-the-

united-states-policy-change-and-reversal-lockin-and-adjustment-to-international-constraints-

19842015/C7CA2AC20C24BFAEC5F6A33928B38753/core-reader# pada 30 Maret 2019, hlm. 21.  
35 Ibid.  
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Agar sesuai dengan peraturan WTO, pada tahun 2013 Amerika Serikat 

mengubah peraturannya mengenai label “dolphin-safe” tuna. National Marine 

Fisheries Service (NMFS) menerbitkan Enhanced Document Requirements to 

Support Use of the Dolphin Safe Label on Tuna Products yang kemudian 

mewajibkan semua negara yang mengimpor produk tuna ke Amerika Serikat untuk 

memiliki label tersebut, sehingga label ini tidak berlaku untuk Meksiko atau negara 

yang melakukan penangkapan tuna di wilayah ETP saja.36 Namun, persyaratan 

dokumentasi, pelacakan dan verifikasi lainnya pada dasarnya tetap sama dan terus 

bervariasi tergantung pada di mana tuna ditangkap, yaitu di dalam atau di luar ETP.37 

Amerika Serikat membedakan peraturan antara wilayah ETP dan di luar ETP karena 

jumlah lumba-lumba di wilayah ETP mengalami penurunan sebanyak 30% bahkan 

sebelum adanya penangkapan ikan tuna tersebut, sedangkan di wilayah perairan di 

luar ETP tidak mengalami adanya penurunan populasi lumba-lumba karena 

eksploitasi penangkapan tuna.38  

Dari hasil amandemen Amerika Serikat tersebut, pada tahun 2015 WTO 

menyatakan bahwa Amerika Serikat masih tidak sesuai dan belum mematuhi WTO. 

WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat masih melanggar artikel 2.1 dari 

perjanjian TBT yang melarang negara untuk memberikan perlakuan tidak 

 
36 Ibid.  
37 International Centre for Trade and Sustainable Development, WTO Panel Finds US Revisions to 

"Dolphin-Safe" Tuna Labels in Conflict With Trade Rules, diakses dari https://www.ictsd.org/bridges-

news/bridges/news/wto-panel-finds-us-revisions-to-dolphin-safe-tuna-labels-in-conflict-with pada 30 

Maret 2019.  
38 World Trade Organizations, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE 

IMPORTATION, MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS Report of The 

Appelate Body 2012, hlm. 10 
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menguntungkan (less favourable treatment) ke negara lain.39 Selain itu, Amerika 

Serikat juga melanggar beberapa artikel dalam GATT seperti artikel I:1 dan III:4  

yang juga mengatur tentang bagaimana negara seharusnya tidak membedakan 

perlakuan berdasarkan negara asal suatu produk.  

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengapa 

Amerika Serikat tidak mematuhi WTO dalam perjanjian TBT. Hal ini menjadi 

menarik untuk diteliti karena dalam kasus ini Amerika Serikat beberapa kali 

dinyatakan tidak patuh, tetapi peraturan mereka mengenai label “dolphin-safe” tuna 

masih saja mendiskriminasi Meksiko. Tidak hanya itu, alasan lingkungan yang 

digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan diskriminasi dianggap sebagai 

topeng untuk menutupi alasan-alasan politik dan perdagangan yang sesungguhnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan 

diangkat penulis yaitu “mengapa Amerika Serikat tidak mematuhi perjanjian 

Technical Barriers to Trade (TBT) di World Trade Organization (WTO) dalam 

sengketa “dolphin-safe” tuna dengan Meksiko pada tahun 2015?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

 
39 World Trade Organizations, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE 

IMPORTATION, MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS Report of The 

Appelate Body 2015, hlm. 80. 
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• Untuk memenuhi prasyarat kelulusan sarjana 1 program studi Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Brawijaya.  

• Untuk melihat efektifitas pemberian sanksi terhadap kepatuhan negara 

pada suatu institusi atau lembaga internasional.  

2. Tujuan Khusus 

• Untuk memahami tindakan ketidakpatuhan Amerika Serikat dalam 

perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT) di World Trade 

Organization (WTO) dalam sengketa “dolphin-safe” tuna dengan 

Meksiko pada tahun 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian   

1.4.1 Segi Akademis 

a. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan 

khususnya pada ilmu hubungan internasional dan ilmu pengetahuan yang 

terkait  

b. Memberikan sumbangsih sebagai informasi kepada peneliti selanjutnya 

yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan topik serupa  

c. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar untuk menganalisa 

permasalahan yang ada  

1.4.2 Segi Praktis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis 

mengenai sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dengan Meksiko 

dalam kasus “dolphin-safe” tuna.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau menjadi bahan 

rekomendasi untuk pembuatan kebijakan oleh pihak-pihak tertentu apabila 

menemukan kasus yang serupa.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Studi Terdahulu  

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa studi terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat penulis dengan 

tujuan untuk menjembatani alur berpikir penulis. Terdapat dua penelitian yang 

penulis gunakan sebagai studi terdahulu. Studi terdahulu yang pertama yakni 

sebuah thesis yang ditulis oleh Ingrid Stopelstad dengan judul “Challenging the 

US Cotton Subsidies: What can explain the change in US policy vis-à-vis Brazil 

in the WTO case on cotton subsidies?”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan 

tentang sengketa dagang subsidi kapas antara Amerika Serikat dan Brazil, serta 

bagaimana Amerika Serikat mengubah peraturannya terkait kasus tersebut. 

Penelitian Stopelstad tersebut menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan 

apa yang mempengaruhi perubahan peraturan oleh Amerika Serikat. Teori 

utama yang digunakan adalah two-level games, tetapi Stopelstad juga 

melengkapi penelitiannya dengan teori-teori lain yang relevan seperti public 

policy theory, compliance theory, decisions and non-decisions, dan analytical 

model.40   

 
40 Ingrid Stopelstad, Challenging the US Cotton Subsidies: What can explain the change in US policy vis-

à-vis Brazil in the WTO case on cotton subsidies?, diakses dari  

https://www.duo.uio.no/handle/10852/13138 pada 13 Februari 2019.  
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Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

keduanya membahas tentang sengketa dagang dalam WTO dan salah satu aktor 

yang sama yakni Amerika Serikat. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini 

yakni terletak pada negara dan kasus yang akan dianalisa, serta penggunaan 

teorinya, Stopelstad menggunakan beberapa teori yang salah satunya adalah 

compliance theory dari Chayes and Chayes dan juga menjelaskan tentang 

management school, compliance school, serta faktor-faktor yang dibutuhkan 

agar kepatuhan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Sedangkan dalam 

tulisan penulis akan menggunakan pengoperasionalisasian teori berdasarkan 

teori yang dimiliki oleh Guzman untuk menganalisa kasus dolphin-safe tuna 

tersebut. Adapun kontribusi penelitian tersebut bagi penulis yakni untuk 

memberikan pemahaman terhadap bagaimana proses dispute settlement di 

WTO.   

Penelitian terdahulu kedua yang penulis gunakan adalah penelitian dari 

Danika Grandkoski yang berjudul Defiance and Compliance: Australia and the 

United Nations Convention Relating to the Status of Refugees. Pada penelitian 

tersebut Grandkoski membahas tentang level kepatuhan dari Australia terhadap 

konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa terkait dengan status dari pengungsi. Yang 

membedakan penelitian Grandkoski dengan penelitian penulis adalah aktor dan 

topik yang dibahas dimana Grandkoski membahas PBB dan Australia, 

sedangkan penulis membahas kasus Amerika Serikat dan Meksiko di WTO. 

Selain itu, dalam tulisan Grandkoski menggunakan beberapa teori untuk 

menjelaskan kepatuhan Australia yakni dengan teori realis, liberalis, reputation 
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theories, constructivist, dan managerial theories.41 Sedangkan dalam penelitian 

ini, penulis hanya akan menggunakan salah satu nya yaitu teori dari Andrew T. 

Guzman. 

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah penggunaan teori kepatuhan 

dari Andrew T. Guzman.  Andrew T. Guzman menjelaskan bagaimana 

kepatuhan negara dicapai dari adanya sanksi yang diberikan. Penelitian 

Grandkoski tersebut memberikan kontribusi untuk membantu penulis dalam 

mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengoperasikan teori Guzman 

tersebut terhadap studi kasus yakni kasus DS381 antara Amerika Serikat dan 

Meksiko di WTO.   

2.2 Definisi Teoritis 

Negara sebagai aktor rasional dapat menentukan keputusan negaranya 

sendiri dalam memilih untuk mematuhi atau tidak mematuhi sebuah perjanjian 

atau kontrak dengan pihak lain sering kali ditimbang berdasarkan seberapa 

besar keuntungan atau kerugian yang akan didapatkannya. Apabila keuntungan 

yang didapat lebih banyak, maka negara akan cenderung memenuhi perjanjian 

tersebut. Namun sebaliknya, apabila cenderung mendapatkan kerugian, maka 

tidak jarang negara akan melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap 

perjanjian tersebut.  

 
41 Danika Grandkoski, Defiance and Compliance: Australia and the United Nations Convention Relating 

to the Status of Refugees, diakses dari  

http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2325/thesis.pdf?sequence=2 pada 16 

Februari 2018.  
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Dalam sebuah perjanjian, tindakan negara untuk mematuhi atau tidak 

mematuhi perjanjian akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak 

langsung kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 

Tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara bisa saja merugikan 

untuk negara lain meskipun hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kerugian 

negaranya.  

Menurut Andrew T. Guzman dalam tulisannya yang berjudul A 

Compliance Based Theory of International Law, hukum internasional dianggap 

berhasil apabila perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh negara menghasilkan 

kepatuhan.42 Sedangkan negara-negara akan mematuhi hukum internasional 

tersebut apabila didalamnya terdapat sanksi.43 Andrew T. Guzman di dalam 

teorinya membagi sanksi menjadi dua yaitu sanksi reputasi (reputational 

sanctions) dan sanksi langsung  (direct sanction).44  

2.2.1 Reputational Sanctions  

Untuk dapat memprediksi tindakan suatu negara, dibutuhkan teori 

untuk melihat seberapa besar reputasi yang hilang karena sebuah negara 

melanggar perjanjian internasional. Sebagai contoh, ketidakpatuhan yang 

tanpa korban atau menimbulkan hanya sedikit kerusakan memiliki 

dampak terhadap reputasi yang cenderung lebih kecil. Contohnya adalah 

 
42 Andrew T. Guzman, A Compliance Based Theory of International Law, hlm. 1861, diakses dari 

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1391&context=californialawreview pada 

13 Februari 2019.  
43 Ibid.  
44 Ibid.  
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kapal sebuah negara yang melewati batas perairan tanpa memiliki 

persyaratan izin tertentu, maka dapat dikatakan ia melanggar hukum 

internasional. Namun jika kapal-kapal itu hanya melewati perairan tanpa 

menyebabkan kerugian bagi negara lain, maka reputational loss yang 

mungkin terjadi juga lebih kecil. .Sebaliknya, ketidakpatuhan yang 

dilakukan secara sengaja dan berakibat fatal, misalnya mendukung 

kegiatan atau gerakan terorisme di suatu negara, tentu saja akan memiliki 

dampak besar terhadap reputasi negara tersebut.45 Dengan demikian, 

negara-negara akan enggan untuk melakukan kerja sama dengan negara 

lain yang memiliki reputasi yang buruk.  

Guzman kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa 

factor yang dapat mempengaruhi reputasi suatu negara pada 

ketidakpatuhan yang dilakukannya, yakni:46  

1. Severity of the violation  

Konsekuensi reputasi negara ketika melanggar atau tidak mematuhi 

sebuah perjanjian dipengaruhi oleh tingkat keparahan pelanggaran 

tersebut. Tingkat keparahan pelanggaran tersebut dapat dilihat dari 

seberapa besar kerugian yang disebabkan dan seberapa banyak pihak 

atau negara lain yang mengalami kerugian tersebut. Pelanggaran yang 

menyebabkan keruugian besar dan meluas membuat kerusakan reputasi 

 
45 Ibid.  
46 Ibid, hlm 1861 – 1865.  
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yang lebih besar daripada pelanggaran yang menimbulkan sedikit 

kerugian atau tidak menimbulkan korban.  

2. Reasons for the violation 

Alasan ketidakpatuhan terhadap sebuah perjanjian atau hukum 

internasional juga dapat mempengaruhi reputasi negara. Apabila alasan 

pelanggaran tersebut dapat diterima oleh negara lain, maka sanksi 

reputasi yang diterima pun kecil. Misalnya ketika negara melanggar 

perjanjian di saat negara mengalami krisis nasional yang membuat 

negara tersebut melakukan ketidakpatuhan terhadap perjianjian. 

Namun, begitu pula sebaliknya, apabila alasan tersebut gagal diterima 

maka sanksi reputasi nya besar bagi negara.   

3. Knowledge of the violation  

Reputasi negara yang melakukan ketidakpatuhan dapat dipengaruhi 

oleh sejauh mana ketidakpatuhan tersebut diketahui oleh aktor atau 

pihak lainnya. Apabila banyak negara mengetahui pelanggaran tersebut 

maka sanksi reputasi yang diterima akan lebih besar. Sedangkan apabila 

hanya satu atau sedikit negara yang mengetahui pelanggaran tersebut, 

maka sanksi reputasi lebih kecil karena hanya akan kehilangan reputasi 

bagi negara yang mengetahui pelanggaran tersebut saja. Selain itu, 

meskipun negara yang mengetahui dapat mempublikasikan 

pelanggaran tersebut, negara masih dapat melakukan pembelaan 

terhadap tuduhannya  sehingga sanksi reputasinya cenderung kecil.47  

 
47 Ibid.  
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4. Clarity of the international obligation and its violation  

Kejelasan dari sebuah perjanjian atau hukum internasional dapat 

mempengaruhi reputasi sebuah negara. Apabila hukum tersebut sudah 

jelas dan masih saja terjadi ketidakpatuhan, maka sanksi reputasi negara 

lebih besar. Namun apabila perjanjian tersebut tidak jelas dalam isi dan 

penyampaiannya, maka sanksi reputasi terhadap negara yang 

melanggar cenderung lebih kecil.  

5. Implicit obligations  

Karena reputasi memainkan peran yang cukup besar dalam keputusan 

untuk mematuhi suatu perjanjian, negara harus mempertimbangkan 

kemungkinan bahwa suatu negara dapat mengalami kerugian reputasi 

atas komitmen-komitmen yang tidak tersurat dalam perjanjian atau hal-

hal tersirat (implisit). Negara bisa saja hanya melakukan kewajiban 

secara tersuratnya dan tidak melakukan kewajiban tersiratnya sehingga 

juga dapat membuat negara kehilangan reputasinya.  

6. Regime change 

Adanya perubahan rezim suatu negara dapat mempengaruhi kebiasaan 

serta reputasi negara. Apabila sebuah negara awalnya tertutup dan 

seringkali melakukan ketidakpatuhan terhadap perjanjian atau hukum 

internasional, namun kemudian terjadi perubahan rezim di dalamnya 

dan menjadi lebih terbuka dan patuh maka reputasi nya akan membaik. 

Jika pemerintahan baru dianggap secara ideologis mirip dengan yang 

sebelumnya, mungkin akan sulit untuk melepaskan reputasi negative 
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yang telah terebntuk. Selain itu, jika rezim lama kemungkinan akan 

mendapatkan kembali kekuasaan dalam waktu dekat, reputasinya juga 

akan mempengaruhi perilaku negara-negara lain.  

 

2.2.2 Direct Sanctions  

Dalam ranah domestik negara, sanksi yang diberlakukan oleh negara 

menjadi fokus utama dan sanski reputasional, apabila ada, biasanya dianggap 

sekunder. Tetapi, dalam dunia internasional sanksi reputasi dianggap lebih 

penting. Namun hal tersebut tidak membuat sanksi langsung menjadi tidak 

relevan karena dalam beberapa kasus pemberian sanksi langsung dapat 

mempengaruhi insentif dan perilaku negara yang melakukan ketidakpatuhan. 

Meskipun sanksi langsung bias diberikan dalam berbagai bentuk, sanksi 

langsung yang sering digunakan adalah retaliasi atau tindakan balasan yang 

diambil oleh satu atau lebih negara terhadap yang melanggar. Beberapa 

factor yang mempengaruhi sanksi langsung yakni:  

1. Direct Sanction Severity 

Negara sebagai aktor rasional akan memperhitungkan cost and benefit  

yang akan mereka dapat jika mereka mematuhi sebuah perjanjian. 

Apabila perjanjian lebih cenderung merugikan, maka tidak menutup 

kemungkinan negara akan tidak patuh dengan perjanjian tersebut. Maka 

dari itu diperlukan sanksi untuk membuat negara patuh terhadap 

perjanjian.  
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2. Direct Sanction Implementation on Multilateral or Bilateral  

Andrew T. Guzman menjelaskan bahwa dalam konteks bilateral, 

penentuan sanksi langsung dianggap lebih mudah. Hal tersebut karena 

hanya ada dua aktor yang terlibat yaitu negara pemberi sanksi dan 

negara yang melanggar. Selain itu, pemberian sanksi langsung dalam 

konteks bilateral juga memberikan manfaat kepada reputasi negara 

pemberi sanksi agar negara-negara lain lebih patuh dan tidak melanggar 

negaranya di masa mendatang.48 Pemberian sanksi secara langsung 

lebih susah untuk dapat dilakukan dengan efektif dalam konteks 

multilateral. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya aktor yang terlibat 

untuk memberikan sanksi kepada satu negara yang melanggar 

meskipun mereka tidak terlalu terkena dampak atau kerugiannya.  

3. Direct Sanction for Complex, on Going Relationship vs Short Term 

Relationship  

Adanya hubungan antar dua negara atau lebih yang berkelanjutan jelas 

memiliki pengaruh penting pada pemberian sanksi. Pada negara yang 

memiliki komitmen jangka panjang, maka sebuah tindakan 

ketidakpatuhan dapat merusak hubungan negara yang sudah terjalin dan 

malah memberikan kerugian yang besar. Sehingga disini cost yang 

harus dibayarkan berupa sanksi langsung ketika negara melanggar juga 

akan semakin besar. Sedangkan semakin singkat hubungan antar 

 
48 Ibid, hlm 1869.  
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negara, maka semakin kecil kemungkinan bahwa sanksi hukuman akan 

efektif. 

4. Acceptance of Sanction  

Sanksi akan lebih efektif ketika negara yang terkena sanksi itu dapat 

menerima dan menjalankan sanksi yang diberikan kepadanya. Di dalam 

WTO, negara yang melanggar kewajibannya diharapkan untuk secara 

sukarela mengubah perilakunya agar sesuai dengan kewajiban WTO. 

Namun jika negara gagal melakukannya, para pihak yang berselisih 

harus menegosiasikan kompensasi yang sesuai untuk pihak yang 

dirugikan. Akhirnya , jika upaya ini masih gagal, pihak yang dirugikan 

dapat meminta wewenang dari dispute settlement body untuk 

memberlakukan tindakan pembalasan (retaliasi) dan pihak yang 

melanggar diharapkan untuk menerima pengenaan sanksi ini.49 

 

2.3 Operasionalisasi Teori  

Compliance theory dari Andrew T. Guzman ini memiliki dua variabel 

yakni reputational sanction dan direct sanction. Tiap-tiap variabel memiliki 

beberapa indikator yang akan penulis jelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Reputational sanction  

1. Severity of the violations 

Sanksi reputasi dapat dipengaruhi oleh seberapa parah tingkat 

ketidakpatuhan tersebut. Penulis akan melihat seberapa besar 

 
49 Ibid, hlm 1871.  
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kerugian material dari ketidakpatuhan tersebut dengan 

menganalisis data dari WTO serta melihat ada berapa negara yang 

dirugikan.  

2. Reasons for violations  

Dalam variabel ini, penulis akan melihat alasan-alasan 

ketidakpatuhan Amerika Serikat untuk tidak patuh terhadap 

perjanjian TBT  dengan menganalisis argumen-argumen yang 

digunakan oleh negara tersebut dalam menjelaskan 

ketidakpatuhannya.  

3. Knowledge of violations 

Variabel ini menjelaskan bahwa sanksi reputasi akan lebih besar 

apabila terdapat negara lain yang mengetahui tindakan 

ketidakpatuhan tersebut dan mendukung keputusan itu. Disini 

penulis akan melihat apakah terdapat saksi lain, selain negara 

korban, yang mengetahui ketidakpatuhan yang dilakukan Amerika 

Serikat.  

4. Clarity of the international obligation and its violation  

Dalam variabel ini penulis akan melihat apakah dalam perjanjian 

TBT tersebut terdapat ambiguitas yang mungkin dapat 

menyebabkan perbedaan pemaknaan oleh Amerika Serikat.  

5. Implicit obligations 

Penulis akan melihat apakah ada hal-hal tidak tertulis yang 

menjadi kewajiban sebagai anggota WTO  
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6. Regime change  

Variabel ini menganalisis apakah ada perubahan rezim yang 

dilakukan Amerika Serikat pada saat kasus ketidakpatuhan 

tersebut terjadi.   

 

b. Direct Sanction 

1. Direct sanction severity 

Dalam variabel ini penulis akan melihat adakah pemberian sanksi 

oleh WTO secara langsung kepada Amerika Serikat sebagai negara 

pelanggar dan apabila ada, penulis akan melihat apakah sanksi 

tersebut efektif atau tidak.   

2. Direct Sanction Implementation on Multilateral or Bilateral  

Dalam variabel ini menjelaskan tentang pengimplementasian 

sanksi ditentukan secara bilateral atau multilateral. Penulis akan 

melihat bagaimanakah pemberian sanksi kepada Amerika Serikat.   

3. Direct Sanction for Complex, on Going Relationship vs Short Term 

Relationship  

Pada variabel ini penulis akan menganalisa apakah pemberian 

sanksi ini dapat berdampak pada hubungan jangka panjang antara 

Amerika Serikat dan Meksiko atau hanya memberikan dampak 

yang relatif kecil tanpa mempengaruhi hubungan kedua negara 

kedepannya.  
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4. Acceptance of sanction  

Penulis akan melihat bagaimana respon Amerika Serikat setelah 

diberikannya sanksi apakah Amerika Serikat menerima sanksi 

tersebut atau tidak. 

Dari penjelasan di atas, maka operasionalisasi teori kepatuhan ini 

dapat dijabarkan dengan tabel di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Tabel 1: Tabel Operasionalisasi Teori 

Variabel Indikator  Operasionalisasi  

 

 

 

 

 

 

Reputational 

Sanctions  

Severity of the 

violations 

Sanksi reputasi besar ketika ada korban yang dirugikan secara material yakni 

Meksiko yang tidak dapat mengekspor tuna.  

Reasons for 

violations 

Sanksi reputasi besar apabila alasan tidak dapat diterima. Disini alasan AS adalah 

karena cara penangkapan tuna nelayan Meksiko dapat membahayakan spesies 

lumba-lumba.   

Knowledge of 

violations 

Sanksi reputasi besar apabila ada lebih dari 1 negara yang terlibat. Dalam kasus 

DS381 pihak yang mengajukan komplain hanya Meksiko. Penulis juga akan 

melihat negara-negara mana yang mendukung Amerika Serikat.  

Clarity of the 

international 

Sanksi reputasi akan kecil apabila penjelasan mengenai suatu hukum cenderung 

ambigu. Melihat apakah pasal dalam Perjanjian TBT yang dilanggar oleh 

Amerika Serikat sudah cukup jelas atau ada keambiguan.  
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obligations and its 

violation 

Regime changes Adanya perubahan rezim pada negara yang melanggar membuat sanksi reputasi 

lebih kecil. Melihat apakah ada perubahan rezim di Amerika Serikat proses 

sengketa berlangsung sejak 2008-2015.   

 

 

 

Direct Sanctions 

Direct sanction 

severity 

Terdapat sanksi langsung yang diberikan oleh negara atau insititusi internasional. 

Pada tahun 2015 WTO baru memberikan kesempatan pada Meksiko untuk 

melakukan retaliasi, sebelumnya direct sanction yang diberikan berupa 

rekomendasi-rekomendasi saja.  

Direct Sanction 

Implementation on 

Multilateral or 

Bilateral 

Sanksi langsung akan lebih efektif apabila dalam konteks bilateral. Dalam kasus 

ini terdapat pihak ketiga yaitu WTO. Penulis akan melihat apakah sanksi bagi 

Amerika Serikat diterapkan secara bilateral atau multilateral.   
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Direct Sanction for 

Complex, on Going 

Relationship vs 

Short Term 

Relationship 

Melihat apakah sanksi mempengaruhi hubungan jangka panjang atau jangka 

pendek antara AS dan Meksiko dengan melihat bagaimana hubungan kedua 

negara.   

Acceptance of 

sanction  

Sanksi dikatakan efektif apabila negara pelanggar menerima sanksi tersebut. 

Melihat respon AS setelah pemberian sanksi, apakah menerima atau tidak 

mengimplementasikan sanksi dan sebagainya. 
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2.4 Alur Pemikiran  

 

 

Amerika Serikat dinyatakan melakukan diskriminasi terhadap produk tuna dari Meksiko dengan 

adanya kebijakan “dolphin-safe” tuna label 

 

Amerika Serikat mengubah peraturannya tetapi masih dinyatakan tidak patuh oleh WTO dan 

diberi sanksi pada tahun 2015 

  

 Reputational Sanction  Direct Sanction  

 

Severity of the 

violations  

 Reasons for 

the 

violations  

 Knowledge 

of the 

violations  

 Direct sanction 

severity 

 Acceptance of 

sanction  

 

   

Clarity of 

international 

obligations and 

its violation  

Implicit 

obligations  

 Regime 

change  

Direct sanction 

impelementation 

on multilateral 

or bilateral  

 Direct 

Sanction for 

Complex, on 

Going 

Relationship vs 

Short Term 

Relationship 

 

 

Tindakan Amerika Serikat untuk tidak mematuhi prinsip-prinsip WTO yang tertuang dalam TBT 

pada kasus “dolphin-safe” tuna dengan Meksiko pada tahun 2015 adalah karena tidak adanya 

sanksi atau retaliasi dengan jumlah yang cukup tinggi untuk membuat kerugian yang besar bagi 

Amerika Serikat, serta adanya alasan-alasan yang cukup kuat yakni untuk menjaga lingkungan dan 

populasi lumba-lumba. 
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2.5 Argumen Utama  

   Tindakan Amerika Serikat untuk tidak mematuhi prinsip-prinsip WTO 

yang tertuang dalam TBT pada kasus “dolphin-safe” tuna dengan Meksiko pada 

tahun 2015 adalah karena tidak adanya sanksi atau retaliasi dengan jumlah yang 

cukup tinggi untuk membuat kerugian yang besar bagi Amerika Serikat, serta 

adanya alasan-alasan yang cukup kuat yakni untuk menjaga lingkungan dan 

populasi lumba-lumba.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penulis dalam mengkaji dan menjelaskan mengenai permasalahan yang 

dibahas dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif. Hal ini 

dikarenakan penulis akan mengeksplorasi suatu fenomena dengan 

mendeskripsikan sejumlah variable yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti oleh penulis. Fenomena yang akan digunakan yakni ketidakpatuhan 

Amerika Serikat pada perjanjian TBT di WTO dalam kasus “dolphin-safe”tuna 

dengan Meksiko pada tahun 2015.  

3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis 

memberikan ruang lingkup tertentu agar dapat menyampaikan kajian yang analitis 

dan komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian pada sengketa antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam WTO dalam 

kasus DS381. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2015 

yakni tahun dimana WTO telah menyatakan bahwa Amerika Serikat melakukan 

diskriminasi dan tidak patuh terhadap perjanjian TBT.  

3.3  Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka atau data sekunder. 
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Penulis tidak melakukan riset dengan turun langsung untuk mengambil data ke 

lapangan, melainkan mengumpulkan data melalui sumber lain dan situs resmi 

yang relevan. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis ditujukan untuk 

menjawab rumusan masalah dari penelitian ini serta untuk menemukan informasi-

informasi lainnya yang mendukung penelitian ini. 

3.4  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metodologi kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan 

analisis non-statistik, sehingga dalam penelitian ini data-data yang bersifat 

kuantitatif seperti angka, grafik, dan lain-lain akan diuraikan melalui kalimat dan 

paragraph. Teknik analisis data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap seperti 

mengklasifikasi, mereduksi, memberi interpretasi pada data yang telah terseleksi 

dengan menggunakan teori yang digunakan.  

3.5  Sistematika Penulisan  

Penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis dan rinci yang disusun 

ke dalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam BAB I berisi latar belakang masalah yang menggambarkan alasan 

dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan 

juga manfaat penelitian.  

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN 
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Bab ini berisi teori yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan 

menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Dalam bab ini terdapat empat sub bab 

yaitu studi terdahulu, kajian teori, operasionalisasi konsep, alur pemikiran, dan 

yang terakhir adalah hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan lima sub bab yaitu jenis penelitian, ruang 

lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB IV GAMBARAN UMUM HUBUNGAN PERDAGANGAN AMERIKA – 

MEKSIKO DAN KETIDAKPATUHAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT 

KASUS “DOLPHIN-SAFE” TUNA  

Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab yaitu; hubungan perdagangan antara Amerika 

Serikat dan Meksiko; dan gambaran umum kasus DS381 antara Amerika Serikat 

dan Meksiko.    

BAB V ANALISIS KETIDAKPATUHAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP 

PERJANJIAN TBT WTO PADA KASUS “DOLPHIN-SAFE” TUNA DENGAN 

MEKSIKO PADA TAHUN 2015  

Dalam bab ini penulis menganalisa kasus menggunakan teori kepatuhan Andrew 

T. Guzman melalui variabel dan indikator-indikator yang ada. 

BAB VI PENUTUPAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM HUBUNGAN PERDAGANGAN AMERIKA – MEKSIKO 

DAN KETIDAKPATUHAN AMERIKA SERIKAT  

 

4.1 Hubungan Perdagangan Amerika  Serikat dengan Meksiko  

Amerika Serikat dan Meksiko merupakan negara-negara di wilayah 

Amerika Utara yang berbatasan secara langsung. Kedua negara ini berbagi batas 

negara sepanjang 2000 mil dan terhubung dengan satu sama lain melalui Teluk 

Meksiko.50 Selain adanya kedekatan geografis antar kedua negara, keduanya juga 

memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang cukup kompleks. Meksiko  

merupakan salah satu partner perdagangan Amerika Serikat yang paling penting 

dimana Meksiko menempati peringkat kedua pasar ekspor terbesar Amerika 

Serikat dan peringkat ketiga dalam total perdangannya (termasuk impor dan 

ekspor).51 Begitu juga sebaliknya, Amerika Serikat merupakan partner 

perdagangan terbesar bagi Meksiko.52 Hal ini membuat kedua negara memiliki 

hubungan yang terintegrasi dengan kuat.  

Kedua negara juga merupakan anggota NAFTA (North American Free 

Trade Agreement), yaitu sebuah perjanjian perdagangan bebas antara negara-

negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA 

 
50 Villareal M. Angeles, Mexico Economic Relations: Trends, Issues, and Implications, diakses dari 

https://fas.org/sgp/crs/row/RL32934.pdf pada 5 Mei 2019.  
51 Ibid.  
52 U.S. Embassy and Consulate in Mexico, Trade and Economics, diakses dari 

https://mx.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/trade-economics-2/ pada 9 Mei 2019.  
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sendiri merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia.53 

Sejak diimplementasikannya NAFTA ini pada Januari tahun 1994, perdagangan 

antara Amerika Serikat dan Meksiko melambung tinggi hingga mencapai 537%.54 

Hal ini dapat dilihat dari ekspor Amerika Serikat ke Meksiko yang naik dari 41,6 

milyar pada 1993 hingga saat ini menjadi 299 milyar USD.55 Sedangkan impor 

Amerika Serikat dari Meksiko pun juga naik yakni dari 39,9 milyar di tahun 1993 

menjadi 371 milyar USD pada tahun 2015.56 

Sumber: Congressional Research Service, U.S Trade With Major Trading Partners 

 
53 Kimberly Amadeo, What Is The North American Free Trade Agreement, diakses dari 

https://www.thebalance.com/nafta-definition-north-american-free-trade-agreement-3306147 pada 9 Mei 

2019. 
54 Ismael Aguilar Barajas, Trade Flows Between the United States and Mexico: NAFTA and the Border 

Region, diakses dari https://journals.openedition.org/articulo/2567#bibliography pada 9 Mei 2019. 
55 Villareal M. Angeles, Op.cit, hlm 3.  
56 Ibid.  

Grafik 1 

Perdagangan Barang Amerika Serikat dengan Meksiko (Milyar USD) 
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 Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perdagangan barang antara 

Amerika Serikat dan Meksiko cenderung naik. Tetapi, pada tahun 2009 

perdagangan barang antar kedua negara menurun cukup drastis, dimana impor 

Amerika Serikat dari Meksiko menurun hingga 19% dan ekspor Amerika Serikat 

ke Meksiko juga menurun hingga angka 20%. Hal ini disebabkan oleh 

perlambatan ekonomi negara karena adanya krisis finansial global saat itu.57  

Meksiko paling banyak mengimpor produk dari Amerika Serikat, dimana 

produk impor dari Amerika Serikat mencapai sebanyak 46% dari total produk 

yang diimpor oleh Meksiko.58 Cina menduduki peringkat kedua pengekspor 

terbesar ke Meksiko dengan angka 17%. Selanjutnya Jepang, Jerman, dan Korea 

Selatan merupakan pengekspor terbesar setelah Amerika Serikat dan Cina, 

dimana masing-masing ekspornya ke Meksiko tidak lebih dari 5%.  

Sumber: Office of the US State Representatives 2015 data 

 
57 MA Villareal, NAFTA and The Mexican Economy, diakses dari 

https://fas.org/sgp/crs/row/RL34733.pdf pada 18 Juni 2019.  
58 World Integrated Solution, Mexico trade at a glance, diakses dari 

https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/MEX pada 11 Mei 2019. 

Grafik 2  

 Impor Terbesar Meksiko ke Amerika Serikat 
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Meksiko pun tidak hanya mengimpor produknya dari negara lain tetapi 

juga memiliki produk-produknya sendiri untuk diekspor ke luar negeri. Saat ini 

Meksiko menduduki urutan ke 12 sebagai negara pengekspor terbesar di dunia,  

dimana sekitar 80% dari total ekspornya adalah ke Amerika Serikat.59 Ekspor 

terbesar Meksiko misalnya seperti kendaraan, mesin, barang elektronik, onderdil 

mobil, barang-barang manufaktur, minyak, plastik, buah-buahan, sayuran, dan 

lain sebagainya. Negara tujuan ekspor terbesar Meksiko setelah Amerika Serikat 

adalah Kanada, Jerman, Cina, Jepang, dan Spanyol yang masing-masing tidak 

lebih dari 3% keseluruhan ekspor Meksiko.60  

Dari fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa produk-produk Amerika 

Serikat memiliki permintaan yang cukup tinggi di Meksiko, yakni ditandai dengan 

produknya yang menguasai hampir setengah dari pasar barang impornya. Bahkan 

apabila Meksiko ingin mengganti produk dari Amerika Serikat dengan produk 

dari negara lain, belum tentu dapat mencukupi permintaan dikarenakan selisih 

total ekspornya yang cukup tinggi bahkan bagi Cina, negara yang menduduki 

peringkat kedua ekspor terbesar ke Meksiko. Dengan demikian, Meksiko 

memiliki ketergantungan terhadap produk-produk Amerika Serikat untuk 

memenuhi permintaan pasar dalam negerinya.  

Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga merupakan pasar yang besar dan 

penting bagi produk-produk Meksiko. Karena apabila tidak ada Amerika Serikat 

 
59 Kimberly Amadeo, Mexico’s Economic Facts, Opportunities, and Challenges, diakses dari 

https://www.thebalance.com/mexico-s-economy-facts-opportunites-challenges-3306351 pada 11 Mei 

2019. 
60 World Integrated Solution, Mexico trade at a glance, diakses dari 

https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/MEX pada 11 Mei 2019.  
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yang menjadi pasar Meksiko, maka Meksiko tidak memiliki pasar lain yang cukup 

besar dan secara geografis letanya dekat dari Meksiko untuk memasarkan 

produknya. Pasar-pasar negara lain jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasar 

Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 320 juta penduduk.  

Adanya perdagangan dengan Amerika Serikat ini membantu perusahaan-

perusahaan Meksiko agar tetap berproduksi dengan adanya permintaan dari 

masyarakat Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan faktor geografis Amerika 

Serikat yang berbatasan langsung dengan Meksiko sehingga dapat memangkas 

biaya pengiriman sehingga barang juga dapat dipasarkan dengan harga lebih 

murah. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat ketergantungan yang besar bagi 

Meksiko terhadap pasar Amerika Serikat.   

Perdagangan dengan Meksiko juga merupakan hal yang penting bagi 

Amerika Serikat. Menurut Woodrow Wilson Center, perdagangan antara Meksiko 

dan Amerika Serikat memiliki pengaruh terhadap jumlah pekerjaan yang ada di 

Amerika Serikat itu sendiri. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ada 

sekitar 5 juta pekerjaan di Amerika Serikat yang bergantung terhadap 

perdagangan dengan Meksiko.61 Perusahaan-perusahaan Meksiko yang ada di 

Amerika Serikat telah menciptakan lebih dari 120.000 lapangan pekerjaan yang 

tersebar di 50 negara bagian dalam berbagai macam industri.62 Ditambah lagi 

 
61 Christoper Wilson, How Trade with Mexico Impacts Employment in the United States, diakses dari 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/growing_together_how_trade_with_mexico_impacts_em

ployment_in_the_united_states_2.pdf pada 11 Mei 2019.  
62 Christoper Wilson dan Duncan Wood, Understanding U.S.-Mexico Economic Ties, diakses dari 

https://www.forbes.com/sites/themexicoinstitute/2016/09/26/mexico-institute-launches-project-

examining-u-s-mexico-economic-ties/#537dbf857768 pada 12 Mei 2019.  
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dengan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan pemrosesan atau manufaktur 

barang-barang yang diimpor dari Meksiko dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.63 

Sehingga apabila perdagangan antar kedua negara terganggu atau bahkan 

dihentikan, maka hampir 5 juta penduduk Amerika dapat kehilangan mata 

pencahariannya baik secara langsung atau tidak langsung.   

Tetapi meskipun kedua negara adalah partner perdagangan yang penting 

bagi satu sama lain, nyatanya kedua negara juga memiliki beberapa sengketa 

perdangangan. Sengketa perdagangan yang pernah terjadi diantara keduanya 

misalnya seperti sengketa perdagangan gula, label country of origin (label yang 

menginformasikan darimana suatu produk dihasilkan atau didapatkan) yang juga 

melibatkan Kanada, impor tomat dari Meksiko, dan juga label “dolphin-safe” 

tuna.64 Sebagian besar dari sengketa antar kedua negara ini sudah terselesaikan. 

Hubungan kedua negara ini dapat didefinisikan sebagai hubungan yang 

kompleks, saling berhubungan, dan asimteris.65  Kedua negara menghadapi isu-

isu yang saling terkait antar keduanya, mulai dari isu keamanan, imigrasi, hingga 

perdagangan. Kedua negara juga saling membutuhkan satu sama lain dalam 

beberapa permasalahan. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa Meksiko 

masih lebih bergantung kepada Amerika Serikat daripada sebaliknya. 

 
63 Alexia Fernandez Campbell, Nearly 5 Million U.S. Jobs Depend on Trade With Mexico, 

diakses dari https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/12/mexico-nafta-trade/510008/ pada 11 

Mei 2019.  
64 Ibid, hlm 18.  
65 Alberto Diaz-Cayeros, Mexico and the United States: The Possibilitiesof Partnership, (2010), diakses 

dari https://www.academia.edu/2562506/The_Dynamics_of_U.S.-Mexico_Relations pada 10 Juni 2019, 

hlm 9.  
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4.2 Industri Tuna  di Amerika Serikat  

Amerika Serikat merupakan negara yang mengkonsumsi tuna kaleng lebih 

banyak dari negara-negara lain di dunia. Bahkan, ikan tuna sendiri merupakan 

salah satu sea food yang paling banyak dikonsumsi di Amerika Serikat karena 

harganya yang terjangkau dan kaya akan protein.66 Namun, berdasarkan data yang 

dirilis oleh NOAA, sejak tahun 2009 hingga 2015 konsumsi tuna di Amerika 

Serikat cenderung mengalami penurunan.67  

Penurunan konsumsi tuna di Amerika Serikat tersebut disebabkan oleh 

beberapa hal yang pertama yaitu adanya perubahan pola konsumsi diet 

masyarakat, dimana masyarakat kini lebih menerapkan diet organik yang lebih 

sehat dan mulai meninggalkan makanan kaleng. Kedua yaitu adanya isu kesehatan 

yang disebabkan oleh konsumsi tuna. Hasil penelitian dari US Food and Drug 

Administration menemukan bahwa tuna-tuna di supermarket mengandung 

merkuri dengan kadar yang tinggi sehingga tidak aman bagi kesehatan.68 Alasan 

ketiga yaitu adanya isu lingkungan, penangkapan tuna dapat membahayakan 

populasi hewan laut lainnya seperti lumba-lumba dan hiu.    

Amerika Serikat pernah menjadi produsen tuna yang paling dominan. 

Dahulu Amerika Serikat merupakan negara terbesar yang memiliki situs 

pengolahan (processing site) tuna terbesar di dunia. Tetapi dalam beberapa tahun 

belakangan hal tersebut mengalami penurunan dikarenakan adanya penutupan 

 
66 John Hocevar, Tuna Industry Failing on Sustainability, diakses dari 

https://www.huffpost.com/entry/tuna-industry-failing-on_b_6878666 pada 9 Juli 2019.  
67 NOAA Fisheries, Fisheries of the United States, diakses dari  
https://www.fisheries.noaa.gov/national/fisheries-united-states-2017 pada 9 Juli 2019.  
68 Roberto A Ferdman, ibid.  
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pabrik tuna di mainland Amerika Serikat sehingga kini Amerika Serikat 

menduduki peringkat ke enam.69 Sejak sekitar tahun 1980, 12 pabrik pengalengan 

tuna di mainland Amerika Serikat telah ditutup karena tingginya persaingan 

dengan tuna kaleng yang berharga murah dari Asia Tenggara. Hal ini 

menyebabkan perusahaan tuna untuk memindahkan pabrik mereka ke Puerto Rico 

dan American Samoa untuk mendapatkan upah buruh yang lebih rendah serta 

regulasi lingkungan yang juga tidak terlalu ketat.70  

Perusahaan tuna Chicken of The Sea dan perusahaan Starkist yang 

merupakan perusahaan-perusahaan tuna terbesar di Amerika Serikat kemudian 

membuka pabriknya di Pago Pago, ibukota American Samoa dan menjadi dua 

pabrik terbesar di dunia dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 juta ton per 

tahunnya. Pabrik-pabrik tersebut pada tahun 2006 mampu mempekerjakan lebih 

dari 4500 orang atau sekitar 27,3% dari total lapangan pekerjaaan yang ada di 

American Samoa.71  

Namun ternyata meskipun upah buruh di American Samoa lebih rendah 

dari mainland,  upah buruh pabrik jauh lebih rendah di Asia Tenggara dan 

Amerika Latin dibandingkan dengan upah buruh di American Samoa. Upah buruh 

di Asia Tenggara dan Amerika Latin mencapai 3 hingga 5 kali lebih rendah 

daripada di American Samoa. Bahkan, harga tuna mereka masih mampu bersaing 

 
69 Forum Fisheries Agency, Global Tuna Market and Industry Dynamics, diakses dari 
https://www.ffa.int/system/files/Global%20Tuna%20Market%20%26%20Industry%20Dynamics_Part%2
01b.pdf pada 8 Juli 2019. 
70 Ibid.  
71 Ibid.  
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di Amerika Serikat meskipun produknya dikenai pajak sebesar 6-35% tergantung 

darimana produk itu berasal dikarenakan biaya produksi yang memang rendah.72   

Adanya peraturan mengenai upah minimum kerja yang naik kemudian 

membuat perusahaan Chicken of The Sea terpaksa menutup pabriknya di 

American Samoa. Sedangkan Starkist tetap mempertahankan pabriknya namun 

dengan memberhentikan 800 pekerjanya pada awal tahun 2010 dan kemudian 

terus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap setengah dari pekerjanya.73  

Industri tuna di Amerika Serikat telah mengalami tahun-tahun yang sulit 

sehingga banyak terjadi kemunduran. Tuna kaleng dewasa ini dianggap lebih 

mahal dan mulai ditinggalkan peminatnya. Amerika Serikat yang sempat menjadi 

negara pemroduksi tuna kaleng paling dominan kini turun peringkatnya menjadi 

nomor enam di dunia, dimana harga tuna kaleng Amerika Serikat susah untuk 

bersaing dengan produk-produk tuna dari luar negeri misalnya dari Thailand, 

Ekuador, dan Meksiko.  

4.3 Sengketa Perdagangan Amerika Serikat dan Meksiko Dalam Kasus “Dolphin-

Safe” Tuna di  World Trade Organization 

Pada tanggal 24 Oktober 2008, Meksiko mengajukan konsultasi dengan 

Amerika Serikat kepada WTO terkait kasus “dolphin-safe” tuna yang dianggap 

 
72 Ibid.  
73 Ibid.  
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telah mendiskriminasi Meksiko dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip WTO. 

Dalam hal ini ada beberapa hal yang dibahas oleh Meksiko yakni:74  

(1) the United States Code, Judul 16, Bagian 1385 ("Undang-Undang Informasi 

Konsumen Perlindungan Lumba-lumba"),  

(2) the Code of Federal Regulations, Judul 50, Bagian 216.91 ("standar pelabelan 

yang aman untuk lumba-lumba") dan Bagian 216.92 ( “Persyaratan yang 

aman bagi lumba-lumba untuk tuna yang dipanen di ETP oleh kapal-kapal 

purse seine besar”),  

(3) the ruling in Earth Island Institute v. Hogarth, 494 F.3d 757 (Cir 9th 2007). 

Ketiga peraturan mengenai “dolphin-safe” tuna tersebut dalam kasus ini disebut 

juga dengan tuna measures. Klaim utama Meksiko yakni adanya tuna measures 

yang diterapkan oleh Amerika Serikat ini merupakan bentuk diskriminasi dan 

tidak diperlukan. Meksiko menuduh Amerika Serikat telah melanggar Pasal I: 1 

dan III: 4 GATT 1994 dan Pasal 2.1, 2.2 dan 2.4 Perjanjian TBT.75 

Permintaan konsultasi Meksiko dipenuhi oleh WTO dimana kemudian 

kedua negara pertama kali bertemu untuk mengkonsultasikan kasus ini pada 

tanggal 17 Desember 2008.  Namun konsultasi tersebut tidak membuahkan hasil 

dan gagal untuk menyelesaikan sengketa “dolphin-safe” tuna label di antara 

kedua negara.76  Sehingga kemudian Meksiko meminta pembentukan panel untuk 

 
74 World Trade Organization,  DS381: United States — Measures Concerning the Importation, Marketing 

and Sale of Tuna and Tuna Products, diakses dari 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds381_e.htm pada 11 Mei 2019.  

 
75 World Trade Organization, hlm 1, diakses dari http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/us-

tunamexico(panel).pdf.download pada 11 Mei 2019.  
76 Ibid.  
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menyelidiki kasus ini lebih dalam. DSB mendirikan panel untuk kasus DS381 

pada bulan April 2009 dan kemudian komposisi panel disusun pada 14 Desember 

2009. Beberapa negara lain juga mengambil bagian dalam kasus ini misalnya 

seperti Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Ekuador, Guatemala, Jepang, 

Korea, New Zealand, Thailand, Turki and Venezuela yang berperan sebagai pihak 

ketiga.77 Panel melakukan pertemuan pertama bersama pihak yang terlibat 

termasuk pihak ketiga pula pada Oktober 2010.78 Panel dijadwalkan untuk 

mengeluarkan laporan terakhirnya pada Februari 2011.  

Dikarenakan adanya perubahan komposisi panel dan kompleksitas 

permasalahan kasus “dolphin-safe” tuna, maka panel membutuhkan lebih banyak 

waktu untuk mengeluarkan laporan finalnya. Panel diharapkan dapat 

mengedarkan laporannya paling lambat pada  8 Juni 2011. Namun, panel baru 

mengedarkan laporan finalnya kepada anggota pada 15 September 2011. Dari 

hasil laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa:  

• Berdasarkan Annex 1.1 Perjanjian TBT, “dolphin-safe” tuna Amerika 

Serikat merupakan bentuk dari regulasi teknik.  

• Label “dolphin-safe” tuna Amerika Serikat tidak mendiskriminasi produk 

tuna Meksiko dan tidak melanggar Pasal 2.1 Perjanjian TBT seperti yang 

diklaim Meksiko.  

 
77 Ibid.  
78 Ibid.  
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• Label “dolphin-safe” tuna Amerika Serikat melanggar Pasal 2.2 

Perjanjian TBT dimana peraturannya berlebihan dalam membatasi 

perdagangan daripada yang dibutuhkan.  

• Label “dolphin-safe” tuna Amerika Serikat tidak melanggar Pasal 2.4 

Perjanjian TBT yang mengharuskan regulasi teknik untuk didasarkan pada 

standar internasional yang memungkinkan.  

• Menolak klaim Meksiko tentang Amerika Serikat yang melakukan 

diskriminasi dan melanggar Pasal I: 1 dan III: 4 GATT 1994. Disini panel 

memberlakukan prinsip judicial economy (prinsip dimana panel WTO 

tidak perlu mengatur setiap klaim tunggal yang dibuat oleh pihak-pihak 

yang bersengketa, namun hanya klaim yang memang diperlukan untuk 

diselesaikan dalam sengketa)79 terhadap klaim ini.  

Meksiko dan Amerika Serikat tidak puas dengan hasil laporan panel 

tersebut sehingga keduanya kemudian mengajukan banding kepada appellate 

body pada Januari 2012. Dikarenakan kompleksitas dari sengketa kasus ini, maka 

appellate body menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu lebih lama dari 

90 hari untuk dapat mengeluarkan laporan finalnya. Appellate body diharapkan 

untuk mengedarkan laporannya tidak lebih dari 16 Mei 2012. 

 
79 Alberto Avarez Jimenez, The WTO Appellate Body's Exercise of Judicial Economy, diakses dari 

https://academic.oup.com/jiel/article-abstract/12/2/393/992986?redirectedFrom=PDF pada 15 Mei 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/jiel/article-abstract/12/2/393/992986?redirectedFrom=PDF


48 
 

Kemudian pada 16 Mei 2012 sesuai dengan tenggat waktu yang 

ditentukan, appellate body mengedarkan laporannya kepada anggota. Hasil 

temuan appellate body yakni sebagai berikut:80 

• Berkebalikan dengan hasil temuan panel, appellate body menemukan 

bahwa label “dolphin-safe” tuna Amerika Serikat telah melanggar Pasal 

2.1 Perjanjian TBT.  

• Berkebalikan dengan hasil temuan panel, appellate body menyatakan 

bahwa label “dolphin-safe” tuna Amerika Serikat tidak melanggar Pasal 

2.2 Perjanjian TBT.  

• Appellate body setuju dengan panel bahwa label “dolphin-safe” tuna 

Amerika Serikat tidak melanggar Pasal 2.4 Perjanjian TBT. Selain itu, 

berkebalikan dengan panel, appellate body menyatakan bahwa 

Agreement on the International Dolphin Conservation Program 

(“AIDCP”) bukanlah organisasi standardisasi internasional. 

Kemudian DSB mengadopsi laporan dari panel dan appellate body pada 

13 Juni 2012.81 Pada 25 Juni 2012 dalam pertemuan DSB, Amerika Serikat 

mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk mengimplementasikan rekomendasi 

dan keputusan DSB dengan jangka waktu yang wajar. Pada 17 September 2012, 

Amerika Serikat dan Meksiko menginformasikan kepada DSB bahwa kedua 

 
80 World Trade Organization, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION, 

MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS AB-2012-2 Report of the Appellate Body, 

diakses dari 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds381/ab/r*%

20not%20rw*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# pada  

15 Mei 2019.   
81 World Trade Organization, Ibid.  
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negara telah sepakat bahwa jangka waktu yang wajar bagi Amerika Serikat untuk 

mengimplementasikan rekomendasi dan keputusan DSB adalah 13 bulan yang 

berakhir pada 13 Juli 2013. 

Pada 9 Juli 2013, Amerika Serikat melalui NMFS (the National Marine 

Fisheries Service), badan federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan sumber daya laut nasional, mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu 

“Enhanced Document Requirements to Support Use of the Dolphin Safe Label on 

Tuna Products” atau disebut juga tuna measures 2013.82 Dalam peraturan baru 

tersebut, label “dolphin-safe” tuna tidak hanya diberlakukan untuk produk dari 

wilayah ETP saja, tetapi untuk semua negara baik di dalam maupun di luar 

wilayah tersebut. Dengan demikian, Amerika Serikat mengklaim bahwa peraturan 

baru ini sudah mematuhi rekomendasi dan keputusan DSB serta sudah diterapkan 

dalam jangka waktu yang sesuai.  

Meskipun Amerika Serikat sudah mengeluarkan peraturan yang baru, 

Meksiko masih menganggap bahwa peraturan tersebut tidak mematuhi WTO. 

Menurut Meksiko, dalam ETP, tuna yang ditangkap dengan jaring purse-seine 

harus disertai oleh sertifikasi dari kapten kapal dan dari pengamat independen. 

Sedangkan persyaratan tersebut tidak diterapkan terhadap negara di luar ETP. 

Selain itu, Meksiko menganggap bahwa masih ada diskriminasi terkait dengan 

metode penangkapan tuna dimana kapal yang menggunakan metode penangkapan 

 
82 Rodrigo Fagundes Cezar, The Politics of “Dolphin-Safe” Tuna in the United States: Policy Change 

and Reversal, Lock-in and Adjustment to International Constraints (1984-2015), diakses dari 

https://doi.org/10.1017/S1474745617000416 pada 15 Mei 2019.  
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dengan jaring pukat juga harus menyatakan bahwa tidak ada lumba-lumba yang 

"sengaja dikelilingi", namun persyaratan ini tidak diterapkan untuk metode 

penangkapan lainnya.83  

Karena masih tidak puas dengan peraturan baru tersebut, pada 14 

November 2013 Meksiko meminta pembentukan panel kepatuhan atau 

compliance panel kepada  DSB. Meksiko mengajukan klaim berkenaan dengan 

tuna measures yang sudah diamandemen berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian TBT 

dan Pasal I: 1 dan III: 4 dari GATT 1994. Pada 22 Januari 2014, DSB menyetujui 

pembentukan panel sesuai dengan panel yang terbentuk sejak awal yaitu dengan 

pihak ketiga yang sama. Pada 16 April 2014, ketua panel kepatuhan 

mengumumkam bahwa laporan akhir akan dibagikan kepada pihak-pihak terkait 

maksimal pada 30 Januari 2015. 84 

Pada 14 April 2015, panel kepatuhan mengedarkan laporannya kepada 

anggota. Hasil temuan dari panel kepatuhan mengenai tuna measures 2013 

tersebut adalah sebagai berikut:85 

• Kriteria kelayakan dalam tuna measures yang sudah diamandemen tidak 

melanggar prinsip less favourable treatment (perlakuan kurang 

menguntungkan) terhadap produk tuna dari Meksiko dibandingkan 

 
83 Rodrigo Fagundes Cezar, Op.cit, hlm. 25.  
84 World Trade Organization, Ibid.  
85 World Trade Organization, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION, 

MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS RECOURSE TO ARTICLE 21.5 OF THE 

DSU BY MEXICO REPORT OF THE PANEL, diakses dari 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds381/rw*%2

0not%20rw2*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# pada 

15 Mei 2019.  
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dengan produk tuna lokal Amerika Serikat maupun tuna negara lain, 

sehingga kriteria tersebut sudah sesuai dengan Pasal 2.1 Perjanjian TBT.  

• Persyaratan sertifikasi yang berbeda bagi wilayah ETP dan non-ETP 

dalam tuna measures 2013 merupakan bentuk less favourable treatment 

terhadap tuna Meksiko dan melanggar Pasal 2.1 Perjanjian TBT.  

• Persyaratan pelacakan dan verifikasi yang berbeda bagi wilayah ETP dan 

non-ETP dalam tuna measures 2013 merupakan bentuk less favourable 

treatment terhadap tuna Meksiko dan melanggar Pasal 2.1 Perjanjian TBT.  

Dari  ketiga persyaratan di atas, tuna measures 2013 yang mengatur 

tentang label “dolphin-safe” tuna Amerika Serikat telah melanggar Pasal I:1 dan 

Pasal III:4 dari GATT 1994 yang melarang adanya perbedaan perlakuan yang 

kurang menguntungkan terhadap suatu negara.86 Panel merekomendasikan DSB 

untuk meminta Amerika Serikat agar segera menyesuaikan peraturannya dengan 

Perjanjian TBT dan GATT 1994.  

Pada 5 Juni 2015, Amerika Serikat mengajukan banding atas beberapa hal 

dalam hasil laporan panel kepatuhan. Beberapa hari kemudian Meksiko juga 

mengajukan banding dalam sengketa yang sama. Lalu pada 3 Agustus 2015, 

setelah berakhirnya periode 60 hari yang diatur dalam Pasal 17.5 DSU, appellate 

body mengumumkan kepada DSB bahwa laporannya akan diedarkan tidak lebih 

 
86 Ibid.  
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dari tanggal 20 November 2015. Pada hari tersebut, appellate body mengedarkan 

laporannya kepada anggota DSB yang berisi:87  

• Berkebalikan dengan temuan panel, appellate body menemukan bahwa 

kriteria kelayakan pada tuna measures 2013 tidak konsisten dan 

melanggar Pasal 2.1 Perjanjian TBT, begitu pula dengan persayaratan 

sertifikasi, verifikasi dan pelacakan.  

• Tuna measures 2013 memodifikasi kondisi persaingan pasar tuna 

Meksiko di pasar Amerika Serikat sehingga hal ini merupakan bentuk dari 

less favourable treatment atau perlakuan kurang menguntungkan terhadap 

produk tuna Meksiko dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain 

atau dari Amerika Serikat itu sendiri. Maka dari itu tuna measures 2013 

masih melanggar Pasal 2.1 Perjanjian TBT. 

• Tuna measures 2013 yang sudah diamandemen tersebut tidak konsisten 

dengan Pasal I:1 dan Pasal III:4 GATT 1994.   

• Appellate body menyimpulkan bahwa Amerika Serikat masih belum 

membawa rezim “dolphin-safe” tuna nya untuk patuh terhadap 

rekomendasi dan keputusan dari DSB.  

Pada pertemuan DSB tanggal 3 Desember 2015, DSB mengadopsi laporan dari 

panel dan appellate body tersebut. Rekomendasi dari WTO untuk Amerika 

 
87 World Trade Organization, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION, 

MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS RECOURSE TO ARTICLE 21.5 OF THE 

DSU BY MEXICO AB-2015-6 Report of the Appellate Body, diakses dari 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds381/ab/rw*

%20not%20rw2*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# 

pada 15 Mei 2019.  
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Serikat adalah agar segera mengubah peraturannya sesuai dengan perjanjian TBT 

dan GATT 1994.  

Perlu diketahui bahwa untuk memanfaatkan sepenuhnya undang-undang 

WTO, negara-negara berkembang mungkin menemui kesulitan tertentu untuk 

mendapatkan hak-hak mereka dalam hukum perdagangan ini. Negara 

membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk mendukungnya. Fasilitas tersebut misalnya 

seperti pengacara yang handal dalam bidang perdagangan, staf untuk memantau 

praktik perdagangan di luar negeri, birokrasi negoisasi perdagangan, dan lain 

sebagainya yang mana hal ini masih sedikit dimiliki oleh negara berkembang.88 

Penggunaan eco-label atau label ramah lingkungan seringkali digunakan 

oleh negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, sebagai teknik untuk 

berlindung dari ekspor barang dari luar negeri. Adanya pelabelan ini dianggap 

memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh suatu negara untuk menciptakan 

hambatan perdagangan dengan tujuan melakukan proteksionisme produk dalam 

negerinya.89 Dengan adanya label yang berbeda-beda disetiap negara maju, maka 

negara pengimpor juga harus mempersiapkan produknya untuk memenuhi kriteria 

yang berbeda-beda dari setiap negara. Hal ini pun akan menyulitkan negara lain 

yang ingin melakukan impor ke negara tersebut serta memakan biaya yang lebih 

banyak. Maka dari itu, penyalahgunaan label ramah lingkungan jika 

 
88 Marc L Busch, Trade brief on the WTO Dispute Settlement, diakses dari 

http://faculty.georgetown.edu/mlb66/SIDA.pdf pada 12 Juni 2019, hlm 3.  
89 Center for International Environmental Law, ECO-LABELING STANDARDS, GREEN 

PROCUREMENT AND THE WTO: SIGNIFICANCE FOR WORLD BANK BORROWERS, diakses dari 

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/03/Ecolabeling_WTO_Mar05.pdf pada 10 Juni 2019.  
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disalahgunakan dapat menyebabkan hambatan perdagangan dan tidak sesuai 

dengan prinsip perdagangan bebas.  

Dalam kasus DS381 tentang “dolphin-safe” tuna ini, Meksiko berhasil 

memenangkan kasus tersebut dan mendapatkan hak untuk melakukan retaliasi 

terhadap Amerika Serikat. Namun, keputusan untuk melakukan retaliasi tersebut 

sepenuhnya berada di negara pengadu. Negara bisa saja tidak memberikan sanksi 

retaliasi meskipun negara tersebut sudah memenangkan kasus dan diberikan izin 

oleh WTO. Pada beberapa kasus lainnya, misalnya Ekuador yang tidak meretaliasi 

Uni Eropa dalam kasus produk pisangnya, negara tidak melakukan retaliasi 

meskipun WTO sudah memberikan izin. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh adanya 

keuntungan yang lebih kecil dari biaya politik dan ekonomi secara keseluruhan 

apabila menerapkan retaliasi tersebut.90  

 Sanksi retaliasi tersebut biasanya cenderung lebih menguntungkan negara 

maju dimana negara lain banyak yang bergantung kepadanya.91 Sebagai 

penggugat yang memenangkan kasus, negara berkembang tidak mampu 

menimbulkan kerugian yang besar bagi negara maju yang digugatnya.92 Jika 

negara berkembang yang menggugat memiliki ketergantungan terhadap negara 

yang digugat, maka negata akan ulang memikirkan kerugian dan keuntungan yang 

akan didapat. Karena apabila negara melakukan retaliasi dan memberlakukan tarif 

 
90 Steve Charnovitz, the WTO’s problematic last resort against non-compliance, diakses dari 

https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/Charnovitz_Last-Resort.pdf pada 12 Juni 2019.  
91 Steve Charnovitz, ibid, hlm 23.  
92 Ibid.  
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yang lebih tinggi untuk produk dari negara tergugat, maka negara masyarakat 

harus membayar harga lebih mahal untuk produk itu.  
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BAB V 

ANALISIS KETIDAKPATUHAN AMERIKA SERIKAT KASUS “DOLPHIN-

SAFE” TUNA DENGAN MEKSIKO  

 

5.1 Compliance pada Perjanjian TBT di WTO  

Pasal 2.1 dalam Perjanjian TBT membahas mengenai regulasi teknis 

dimana negara tidak diperbolehkan untuk melakukan diskriminasi terhadap 

negara lain melalui penggunaan regulasi teknis tertentu. Terkait dengan regulasi 

teknis tersebut, negara tidak diperbolehkan melakukan less favourable treatment 

atau perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap suatu negara daripada 

perlakuannya terhadap produk dari dalam negeri maupun produk sejenis yang 

berasal dari negara lainnya.  

Dalam laporan WTO terkait kasus “dolphin-safe” tuna antara Amerika 

Serikat dengan Meksiko, tuna measures 2013 yang merupakan amandemen dari 

peraturan mengenai label “dolphin-safe” sebelumnya masih dinyatakan tidak 

patuh terhadap Pasal 2.1 Perjanjian TBT. Amerika Serikat dinyatakan melakukan 

diskriminasi terhadap produk tuna dari Meksiko dikarenakan adanya perbedaan 

perlakuan terhadap tuna yang berasal dari wilayah ETP dan non-ETP. Meskipun 

sudah diamandemen, peraturan tersebut masih membedakan perlakuan bagi 

wilayah ETP dan non-ETP dimana persyaratan dokumentasi, pelacakan dan 

verifikasi lainnya pada dasarnya tetap sama dan terus bervariasi tergantung pada 
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di mana tuna ditangkap, yaitu di dalam atau di luar wilayah ETP.93 Disini Amerika 

Serikat juga melanggar Pasal I:1 dan Pasal III:4 GATT 1994 yang juga 

menjelaskan tentang asas Most Favoured Nation (MFN) dimana negara tidak 

boleh melakukan diskriminasi terhadap produk negara lain dan harus 

memperlakukan produk suatu negara secara adil.  

Penulis akan melakukan Analisa terhadap tindakan ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Perjanjian TBT terkait kasus “dolphin-

safe” tuna dengan Meksiko pada tahun 2015 yang merupakan hasil dari 

amandemen tuna measures 2013. Penulis akan menggunakan teori 

ketidakpatuhan Andrew T. Guzman yang menjelaskan bahwa kepatuhan suatu 

negara terhadap sebuah perjanjian dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi dimana 

sanksi tersebut dapat dibagi menjadi sanksi reputasi dan sanksi langsung.  

Menurut Guzman dalam A Compliance Based Theory, sanksi reputasi 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni severity of the violations, reasons 

for violations, knowledge of violations, clarity of the international obligation and 

its violations, implicit obligation, dan regime change. Sedangkan sanksi secara 

langsung atau direct sanction dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu severity of 

the direct sanction, direct sanction implementation on bilateral or multilateral, 

direct sanction implementation on short or long-term relationship, dan 

acceptance of sanction.  

 
93 International Centre for Trade and Sustainable Development, WTO Panel Finds US Revisions to 

"Dolphin-Safe" Tuna Labels in Conflict With Trade Rules, diakses dari https://www.ictsd.org/bridges-

news/bridges/news/wto-panel-finds-us-revisions-to-dolphin-safe-tuna-labels-in-conflict-with pada 30 

Maret 2019. 
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5.2  Reputational Sanction  

5.2.1  Severity of the violations 

 

Severity of the violations menjelaskan mengenai seberapa parah 

sebuah negara melakukan tindakan ketidakpatuhan yang dapat menimbulkan 

kerugian bagi negara lain dimana semakin besar kerugian tersebut maka 

ketidakpatuhannya juga semakin parah.94 Dalam sengketa ini, Meksiko 

merupakan negara yang dirugikan atas tindakan ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat dalam WTO. Sehingga dalam indikator ini 

penulis akan menjelaskan kerugian yang ditanggung Meksiko atas tindakan 

yang dilakukan Amerika Serikat.  

 Menurut Meksiko, adanya label “dolphin-safe” tuna telah 

menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negaranya. Pada tahun 

2014, Meksiko hanya mengekspor tuna kaleng sekitar 22.65 juta USD ke 

Amerika Serikat dikarenakan adanya regulasi teknis yang mengatur 

pengimporan tuna tersebut. Sedangkan melalui perhitungan yang dilakukan 

Meksiko, apabila regulasi tersebut ditiadakan, maka Meksiko dapat 

mengekspor tuna hingga total 495 juta USD. Sehingga disini kerugian yang 

didapat oleh Meksiko adalah 472,3 juta USD.95 Jika total ekspor Meksiko ke 

Amerika Serikat adalah 318,681 milyar USD, maka angka total tuna Meksiko 

 
94 Andrew T. Guzman, ibid. 
95 World Trade Organization, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION, 

MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS Recourse to Article 22.6 of the DSU by 

the United States, diakses dari 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174021/10_Resumen_ejecutivo_de_M_xico.pdf pada 

20 Mei 2019.  
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seharusnya dapat mencapai sekitar 0,15% dari keseluruhan ekspornya. 

Tetapi, dengan adanya regulasi tersebut Meksiko hanya dapat mengekspor 

tuna sebesar 0,007% dari keseluruhan ekspor Meksiko ke Amerika Serikat. 

Hal ini berarti Meksiko seharusnya dapat mengekspor 20 kali lipat lebih dari 

ekspor tunanya saat ini apabila tidak ada regulasi teknis mengenai label 

“dolphin-safe tersebut yang mendiskriminasinya.  

Teori kepatuhan dari Andrew T. Guzman menjelaskan bahwa severity 

of the violations dapat mempengaruhi reputational loss suatu negara apabila 

terdapat kerugian secara material bagi negara lain yang disebabkan oleh 

ketidakpatuhan yang dilakukan negara tersebut.96 Dalam kasus ini  Meksiko 

adalah pihak yang mendapatkan kerugian yang cukup besar dimana produk 

tunanya tidak dapat diekspor secara maksimal. Dengan demikian, jika dilihat 

dari variabel severity of the violations maka sanksi reputasi yang diterima 

oleh Amerika Serikat dalam kasus “dolphin-safe” tuna ini relatif besar.  

5.2.2 Reasons for the violations 

Dalam kerjasama atau perjanjian internasional, negara-negara yang 

terlibat diharapkan untuk dapat mematuhi perjanjian tersebut. Namun dalam 

praktiknya, negara seringkali tidak mematuhi perjanjian karena alasan-alasan 

tertentu, dimana hal tersebut dapat merugikan negara anggota yang lain. 

Menurut Andrew T. Guzman, apabila suatu negara melakukan tindakan 

ketidakpatuhan dan kemudian alasan-alasannya tidak dapat diterima oleh 

 
96 Andrew T. Guzman, Ibid.  
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negara lain, maka reputational loss yang didapat akan cenderung lebih besar. 

Pada variabel ini penulis akan melihat alasan-alasan Amerika Serikat untuk 

tidak mematuhi perjanjian TBT di WTO pada kasus “dolphin-safe” tuna 

dengan Meksiko.  

Adanya regulasi teknis yang mengatur tentang tuna dan produk tuna 

yang masuk ke Amerika Serikat ini berawal dari adanya fenomena kematian 

ikan lumba-lumba di wilayah ETP dikarenakan adanya aktivitas penangkapan 

ikan tuna.  Sehingga dari sini Amerika Serikat merasa memiliki kewajiban 

untuk melakukan perlindungan terhadap lumba-lumba tersebut salah satunya 

melalui label “dolphin-safe” tuna ini. Adanya label “dolphin-safe” tersebut 

diklaim telah mengurangi angka kematian lumba-lumba di perairan ETP. Tidak 

hanya itu, pemerintah Amerika Serikat berargumen bahwa label ini diperlukan 

untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk tuna yang 

akan mereka konsumsi.97  

Amerika Serikat juga berargumen bahwa adanya perbedaan perlakuan 

tuna yang berasal dari ETP dan non-ETP dikarenakan fenomena lumba-lumba 

dan tuna yang beriringan itu hanya terjadi di wilayah ETP saja, sedangkan 

angka kematian lumba-lumba di wilayah non-ETP tidak mengalami 

penurunan. NGO Earth Island Institute sebagai pelopor label “dolphin-safe” 

tuna ini memiliki perjanjian dengan 159 perusahaan pengolahan dan perikanan 

 
97 Ibid.  
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di 51 negara di dunia untuk berkomitmen dengan penggunaan label tersebut.98 

Begitu juga dengan di Amerika Serikat, 53 perusahaan memiliki perjanjian 

dengan Eearth Island Institute, termasuk perusahaan-perusahaan tuna terbesar 

dimana sebagian besar produk tuna yang dijual secara eceran di Amerika 

Serikat telah melewati proses melalui perusahaan tersebut, dimana mereka 

menyatakan bahwa masyarakat Amerika Serikat memiliki preferensi untuk 

mengkonsumsi produk-produk yang terbukti ramah terhadap lumba-lumba.99   

Amerika Serikat berargumen dengan adanya fakta-fakta bahwa 

masyarakat lebih menyukai produk “dolphin-safe” tuna, maka hal itu 

menunjukkan bahwa produsen, baik dari Meksiko maupun dari negara lain atau 

dalam negeri Amerika Serikat tidak akan mampu menjual produk tuna tanpa 

label di negaranya. Sehingga ini bukanlah bentuk dari diskriminasi karena 

penggunaan label itu sendiri tergantung dari produsen tuna. Menurut Meksiko, 

Amerika Serikat harus memodifikasi Marine Mammal Act Protection (MMAP) 

yang mengatur perlindungan mamalia laut. Tetapi, US Trade Representatives 

(USTR) menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan.  Dari hasil 

argument-argumen Amerika Serikat, Meksiko masih tidak dapat menerima 

alasan ketidakpatuhan tersebut. Meksiko masih melanjutkan kasus ini hingga 

ke arbitrase untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga disini reputational loss 

yang diterima oleh Amerika Serikat cenderung besar.  

 
98 United States Government, United States – Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale 

of Tuna and Tuna Products: Recourse by the United States to Article 22.6 of the DSU (DS381), diakses 

dari https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/DS/US.Exec.Summ.Fin.pdf pada 11 Juni 201.  
99 Ibid.  
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5.2.3 Knowledge of the violations 

Pada indikator knowledge of the violations, banyaknya pihak yang 

mengetahui tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara dapat 

mempengaruhi sanksi reputasi yang didapatkan oleh negara tersebut. Menurut 

Guzman, semakin banyak negara yang mengetahui akan terjadinya 

ketidakpatuhan atau pelanggaran, maka sanksi reputasi yang didapat oleh negara 

pelanggar akan semakin besar. Sebaliknya, apabila hanya sedikit negara yang 

mengetahui atau hanya negara yang dilanggar saja yang mengetahui terjadinya 

pelanggaran, maka sanksi reputasi cenderung lebih kecil.  

Pada kasus DS381 di WTO tentang “dolphin-safe” tuna antara Amerika 

Serikat dengan Meksiko, ada beberapa negara lain yang terlibat sebagai pihak 

ketiga. Pihak ketiga atau disebut juga dengan third-parties ini adalah pihak yang 

bukan merupakan pengadu atau responden dari sengketa yang diangkat. Pihak 

ketiga dapat mengomentari atau bahkan memberikan saran terhadap proses 

penyelesaian sengketa.100 Dalam kasus DS381, ada 12 negara yang menjadi pihak 

ketiga yaitu Australia, Brazil, Kanada, Cina, Ekuador, European Union, 

Guatemala, India, Japan, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Norwegia.101 Namun 

dari 12 negara tersebut hanya beberapa yang memberikan tanggapan dan opini 

secara publikm tidak semua negara memberikan tanggapan atau opininya 

 
100 Inu Manak, Third Party Submission at the WTO, diakses dari https://www.tradelab.org/single-

post/2018/03/02/Third-Party-Submissions-at-the-WTO pada 10 Juni 2019.  
101 World Trade Organization, ibid.  
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mengenai ketidakpatuhan Amerika Serikat tersebut. Berikut opini yang 

dilontarkan masing-masing negara:102 

• Brazil  

Brazil menyatakan bahwa Brazil tidak yakin dengan argumen Amerika 

Serikat yang menyatakan bahwa perlindungan lumba-lumba adalah tujuan 

utama dari tindakannya. Menurut Brazil, apabila tuna measures memang 

tidak dirancang untuk melindungi produksi tuna di Amerika Serikat 

sendiri, tetapi untuk melindungi lumba-lumba di seluruh dunia, hal ini 

berarti bahwa Amerika Serikat bertindak di luar wilayah tempat 

hukumnya berlaku.    

• Uni Eropa 

Uni Eropa berpendapat bahwa praktik penangkapan tuna yang sekaligus 

menjerat lumba-lumba merupakan pilihan pribadi dari masing-masing 

nelayan. Sehingga menurut Uni Eropa, nelayan Meksiko berhak 

menentukan metode apa yang akan mereka gunakan dalam omenangkap 

ikan. Meskipun sebenarnya praktik tersebut tidak dianjurkan, tetapi 

nelayan juga tidak diwajibkan atau dilarang sepenuhnya untuk tidak 

menggunakan metode tersebut secara keseluruhan.  

• Jepang 

Dalam kasus ini Jepang merupakan negara yang paling gencar dalam 

mendukung langkah Amerika Serikat untuk menerapkan label “dolphin-

 
102 World Trade Organization, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION, 

MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS RECOURSE TO ARTICLE 21.5 OF THE 

DSU BY MEXICO AB-2015-6 Report of the Appellate Body Addendum, diakses dari  
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safe” tuna. Jepang yang merupakan negara konsumen tuna terbesar di 

dunia mengambil langkah yang cukup berani. Kementerian Perikanan 

Jepang menghimbau importir dalam negerinya untuk tidak membeli ikan 

tuna dari Meksiko. Langkah ini merupakan hal yang langka bagi Jepang 

yang merupakan konsumen terbesar ikan tuna.103  Jepang menerapkan 

sikap yang tegas untuk menentang Meksiko meskipun pasokan tuna sirip 

biru (tuna dari Meksiko) ke negaranya dapat berkurang secara signifikan.  

• Selandia Baru  

Selandia Baru menyebutkan bahwa panel telah melakukan kekeliruan 

dalam menganalisis tentang apakah tindakan Amerika Serikat tersebut 

termasuk "regulasi teknis" atau tidak. Selandia Baru memberikan saran 

bahwa seharusnya DSB lebih fokus terhadap apakah peraturan tersebut 

bersifat wajib (mandatory) atau sukarela. Selain itu, dalam pandangan  

Selandia Baru, adanya persayaratan yang diberikan Amerika Serikat untuk 

mewajibkan observer bagi seluruh negara termasuk non-ETP merupakan 

hal yang dianggap tidak masuk akal. Menurut Selandia Baru, hal ini tidak 

diperlukan karena dibagian negara lain (non-ETP) tidak terjadi kematian 

lumba-lumba karena adanya penangkapan ikan tuna.  

• Australia 

Australia menyatakan bahwa negaranya mendukung Amerika Serikat 

untuk meminta agar Appellate Body melakukan tinjauan pada hasil 

 
103 Japan Times, Japan may tell importers to shun bluefin tuna from Mexico, diakses dari  

https://www.japantimes.co.jp/news/2014/10/26/business/japan-may-importers-not-to-buy-bluefin-tuna-

from-mexico/#.XQGnBfkzbIU pada 11 Juni 2019.  
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laporan panel yang mengklasifikasikan label “dolphin-safe” tuna sebagai 

regulasi teknis, karena Australia mengganggap adanya kekeliruan dalam 

menetapkan bahwa regulasi “dolphin-safe” tuna tersebut merupakan 

regulasi teknis yang dianggap tidak wajib.  

Sedangkan beberapa pihak ketiga dalam kasus ini tidak menyerahkan argument 

mereka kepada WTO. Korea Selatan, Cina, Guatemala dan Thailand yang 

berperan sebagai pihak ketiga tidak mengajukan argumen baik tertulis maupun 

lisan kepada Panel.104  

Dalam menjadi pihak ketiga, negara-negara dapat menyebabkan 

keambiguitasan. Pihak ketiga biasanya akan cenderung memiliki keberpihakan 

terhadap salah satu negara yang bersengketa. Kemudian pihak ketiga dapat 

mengajukan argumen dan pandangan mereka terhadap hukum tersebut yang dapat 

memperlemah kekuatan putusan panel.105 Dengan demikian, pihak ketiga dapat 

membantu mempolitisasi sengketa tersebut yakni dengan menciptakan argumen 

baru untuk menimbulkan concern terhadap suatu isu yang mungkin menyebabkan 

negara yang kalah untuk menang secara politis. Hal ini pun dilakukan oleh pihak 

ketiga dalam kasus DS381. Pihak ketiga memperlihatkan keberpihakannya dan 

menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh 

 
104 World Trade Organization, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION, 

MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS RECOURSE TO ARTICLE 21.5 OF THE 

DSU BY MEXICO REPORT OF THE PANEL, diakses 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds381%

2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true pada 11 Juni 

2019.  
105 Leslie Johns and Kryzstof J. Pelc, Who Gets to Be In the Room? Manipulating Participation in WTO 

Disputes, (2014), diakses dari https://www.jstor.org/stable/43282122?seq=1#page_scan_tab_contents 

pada 18 Juni 2019, hlm 672.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds381%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds381%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://www.jstor.org/stable/43282122?seq=1#page_scan_tab_contents


66 
 

Amerika Serikat. Beberapa pihak ketiga, misalnya Jepang dan Australia yang 

mendukung ketidakpatuhan Amerika Serikat dengan menciptakan concern 

mengenai isu lingkungan untuk melindungi populasi lumba-lumba terkait label 

“dolphin-safe tuna tersebut.   

Berdasarkan teori kepatuhan Guzman, semakin banyak negara yang 

mengetahui terjadinya ketidakpatuhan maka reputational loss yang didapatkan 

oleh negara pelanggar akan semakin besar. Namun menurut penulis meskipun 

banyak negara yang mengetahui tindakan pelanggaran itu, tetapi juga harus 

diperhatikan bagaimana negara lain tersebut dalam memberikan opini terhadap 

kasus, apakah mendukung atau tidak mendukung negara pelanggar. Dalam kasus 

DS381 ini, beberapa negara besar seperti Jepang dan Australia masih mendukung 

Amerika Serikat, meskipun negara-negara lainnya tidak, sehingga disini 

reputational sanction yang didapatkan oleh Amerika Serikat cenderung kecil.  

5.2.4 Clarity of the international obligation and its violations 

Pada teori kepatuhan Guzman, salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi sanksi reputasi dari suatu negara ketika melakukan 

ketidakpatuhan adalah faktor clarity of the international obligation and its 

violations. Faktor ini menjelaskan bagaimana kejelasan suatu perjanjian dapat 

mempengaruhi kepatuhan negara. Menurut Guzman, jika perjanjian yang 

dilanggar sudah cukup jelas dan tidak mengandung keambiguan yang dapat 

menyebabkan interpretasi berbeda, maka sanksi reputasi yang didapat oleh 

negara semakin besar. Namun, apabila perjanjian tersebut tidak menjelaskan 

secara detail dan terdapat ambiguitas di dalamnya, maka sanksi reputasi yang 
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diterima negara cenderung lebih kecil.106 Pada indikator ini penulis akan 

melihat apakah pasal yang dilanggar Amerika Serikat Pasal 2.1 Perjanjian TBT 

sudah cukup jelas atau tidak dan melihat apakah ada ambiguitas yang dapat 

menyebabkan interpretasi berbeda antar negara.  

Sebelum membahasnya terlebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu 

bagaimana isi pasal yang dilanggar Amerika Serikat. Pasal 2.1 Perjanjian TBT 

ini berbunyi:107  

“Members shall ensure that in respect of technical regulations, products 

imported from the territory of any Member shall be accorded treatment 

no less favourable than that accorded to like products of national origin 

and to like products originating in any other country.” 

Selain membahas tentang most-favoured-nation, pasal ini juga memiliki 

beberapa elemen yang harus dilihat untuk menetapkan apakah negara 

melakukan pelanggaran atau tidak. Disini terdapat tiga elemen yang harus 

dipenuhi yakni:108  

1. Tindakan yang dipermasalahkan harus berupa regulasi teknis  

2. Produk impor dan domestik yang dipermasalahkan harus merupakan 

produk yang serupa  

 
106 Andrew T. Guzman, ibid.  
107 World Trade Organization, Ibid.  
108 Henry Hailong Jia, Entangled Relationship Between Article 2.1 of the TBT Agreement and Certain 

Other WTO Provisions, diakses dari 

https://www.academia.edu/8094615/Entangled_Relationship_between_Article_2.1_of_the_TBT_Agreem

ent_and_Certain_Other_WTO_Provisions?auto=download pada 12 Juni 2019.  
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3. Perlakuan terhadap produk impor harus kurang menguntungkan daripada 

perlakuan terhadap produk domestik yang serupa.  

Dari pasal tersebut memang menjelaskan elemen-elemen yang harus 

dibuktikan agar negara bisa ditetapkan telah melanggar pasal 2.1 Perjanjian 

TBT atau tidak, tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang 

masing-masing poin yang ditulis disana.  

Meksiko mengklaim bahwa ada intervensi pemerintah dalam 

membentuk regulasi teknis label “dolphin-safe” tuna yang menyembabkan 

dampak buruk terhadap kondisi persaingan produk tuna di pasar terkait dan 

merugikan produk impornya. Amerika Serikat menolak klaim Meksiko yang 

menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memberikan perlakuan yang kurang 

menguntungkan atau less favourable treatment terhadap produk tuna dari 

Meksiko. Menurut pandangan Amerika Serikat,  dalam menyelidiki apakah 

suatu tindakan dapat dikatakan sebagai “perlakuan yang kurang 

menguntungkan” harus melihat bagaimana perbedaan perlakuan terhadap 

produk-produk impor dengan produk dalam negeri serta apakah perbedaan 

perlakuan itu dilakukan berdasarkan negara asal produk.109   

Dalam kasus DS381 ini, baik negara yang bersengketa maupun negara 

pihak ketiga masih mengalami kebingungan dalam mempertimbangkan 

apakah label “dolphin-safe” tuna tersebut dikarenakan ada perbedaan 

 
109 World Trade Organizations, UNITED STATES – MEASURES CONCERNING THE 

IMPORTATION, MARKETING AND SALE OF TUNA AND TUNA PRODUCTS Report of The 

Appelate Body 2012, hlm. 43 
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interpretasi dimana Amerika Serikat menganggap label tersebut bukan sebuah 

kewajiban atau mandatory. Bahkan antara panel dan appellate body juga 

mengalami perbedaan pendapat dalam menentukan apakah label ini bisa 

dipertimbangkan sebagai regulasi teknis atau tidak. Selanjutnya, pada elemen 

kedua yang menjelaskan tentang produk yang serupa atau disebut “like 

product”, juga masih diperdebatkan bagaimana standar “serupa” yang 

dimaksud. Dalam kasus ini produk yang serupa memiliki cakupan yang luas 

dan perlu dijelaskan lebih lanjut.      

Adanya perbedaan interpretasi dari Pasal 2.1 Perjanjian TBT 

mengakitbatkan negara-negara kesulitan untuk menentukan mana tindakan 

yang melanggar dan tindak melanggar. Hal ini juga berlaku bagi Amerika 

Serikat dan juga beberapa negara pihak ketiga yang menginterpretasikan 

bahwa Amerika Serikat tidak melanggar pasal tersebut. Guzman menjelaskan 

bahwa semakin jelas isi perjanjian, maka sanksi reputasi yang ditgerima ketika 

melanggar semakin besar. Dikarenakan adanya keambiguan dalam pasal ini 

yang menyebabkan perbedaan interpretasi, maka sanksi reputasi yang diterima 

Amerika Serikat cenderung lebih kecil.  

5.2.5 Implicit obligation 

Dalam A Compliance Based Theory, Guzman menjelaskan bahwa 

adanya kewajiban tidak tertulis yang dilanggar dapat mempengaruhi 

reputational loss dari suatu negara ketika melakukan ketidakpatuhan. Disini 

penulis akan melihat apakah kedua negara yakni Amerika Serikat dan Meksiko 

memiliki obligasi yang tidak tertulis yang dapat mempengaruhi reputational 
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loss yang diterima Amerika Serikat. Disini penulis akan melihat apakah ada 

kewajiban tidak tertulis yang dimiliki oleh kedua negara dan bagaimana hal 

tersebut mempengaruhi sanksi reputasi.  

Baik Meksiko dan Amerika Serikat keduanya merupakan anggota dari 

NAFTA atau North America Free Trade Agreement yang diterapkan sejak 

tahun 1994. NAFTA tidak hanya mempromosikan perdagangan bebas diantara 

negara-negara di Amerika Utara, tetapi juga pembangunan berkelanjutan.110 

NAFTA secara implisit memiliki pandangan bahwa perdagangan bebas dapat 

dicapai dengan tetap memperhatikan dan melindungi lingkungan.111 NAFTA 

juga menginginkan adanya penghapusan hambatan perdagangan yang tidak 

perlu dimana negara bisa saja menggunakan standar lingkungan untuk 

perlindungan produksi dalam negeri.112 Negara-negara dalam NAFTA 

diharapkan dapat menerapkan least-restrictive measure atau tindakan yang 

paling tidak membatasi dalam perdagangan. Tujuan dari NAFTA disini adalah 

untuk mencegah adanya proteksionisme negara anggotanya.113   

Dalam hal ini, secara tidak tertulis Amerika Serikat telah mengemban 

kewajiban untuk menerapkan kebijakan yang tidak membatasi. Namun, 

Amerika Serikat telah melanggar kewajiban implisitnya terhadap Meksiko 

sebagai anggoota NAFTA yakni dengan melakukan proteksionisme serta 

 
110 Bradly J. Condon, NAFTA And The Environtment: A Trade Friendly Approach, diakses dari 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1391&context=njilb pada 2 

Juni 2019  
111 Ibid.  
112 Bradley J.Condon, Ibid.  
113 Ibid. 
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memberikan hambatan perdagangan yang berlebihan dengan alasan 

lingkungan sebagaimana keputusan WTO yang menyebutkan bahwa Amerika 

Serikat telah melanggar Pasal 2.1 Perjanjian TBT. Oleh sebab itu, reputational 

loss yang diterima Amerika Serikat lebih besar.  

5.2.6 Regime change  

Menurut Andrew T. Guzman, perubahan rezim merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi reputational loss suatu negara saat terjadi 

tindakan ketidakpatuhan.114 Guzman menjelaskan lebih lanjut bahwa sanksi 

reputasi akan lebih kecil apabila rezim berubah menjadi lebih terbuka dan 

patuh terhadap perjanjian. Selain itu, jika rezim yang baru dianggap memiliki 

ideologi-ideologi yang sama dengan rezim sebelumnya, maka akan sulit untuk 

mengubah reputasi yang sudah melekat.115 Dalam variabel ini penulis akan 

melihat apakah ada perubahan rezim di Amerika Serikat pada kurun waktu 

terjadinya sengketa dan melihat apakah perubahan rezim tersebut berpengaruh 

terhadap hubungan Amerika Serikat dan Meksiko khususnya terkait sengketa 

kasus “dolphin-safe” tuna.  

Sengketa perdagangan diantara kedua negara tersebut dimulai sejak 

tahun 2008 dan terus berlanjut hingga tahun 2015. Dalam kurun waktu 

beberapa tahun tersebut, Amerika Serikat mengalami pergantian sebanyak dua 

 
114 Andrew T. Guzman, A Compliance Based Theory of International Law, diakses dari 

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1391&context=californialawreview pada 

13 Februari 2019. 
115 Ibid.  
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kali yakni di penghujung kepemimpinan George W. Bush yang digantikan oleh 

Barack Obama pada tahun 2009 hingga dua periode kedepannya.  

Presiden George W. Bush berasal dari Partai Republikan dengan 

kecenderungan lebih konservatif. Sedangkan Obama berasal dari Partai 

Demokrat yang cenderung liberal. Meskipun berasal dari partai yang berbeda, 

baik Bush maupun Obama, keduanya mendukung serta mengadvokasikan 

perdagangan bebas. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian perdagangan yang 

ditandatangani masing-masing presiden. Bush telah menandatangani Central 

American-Dominican Republic Free Trade Agreement (CAFTA-DR), 

perjanjian bilateral dengan Australia, Bahrain, Chile, Singapura, Jordan, 

Maroko, dan Oman selama masa pemerintahannya dari 2001-2009.116 

Sedangkan Obama selama 8 tahun pemerintahannya (2009-2015) telah 

melakukan negosiasi Trans-Pacific Partnership (TPP) dan juga 

menandatangani beberapa perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Panama, 

Kolombia, dan Peru untuk memperluas pasar Amerika Serikat.  

Dalam sengketa ini Meksiko melaporkan Amerika Serikat ke WTO 

pada tahun 2008 yaitu pada masa pemerintahan Bush. Dimulainya proses 

penyelidikan oleh panel WTO dimulai pada masa pemerintahan Obama yakni 

pada tahun 2009. Kemudian Amerika Serikat dinyatakan tidak mematuhi WTO 

kembali pada tahun 2015. Disini ketidakpatuhan Amerika Serikat di tahun 

 
116 Kimberly Amadeo, Compare Obama Versus Bush on Economic Policies and the Debt, diakses dari 

https://www.thebalance.com/how-do-obama-and-bush-compare-on-their-economic-policies-3305622 

pada 18 Mei 2019.  
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tersebut merupakan hasil dari amandemen tuna measures yang dikeluarkan 

pada 2013 di masa pemerintahan Obama. Meskipun terdapat pergantian 

presiden selama kasus ini berlangsung, sebagian besar proses kasus “dolphin-

safe” tuna ini terjadi pada masa pemerintahan Obama, sehingga disini penulis 

akan lebih membahas perubahan rezim Amerika Serikat di bawah Obama.  

Obama menjabat selama dua periode, dimana periode pertama yakni 

pada tahun 2009-2013 dan 2013-2015. Pada periode pertama pemerintahannya, 

perdagangan bukanlah topik yang menjadi prioritas Obama, tetapi Obama juga 

tidak juga menganak-tirikan perdagangan negaranya.117 Selain itu, Obama 

memiliki beberapa kebijakan terkait perdagangan Amerika Serikat yakni; 

bekerjasama dengan Kongres untuk menyukseskan perjanjian perdagangan 

bebas dengan Korea Selatan, Kolombia dan Panama; melanjutkan negosiasi 

mengenai TPP (Trans Pacific Partnership) dan memperluasnya untuk 

memasukkan Meksiko dan juga Kanada. Tidak hanya itu, Obama juga ingin 

meningkatkan ekspor sebesar dua kali lipat pada tahun 2014. Kemudian Obama 

juga ingin meningkatkan tingkat penyelesaian sengketa Amerika Serikat di 

WTO untuk menegakkan hukum perdagangan internasional.118  

 
117 Bill Frenzel, Free Trade is Not Quite President Obama’s Neglected Stepchild, But… , diakses dari 

https://www.brookings.edu/opinions/free-trade-is-not-quite-president-obamas-neglected-stepchild-but/ 

pada 4 Juni 2019.   
118 Joshua Meltzer, A Trade Policy for President Obama’s Second Term, diakses dari 

https://www.huffpost.com/entry/obama-trade-policy-second-

term_b_2101881?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referre

r_sig=AQAAABQkCMGMlRRN0cVBj7iK6MpJEMdEQXZgJ90xM37GVC9OhAJl03ZxDjFLsN4B7n7

mFZAU0wheWAudv6EgjIr_N_g70Acq9AuyVoo-ve5iycSSzOpMdqrfAo5Qno4hpYdFoPhA38-

Vst_zl9epiFtL1M8jR2RF4tIf4ex26xN-iSWm pada 3 Juni 2019.  
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Dalam negosiasi TPP, Obama mendapat tekanan dari beberapa pihak, 

misalnya WWF (World Wide Fund for Nature), Sierra Club, dan NRDC 

(Natural Resources Defence Council) yang ketiganya merupakan organisasi 

yang bergerak dalam bidang lingkungan. Bocornya beberapa rancangan 

environment chapter di TPP menimbulkan kritik akan perjanjian perdagangan 

tersebut yang dianggap dapat membahayakan lingkungan.  

Beberapa kritik yang dilontarkan terhadap TPP yakni,  TPP dianggap 

tidak memiliki ketentuan lingkungan dasar yang kuat yang dapat menegakkan 

kewajiban untuk menjaga lingkungan. Kritik kedua yaitu rancangan perjanjian 

TPP tersebut tidak mencegah over-fishing atau penangkapan ikan secara 

berlebihan, padahal negara-negara yang melakukan negosiasi TPP 

menyumbang 1/3 dari total produksi ikan di seluruh dunia. Ketiga, menurut 

kelompok-kelompok tersebut, TPP tidak memiliki penegakan hukum yang 

kuat terkait dengan produk yang terbuat dari hewan-hewan yang terancam 

punah misalnya kulit harimau atau gading gajah yang seharusnya ilegal untuk 

diburu dan diperjualbelikan.119  

Dengan adanya kritik-kritik tersebut, Obama dianggap memiliki 

catatan yang lebih buruk dari George W.Bush dalam usaha untuk menjaga 

lingkungan.120 Maka dari itu, untuk menyenangkan kelompok lingkungan ini 

pemerintahan Obama memberlakukan kebijakan lingkungan yang lebih ketat, 

 
119 Brian Clark Howard, 4 Ways Green Groups Say Trans-Pacific Partnership Will Hurt Environment,  

diakses dari https://news.nationalgeographic.com/news/2014/01/140117-trans-pacific-partnership-free-

trade-environment-obama/ pada 15 Juni 2019.  
120 Ibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.nationalgeographic.com/news/2014/01/140117-trans-pacific-partnership-free-trade-environment-obama/
https://news.nationalgeographic.com/news/2014/01/140117-trans-pacific-partnership-free-trade-environment-obama/


75 
 

salah satunya dengan label “dolphin-safe” tuna ini untuk melemahkan protes 

atau oposisi kelompok lingkungan terhadap pemerintahan Obama dalam 

melakukan negosiasi TPP.121  

 Pada tahun 2015, Amerika Serikat mendapatkan sanksi dari WTO 

perihal kasus COOL (Country Of Origin Label) dengan Meksiko dan 

Kanada.122 Amerika Serikat dianggap melakukan ketidakpatuhan yakni dengan 

memberikan hambatan perdagangan melalui label COOL tersebut. Kasus ini 

merupakan kasus yang mirip dengan kasus “dolphin-safe” tuna dimana 

Amerika Serikat menggunakan regulasi tertentu, yakni pelabelan, untuk 

membatasi produk dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Amerika 

Serikat tidak berubah, yakni tetap melanggar WTO melalui skema pelabelan  

yang ramah lingkungan.  

Berdasarkan teori Guzman, perubahan rezim yang terjadi dapat 

mempengaruhi sanksi reputasi dimana sanksi lebih kecil apabila rezim lebih 

terbuka dan patuh terhadap perjanjian. Dari teori tersebut juga menjelaskan 

bahwa akan sulit untuk mengubah reputasi rezim yang cenderung sama dengan 

rezim sebelumnya. Disini dapat dilihat bahwa Amerika Serikat di bawah 

pemerintahan Obama menggunakan “dolphin-safe” tuna untuk menekan 

oposisi yang menentangnya dalam TPP. Selain itu pada pemerintahan Obama, 

Amerika Serikat masih tetap melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi 

 
121 Rodrigo Fagundez Cesar, Op.cit, hlm 24.  
122 Stuart S. Malawer, Obama, WTO Trade Enforcement, and China, diakses dari 

http://globaltraderelations.net/images/Malawer.Obama,_WTO_Trade_Enforcement,_and_China_2_China

_WTO_Review_No.2_at_361_Sept._1,_2016_.pdf pada 3 Juni 2019.  
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WTO yakni dengan melakukan proteksionisme melalui label. Hal ini berarti 

reputasi ini akan sulit diubah dan sanksi reputasi yang didapatkan oleh Amerika 

Serikat cenderung lebih besar.   

5.3.1 Direct sanction severity 

Menurut Andrew T. Guzman, pemberian sanksi langsung dapat 

meningkatkan kepatuhan negara terhadap sebuah perjanjian secara lebih 

optimal. Negara akan mempertimbangkan kerugian dan keuntungannya 

apabila mematuhi perjanjian atau tidak. Apabila lebih banyak kerugian yang 

harus ditanggung negara apabila tidak mematuhi sebuah perjanjian, maka 

negara akan cenderung lebih mematuhi perjanjian tersebut dan begitu pula 

sebaliknya.123 Disini penulis akan melihat bagaimana pengaruh sanksi 

langsung WTO terhadap ketidakpatuhan Amerika Serikat terkait kasus 

“dolphin-safe” tuna dengan Meksiko di tahun 2015.  

Sebelumnya perlu diketahui bahwa WTO sering kali tidak 

menggunakan kata “sanski” secara langsung.124 Berdasarkan Dispute 

Settlement Understanding (DSU) tahun 1994 dalam Pasal 22 jika sebuah 

negara tidak konsisten atau tidak patuh dengan aturan WTO, maka ia harus 

melakukan negosiasi dengan pemerintah yang menggugatnya, dan jika tidak 

ada kompensasi yang berhasil disepakati, maka pemerintah penggugat dapat 

meminta otorisasi dari Badan Penyelesaian Sengketa WTO (DSB) untuk 

 
123 Andrew T. Guzman, Ibid.  
124 Steve Charnovitz, Rethinking WTO Trade Sanction, diakses dari 

https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1427&context=faculty_publications pada 20 

Mei 2019.  
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mengambil tindakan akan hal tersebut, misalnya memberikan rekomendasi 

atau bahkan retaliasi.125 

Pada tahun 2012, dari hasil laporan panel menemukan bahwa Amerika 

Serikat tidak mematuhi pasal 2.1 Perjanjian TBT, sehingga kemudian DSB 

memberikan rekomendasi agar Amerika Serikat mengubah peraturannya agar 

sesuai dengan WTO hingga paling lambat pada 13 Juli 2013. Sebelum tenggat 

waktu tersebut, Amerika Serikat sudah mengganti peraturannya dengan 

mengeluarkan tuna measures 2013. Menurut laporan dari appellate body 

yang dikeluarkan pada tahun 2015, tuna measures 2013 tersebut masih tidak 

mematuhi pasal 2.1 Perjanjian TBT dan juga Pasal I:1 dan Pasal III:4 GATT 

1994. Dimana hal tersebut berarti Amerika Serikat masih melakukan 

diskriminasi terhadap produk tuna dari Meksiko selama kurun waktu tersebut, 

meskipun sudah ada perubahan peraturan.  

Hal diatas menunjukkan bahwa WTO tidak memberikan sanksi yang 

cukup kuat untuk dapat membuat Amerika Serikat mematuhinya. Karena 

pada  tahun 2012, sanksi yang diberikan oleh WTO kepada Amerika  Serikat 

hanyalah berupa rekomendasi. Rekomendasi tersebut cukup kuat untuk 

membuat Amerika Serikat mengganti peraturan terkait produk tunanya dalam 

waktu yang telah disepakati, tetapi tidak cukup kuat untuk memastikan bahwa 

peraturan tersebut sesuai dan mematuhi WTO. Jika dilihat melalui teori 

 
125 Ibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

kepatuhan Guzman, hal ini memandakan bahwa sanksi langsung yang 

diberikan WTO terhadap Amerika Serikat tidak efektif.  

5.3.2 Direct sanction implementation on bilateral or multilateral 

Efektivitas pemberian sanksi langsung dapat dipengaruhi oleh faktor 

tentang bagaimana sanksi tersebut diimplementasikan, yakni secara bilateral 

maupun multilateral. Pada teori kepatuhannya, Guzman menjelaskan bahwa 

faktor ini bukanlah melihat bagaimana hubungan dari pihak yang 

bersengketa, multilateral atau bilateral. Tetapi melihat bagaimana sanksi itu 

diimplementasikan. Sanksi bilateral dianggap lebih efektif karena lebih 

mudah untuk mengambil keputusan diantara kedua pihak. Sedangkan sanksi 

multilateral dianggap kurang efektif karena dalam sanksi multilateral ada 

banyak pihak atau negara yang ikut campur di dalamnya. Sanksi ini memiliki 

kemungkinan akan adanya free rider atau negara yang juga akan 

mendapatkan keuntungan karena ada negara lain yang diberikan sanksi.126  

Dalam WTO, penyelesaian sengketa bergantung pada aturan yang 

mengizinkan pihak yang tersinggung untuk memberikan sanksi kepada 

negara yang melanggar. Model penyelesian sengketa ini dianggap lebih 

masuk akal daripada model ketika semua negara anggota diminta untuk 

menjatuhkan sanksi meskipun hanya satu negara yang dirugikan.127 Sehingga 

meskipun WTO merupakan organisasi multilateral, tetapi dalam penyelesaian 

 
126 Ibid.  
127 Andrew T. Guzman, Op.cit, hlm 49.  
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sengketanya dilakukan serta diimplementasikan secara bilateral karena hanya 

melibatkan dua negara yang bersengketa saja.  

5.3.3 Direct sanction implementation on complex, on-going relationship vs short 

term relationship  

Dalam kasus “dolphin-safe” tuna antara Amerika Serikat dengan 

Meksiko ini, Amerika Serikat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap 

Pasal 2.1 perjanjian TBT karena adanya diskriminasi terhadap produk tuna 

Meksiko. Disini WTO memberikan rekomendasi kepada Amerika Serikat 

dimana kemudian Amerika Serikat melakukan amandemen terhaadap 

peraturannya terkait label “dolphin-safe” tuna. Selanjutnya, karena masih 

dianggap tidak patuh terhadap WTO, WTO kemudian memberikan Meksiko 

hak untuk memberlakukan sanksi terhadap Amerika Serikat yakni dengan 

retaliasi sebesar 163,23 juta USD pertahunnya.  

Meskipun dalam sengketa ini terdapat WTO sebagai pihak ketiga, 

namun sanksi yang diberikan merupakan sanksi bilateral karena hanya dapat 

diterapkan oleh Meksiko (negara yang dirugikan) terhadap Amerika Serikat 

(negara pelanggar). Sehingga disini pengimplementasiannya merupakan 

pengimplementasi sanksi bilateral, bukan multilateral. Dalam sanksi bilateral, 

kecil kemungkinan akan adanya free rider karena adanya sanksi tersebut 

hanya akan merugikan Amerika Serikat saja sebagai negara pelanggar 

perjanjian. Maka berdasarkan teori Guzman, sanksi langsung dalam bentuk 

bilateral ini efektif. 
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Dalam hubungan bilateral antar negara, jangka waktu dan 

kompleksnya hubungan keduanya dapat mempengaruhi implementasi dari 

sanksi langsung. Pada negara yang memiliki hubungan yang kompleks dan 

sudah berlangsung dalam waktu yang panjang, maka sebuah tindakan 

ketidakpatuhan dapat merusak hubungan negara yang sudah terjalin sehingga 

memberikan kerugian yang besar.128 Disini cost yang harus dibayarkan 

berupa sanksi langsung ketika negara melanggar juga akan semakin besar.  

Sedangkan pada hubungan negara yang cenderung singkat atau 

jangka pendek, sanksi langsung tidak terlalu efektif dan lebih jarang 

digunakan.  Disini penulis akan melihat bagaimana hubungan kedua negara 

dan bagaimana sanksi langsung dapat dipengaruhi oleh hubungan negara 

tersebut. Pada kasus “dolphin-safe” tuna antara Amerika Serikat dan Meksiko 

ini, kedua negara merupakan negara tetangga yang memiliki hubungan sejak 

dahulu kala. Hubungan kedua negara ini seringkali menegangkan dan tidak 

ramah, bahkan pernah terjadi perang diantara keduanya yang menyebabkan 

Meksiko kehilangan hampir setengah dari wilayahnya.129 Pada sekitar tahun 

1916, kedua negara saling menyerang wilayah satu sama lain dan 

mengakibatkan Meksiko menolak untuk berpihak kepada Amerika Serikat 

pada Perang Dunia I.  

 
128 Andrew T. Guzman, Ibid.  
129 Esther Wilson, A review of 150 years of U.S – Mexico relations, diakses dari 

https://www.heritage.org/americas/report/review-150-years-us-mexican-relations pada 26 Mei 2019.  
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Kemudian pada tahun 1933, Presiden Amerika Serikat, Franklin D. 

Roosevelt, menerapkan good neighborhood policy yaitu pendekatan baru 

tanpa menggunakan intervensi militer, melainkan dengan meningkatkan 

perdagangan sebagai cara untuk meningkatkan hubungan Amerika Serikat 

dan negara-negara tetangga.130 Pada tahun 1938, Meksiko melakukan 

nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing termasuk perusahaan 

minyak Amerika Serikat yang berada di Meksiko. Disini President Roosevelt 

berpegang teguh terhadap kebijaka good neighbourhood policy nya dan tidak 

melakukan serangan atau memberikan sanksi kepada Meksiko. President 

Roosevelt mendorong pemilik perusahaan yang berkaitan untuk 

menyelesaikan sengketanya dan menerima kompensasi yang sesuai.131   

Pada Perang Dunia II, Meksiko memberikan banyak dukungan bagi 

Amerika Serikat. Meksiko mengirim skuadronnya untuk membantu Amerika 

Serikat di Filipina. Tidak hanya itu, Meksiko juga menyediakan logam, 

minyak, karet, makanan, dan bahan pertanian lainnya selama perang. 

Meksiko juga membiarkan pemerintah AS mewajibkan  250.000 orang 

Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat untuk bertugas di angkatan 

bersenjata AS selama perang karena adanya kekurangan tenaga kerja.132 

Sejak saat itu hubungan kedua negara relatif  membaik.  

 
130 Renata Keller, US-Mexican Relations from Independence to the Present, diakses dari 

https://oxfordre.com/americanhistory/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-

9780199329175-e-269?print=pdf pada 2 Juni 2019.  
131 Ibid.  
132 Ibid.  
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Pada tahun 1994 kedua negara bersama Kanada menandatangani 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) dimana banyak 

keuntungan yang didapat oleh anggota-anggotanya, khususnya dibidang 

perekonomian. Meskipun hubungan antara AS dan pemerintah Meksiko tetap 

relative baik sepanjang abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, kedua negara 

masih memiliki masalah-masalah yang saling terkait dan harus diselesaikan 

bersama misalnya adalah masalah imigrasi, dan narkoba.133 

Saat ini Meksiko merupakan partner perdagangan Amerika Serikat 

yang penting, dimana Meksiko menduduki peringkat ketiga partner 

perdangangan terbesarnya. Hubungan kedua negara sudah terjalin sejak lama 

dan memiliki hubungan yang sangat kompleks. Dengan demikian, apabila 

salah satu negara melanggar negara lain, maka pemberian sanksi merupakan 

hal yang wajar. Jadi, adanya sanksi langsung yang diberikan oleh Meksiko 

kepada Amerika Serikat bersifat efektif.  

5.3.4 Acceptance of sanction 

Menurut Guzman, negara-negara yang melanggar perjanjian 

internasional dapat  menerapkan sanksi secara sukarela. Sanksi akan lebih 

efektif apabila negara-negara tunduk pada hukuman.134 Dalam WTO, negara 

yang melanggar prinsip atau peraturan WTO diharapkan secara sukarela 

mematuhi peraturannya agar sesuai dengan WTO.135 Namun apabila gagal 

 
133 Ibid.  
134 Andrew T. Guzman, Op.cit, hlm 51.  
135 Ibid, hlm 52.  
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melakukannya, pihak-pihak yang berselisih harus menegosiasikan 

kompensasi yang sesuai untuk pihak yang dirugikan. Langkah terakhir 

apabila upaya tersebut masih saja gagal, pihak yang dirugikan dapat meminta 

wewenang dari Dispute Settlement Body (DSB) untuk memberlakukan 

tindakan pembalasan dan negara yang melanggar diharapkan untuk dapat 

menerima pemberlakuan tindakan balasan tersebut.136  

Sebagaimana dijelaskan di atas, jika negara yang dilaporkan terus 

menerus gagal mematuhi aturan DSB, maka negara pelapor dapat meminta 

retaliasi sebagai jalan agar negara dapat mematuhi peraturan WTO. 

Berdasarkan penelitian dari tahun 1995 hingga 2015, tingkat kepatuhan dari 

negara yang terkena sanksi retaliasi mencapai 80%. Namun  retaliasi ini tidak 

terdistribusi secara proposional dimana rata-rata menarget negara maju 

dengan 68,42% retaliasi ditujukan ke Amerika Serikat. Lebih dari sepertiga 

kasus sengketa yang menang dari Amerika Serikat, harus menggunakan 

sanksi retaliasi agar Amerika Serikat menjadi patuh.137 Hal ini menunjukkan 

bahwa negara-negara maju yang sering menjadi target retaliasi cenderung 

enggan untuk tunduk pada sistem internasional  

Dalam kasus ketidakpatuhan Amerika Serikat terhadap perjanjian 

TBT dalam sengketa “dolphin-safe” tuna dengan Meksiko ini, Amerika 

Serikat pertama kali dinyatakan melanggar WTO pada tahun 2012, dimana 

 
136 Ibid.  
137 Arie Reich, The Effectiveness of the WTO Dispute Settlement System: A Statistical Analysis, (2015), 

diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2997094 pada 20 Mei 2019, hlm 28.  
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kemudian Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka memiliki keinginan 

untuk memenuhi kewajibannya di WTO sehingga mereka membutuhkan 

waktu tertentu untuk itu.  Amerika Serikat pun melakukan negosiasi dengan 

Meksiko untuk menentukan waktu yang sesuai agar dapat 

mengimpelementasikan tuna measures yang baru agar konsisten  dengan 

WTO.  Kedua negara tersebut menyetujui bahwa waktu yang tepat adalah 

tidak melebihi 13 Juli 2013 atau tidak lebih dari 13 bulan dari pertemuan DSB 

yaitu pada Juli 2015.138 Amerika Serikat kemudian telah mengeluarkan tuna 

measures 2013 atau peraturannya yang sudah diamandemen pada 9 Juli 2013, 

sebelum tenggat waktu yang ditentukan. 

Amerika Serikat adalah negara yang paling sering tidak tepat waktu 

dalam pengimplementasian kepatuhan di WTO.139 Namun pada kasus ini, 

Amerika Serikat tidak melakukan penundaan atau meminta tambahan waktu 

untuk mengubah peraturannya agar sesuai. Disini Amerika Serikat berhasil 

melakukannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yakni 13 bulan. 

Sehingga berdasarkan teori kepatuhan Guzman, sanksi langsung yang 

diterima oleh Amerika Serikat ini dapat dikatakan efektif.  

 

 

 

 

 
138 World Trade Organization, DS381: United States — Measures Concerning the Importation, Marketing 

and Sale of Tuna and Tuna Products, diakses dari  

 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds381_e.htm pada 20 Mei 2019.  
139 William J. Davey, Ibid.  
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BAB VI 

 PENUTUP  

 

6.1 Kesimpulan 

Amerika Serikat dan Meksiko merupakan negara di wilayah Amerika 

Utara yang berbatasan satu sama lain. Kedua negara tersebut tidak hanya 

memiliki kedekatan secara geografis, tetapi juga memiliki hubungan yang 

saling terkait dan kompleks, misalnya pada hubungan perdagangan keduanya. 

Meksiko merupakan salah satu partner perdagangan terbesar Amerika Serikat 

yang menempati urutan ketiga setelah Cina dan Kanada. Namun hubungan 

kedua negara tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Pada tahun 2008, 

Meksiko melaporkan Amerika Serikat ke WTO dalam kasus “dolphin-safe” 

tuna.  

Meksiko menuduh Amerika Serikat telah melakukan diskriminasi 

terhadap produk tunanya melalui label “dolphin-safe” tuna tersebut. WTO pun 

memproses kasus ini hingga pada tahun  2012 Amerika Serikat dinyatakan 

melanggar pasal 2.1 Perjanjian TBT di WTO. WTO menganggap bahwa 

Amerika Serikat telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap produk 

tuna Meksiko. Kemudian pada 9 Juli 2013, Amerika Serikat mengumumkan 

tuna measures nya yang sudah diamandemen. Peraturan yang baru ini ternyata 

masih membedakan perbedaan perlakuan terhadap  produk tuna yang berasal 

dari ETP. Sehingga pada tahun 2015, WTO memberikan izin kepada Meksiko 
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untuk dapat melakukan retaliasi sebesar 163,23 juta USD/tahun terhadap 

Amerika Serikat atas ketidakpatuhannya.  

Penulis melakukan analisis tentang ketidakpatuhan Amerika Serikat ini 

dengan menggunakan A Compliance Based Theory dari Andrew T. Guzman. 

Guzman dalam teori kepatuhannya menjelaskan bahwa kepatuhan negara 

dapat dicapai dengan adanya sanksi reputasi dan sanksi langsung.140 Pada 

sengketa dagang DS381 antara Amerika Serikat dan Meksiko terkait kasus 

“dolphin-safe” tuna, adanya sanksi yakni sanksi reputasi dan sanksi secara 

langsung merupakan bentuk dari cost yang harus diperhitungkan oleh Amerika 

Serikat.  

Jika dilihat dari sanksi reputasi yang sudah dijelaskan pada sub-bab 5.2, 

Amerika Serikat memperoleh sanksi reputasi yang besar khususnya pada 

indikator severity of the violations, reasons for the violations, implicit 

obligations, dan reginme change. Sedangkan pada indikator knowledge of the 

violations dan clarity of international obligations and its violations sanksi 

reputasi yang diterima cenderung kecil. Secara keseluruhan reputational loss 

yang diterima oleh Amerika Serikat atas ketidakpatuhannya cukup besar. 

Reputasi negara dapat mempengaruhi hubungannya dalam melakukan 

perjanjian dengan negara lain. Dimana negara dengan reputasi yang baik akan 

cenderung mudah untuk melakukan kerjasama dan meningkatkan kepercayaan 

negara-negara yang bekerjasama dengan negaranya. Dengan adanya 

 
140 Andrew T. Guzman, Ibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ketidakpatuhan Amerika Serikat yang berulang kali dilakukan, maka 

kredibiltas Amerika Serikat dalam mematuhi rezim internasional akan 

dipertanyakan.  

Dalam kasus DS381 ini, direct sanction terhadap Amerika Serikat dapat 

dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan 3 indikator yaitu direct sanction 

implementation on bilateral or multilateral, direct sanction implementation on 

long-term or short term relationship, serta direct sanction acceptance yang 

ketiganya efektif untuk membawa Amerika Serikat agar mematuhi WTO. 

Adanya sanksi langsung cukup efektif untuk membuat Amerika Serikat 

mengubah amandemennya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.  

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan 

Amerika Serikat terhadap Perjanjian TBT di WTO pada kasus “dolphin-safe” 

tuna dengan Meksiko dikarenakan oleh beberapa faktor seperti dukungan dari 

negara-negara lain yang setuju dengan Amerika Serikat, sanksi langsung yang 

kecil, adanya agenda presiden Obama dalam TPP, dan adanya ambiguitas 

dalam interpretasi Pasal 2.1 Perjanjian TBT. Cost yang harus dikeluarkan 

Amerika Serikat atas ketidakpatuhannya masih cukup kecil. Hal ini sedikit 

berbeda dengan argument utama penulis yang menyatakan bahwa 

ketidakpatuhan Amerika Serikat adalah karena tidak adanya sanksi atau 

retaliasi dengan jumlah yang cukup tinggi untuk membuat kerugian yang besar 

bagi Amerika Serikat, serta adanya alasan-alasan yang cukup kuat yakni untuk 

menjaga lingkungan dan populasi lumba-lumba. Dari penelitian ini dapat 
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dilihat bahwa sanksi secara langsung lebih efektif untuk diberikan kepada 

Amerika Serikat daripada sanksi reputasi.  

Namun disini, meskipun Amerika Serikat mendapatkan sanksi reputasi  

yang cukup besar, Amerika Serikat tetap melakukan tindakan-tindakan yang 

melanggar kepatuhan di WTO. Sehingga menurut analisa penulis, Amerika 

Serikat tidak terlalu memperdulikan reputational loss yang didapatkannya 

karena bagaimana pun negara-negara masih tetap melakukan kerjasama 

dengan Amerika Serikat.  

Selain itu, menurut penulis, pada mekanisme penyelesaian masalah 

dalam WTO masih memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan negara 

untuk melakukan ketidakpatuhan atau lebih menguntungkan negara-negara 

tertentu. Dari proses awal saja negara berkembang akan lebih kesulitan untuk 

mendapat fasilitas yang memadai agar dapat melaporkan suatu kasus, 

dukungan dari pihak ketiga yang dapat membantu politisasi kasus,  hingga 

nantinya apabila memenangkan kasus dan retaliasi, negara berkembang tidak 

serta merta dapat menerapkan sanksi tersebut karena harus menimbang cost 

and benefit yang akan didapat.  

6.2 Saran  

 

Penelitian mengenai ketidakpatuhan negara terhadap suatu perjanjian 

internasional merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Dalam penelitian 

yang berjudul Ketidakpatuhan Amerika Serikat terhadap Perjanjian TBT di 

WTO Dalam Kasus “Dolphin-Safe” Tuna dengan Meksiko pada Tahun 2015 
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ini penulis menggunakan teori kepatuhan dari Andrew T. Guzman. Penulis 

menyarankan kepada peneliti selanjutnya, yang hendak melakukan penelitian 

dengan topik yang serupa, untuk terlebih dahulu memperhatikan keruntutan 

kejadian dari proses sengketa dagang yang akan diteliti.  

Selain itu, penulis juga menyarankan untuk melihat berbagai sisi dari 

sengketa dagang tersebut, tidak hanya melalui kacamata perdagangan tetapi 

juga politik dibaliknya. Sengketa dagang lainnya juga dapat dianalisa 

menggunakan teori kepatuhan dari Andrew T. Guzman dan juga teori atau 

konsep lain yang berkaitan misalnya konsep proteksionisme dan lain 

sebagainya.  
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LAMPIRAN 

 

 

Article XX. For all of these reasons, it has not been established that the amended tuna 
measure is justified 
under Article XX of the GATT 1994. 
7.360. Consequently, in addition to finding that the amended tuna measure is inconsistent 
with Article I:1, 

and with Article III:4, of the GATT 1994, we find that it has not been demonstrated that the 
amended tuna 
measure is applied in a manner that does not constitute arbitrary or unjustifiable 
discrimination; and, thus, 
that the amended tuna measure is not justified under Article XX of the GATT 1994. 
8 FINDINGS AND CONCLUSIONS 

8.1. For the reasons set out in this Report, the Appellate Body: 
a. with respect to Article 2.1 of the TBT Agreement: 
i. finds that the Panel erred in the application of Article 2.1 in its analysis of whether the 
amended 

tuna measure modifies the conditions of competition to the detriment of Mexican tuna 
products 
in the US market; 
ii. finds that the United States has not established that the Panel erred in its articulation of 

the 
relevant legal standard for the purposes of assessing whether the detrimental impact of the 

amended tuna measure on Mexican tuna products stems exclusively from a legitimate 
regulatory distinction; 
iii. finds that the Panel erred in finding that, in the original proceedings, the Appellate Body 
settled 
the issue of whether the eligibility criteria are even-handed; 

iv. finds that the Panel erred in the application of Article 2.1 in its analysis of whether the 
detrimental impact of the certification requirements and the tracking and verification 
requirements on Mexican tuna products stems exclusively from a legitimate regulatory 
distinction; 
v. finds that the United States has not established that the Panel erred in its assessment of 

whether 
the determination provisions are even-handed; 
vi. finds that neither Mexico nor the United States has established that the Panel acted 

inconsistently with its duty to conduct an objective assessment of the matter pursuant to 
Article 
11 of the DSU in its analyses of the consistency of the eligibility criteria and the certification 

requirements with Article 2.1 of the TBT Agreement; 
vii. reverses the Panel's finding, in paragraph 8.2.a of its Report, that the eligibility criteria do 
not 
accord less favourable treatment to Mexican tuna products than that accorded to like 
products 

from the United States and to like products originating in any other country, and are thus 
consistent with Article 2.1, as well as the Panel's discrete findings, in paragraphs 8.2.b and 
8.2.c 
of its Report, that the different certification requirements and the different tracking and 
verification requirements each accord less favourable treatment to Mexican tuna products 
than 
that accorded to like products from the United States and to like products originating in any 

other country, in violation of Article 2.1; and 
viii. completes the legal analysis and finds: that the amended tuna measure modifies the 
conditions 
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of competition to the detriment of Mexican tuna products in the US market; that such 
detrimental impact does not stem exclusively from a legitimate regulatory distinction; and, 
thus, 
that the amended tuna measure accords less favourable treatment to Mexican tuna products 

as 
compared to like tuna products from the United States and other countries and is therefore 
inconsistent with Article 2.1 of the TBT Agreement; 
b. with respect to Articles I:1 and III:4 of the GATT 1994: 
i. finds that the Panel erred in the application of Articles I:1 and III:4 in its analyses of 

whether the 
amended tuna measure provides an "advantage, favour, privilege, or immunity" to tuna 

products from other countries that is not "accorded immediately and unconditionally" to like 
products from Mexico, in a manner inconsistent with Article I:1 of the GATT 1994, and of 
whether that measure accords less favourable treatment to Mexican tuna products than that 
accorded to like domestic products, in a manner inconsistent with Article III:4 of the GATT 

1994; and 
ii. reverses the Panel's discrete findings, in paragraph 8.3 of its Report, that the eligibility 
criteria, 
the different certification requirements, and the different tracking and verification 
requirements 
are each inconsistent with Articles I:1 and III:4 of the GATT 1994; 

c. with respect to the chapeau of Article XX of the GATT 1994: 
i. finds that the Panel erred in the application of the chapeau of Article XX in its analyses of 
whether 
the eligibility criteria, the different certification requirements, and the different tracking and 
verification requirements are each applied in a manner that constitutes a means of arbitrary 

or 
unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail; and 
ii. reverses the Panel's finding, in paragraph 8.5.a of its Report, that the eligibility criteria are 
applied in a manner that meets the requirements of the chapeau of Article XX, as well as the 
Panel's discrete findings, in paragraphs 8.5.b and 8.5.c of its Report, that the different 

certification requirements and the different tracking and verification requirements are each 
applied in a manner that does not meet the requirements of the chapeau of Article XX; and 
d. in completing the analysis under the GATT 1994: 
i. finds that the amended tuna measure is inconsistent with Article I:1, and with Article III:4, 
of the 

GATT 1994; and 
3/16/2019 Converted file: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=250473,250474,225211,225213,44114&Cu… 81/122 

ii. finds that it has not been demonstrated that the amended tuna measure is applied in a 

manner 

that does not constitute arbitrary or unjustifiable discrimination and, thus, that the amended 
tuna measure is not justified under Article XX of the GATT 1994. 
8.2. The Appellate Body concludes that the United States has not brought its dolphin-safe 
labelling regime for 
tuna products into conformity with the recommendations and rulings of the DSB. The 

Appellate Body 
recommends that the DSB request the United States to bring its measure, found in this 
Report, and in the 
Panel Report as modified by this Report, to be inconsistent with the TBT Agreement and the 
GATT 1994, into 
conformity with its obligations under those agreements. 
Signed in the original in Geneva this 2nd day of November 2015 by: 

_________________________ 
Shree Baboo Chekitan Servansing 

Presiding Member 
_________________________ _________________________ 
Ujal Singh Bhatia Yuejiao Zhang 
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Member Member 
__________ 
1 WT/DS381/RW , 14 April 2015. 
2 Request for the Establishment of a Panel by Mexico pursuant to Article 21.5 of the DSU, WT/DS381/20 
(Mexico's 
panel request) . 
3 The recommendations and rulings of the DSB resulted from the adoption, on 13 June 2012, by the DSB 
of the 
Appellate Body report ( WT/DS381/AB/R ) and the panel report ( WT/DS381/R ) in US – Tuna II 
(Mexico). In this Report, 
we refer to the panel that considered the original complaint brought by Mexico as the "original panel" 
and to its report as 

the "original panel report". 
4 In the course of the original proceedings, Mexico clarified that its claims under Articles I:1 and III:4 of 
the GATT 
1994 and Article 2.1 of the TBT Agreement were made only in relation to tuna products, and not tuna. 
For that reason, the 
original panel limited its findings in this respect to tuna products. (Original Panel Report, para. 6.10) 
5 Original Panel Exhibit US-5; Panel Exhibit MEX-8. 
6 Original Panel Exhibit US-6. 
7 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Earth Island Institute et al. v. William T. Hogarth, 
494 F.3d 757 
(9th Cir. 2007) (Original Panel Exhibit MEX-31; Panel Exhibit MEX-16) . 
8 Panel Report, para. 1.10 (referring to Appellate Body Report, US – Tuna II (Mexico), para. 172) . 
9 The original panel and the Appellate Body considered it appropriate to treat these legal instruments as 
a single 
measure for purposes of analysing Mexico's claims and reaching findings. 
10 Panel Report, para. 3.1. See also Appellate Body Report, US – Tuna II (Mexico), paras. 2 and 172 and 
fn 357 
thereto. 
11 Appellate Body Report, US – Tuna II (Mexico), para. 172; Original Panel Report, para. 2.2. Under the 
original tuna 
measure, only tuna products meeting the specified conditions could be labelled as "dolphin-safe", and 
use of this term, as 
well as any reference to dolphins, porpoises, or marine mammals on the label of a tuna product, was 
prohibited if the tuna 
contained therein did not comply with the applicable labelling conditions. (Appellate Body Report, US – 
Tuna II (Mexico), 
paras. 172, 180, and 193; Original Panel Report, paras. 7.124 and 7.143-7.144) 
12 Original Panel Report, paras. 2.7-2.8; Appellate Body Report, US – Tuna II (Mexico), para. 172. 
13 Appellate Body Report, US – Tuna II (Mexico), para. 172. 
14 Appellate Body Report, US – Tuna II (Mexico), para. 233 (referring to Original Panel Report, paras. 

7.289-7.291) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


