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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1 Kesimpulan 

 Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki berbagai ragam sumber daya alam 

yang melimpah, tentu akan memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu faktor peningkatan 

ekonomi negaranya. Dengan sistem perekonomian negaranya yang terbuka, Indonesia 

melakukan perdagangan internasional dengan berbagai negara demi pengembangan 

perekonomian negaranya, baik dalam ruang lingkup bilateral maupun multilateral. Dalam 

kegiatan kerjasama tersebut, Indonesia memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

besar demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan negara 

yang memiliki iklim tropis dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim 

hujan. Pada dasarnya, suatu negara dapat mendapatkan keuntungan dalam perdagangan 

internasional jika memproduksi dan juga melakukan ekspor pada barang yang menjadi unggulan 

negara tersebut. Indonesia terkenal dalam salah satu sektornya yaitu agricultural, dan salah satu 

komoditasnya yang terkenal adalah komoditas kakao. Karena tanaman kakao hanya dapat 

tumbuh dengan baik di area yang memiliki iklim tropis. Indonesia memiliki berbagai macam 

ragam jenis kakao dengan cita rasa yang unik dan sangat diminati oleh hampir seluruh negara 

dengan tingkat permintaan biji kakao yang cukup tinggi. 

 Dalam melakukan kegiatan ekspor biji kakao, Indonesia menjadikan Belanda sebagai 

salah satu negara tujuan utama ekspor biji kakao. Karena Belanda merupakan negara re-ekspor 

kakao terbesar ketiga di dunia selain Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat. Indonesia dan 

Belanda telah melakukan berbagai jenis kerjasama di berbagai bidang seperti investasi, 

pendidikan, pembangunan infrastruktur dan juga ekonomi. Indonesia melakukan kerjasama 

dengan Belanda di salah satu bidang, yaitu ekonomi dengan maksud karena Belanda merupakan 

pasar yang potensial bagi Indonesia. Belanda terletak di benua terbesar di dunia, yakni Eropa. 

Maka, Belanda merupakan peluang bisnis yang baik untuk Indonesia dapat memasarkan 

komoditas kakaonya.  
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 Belanda dengan iklimnya yang cenderung tidak tropis dan memiliki 4 musim, tidak dapat 

menanam tanaman kakao yang pada akhirnya membuat Belanda untuk melakukan impor biji 

kakao maupun produk kakao olahan dari berbagai negara termasuk Indonesia. Karena Indonesia 

merupakan produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan juga Ghana. 

Dalam melakukan kegiatan ekspor biji kakao ke Belanda, Idnonesia dihadapkan oleh suatu 

permasalahan yang berupa hambatan perdagangan yaitu adanya hambatan yang di berlakukan 

oleh Belanda terhadap biji kakao Indonesia yang terkait dengan regulasi impor Belanda 

mengenai toleransi batas residu yang terdapat di dalam biji kakao Indonesia sesuai dengan 

peraturan yang telah tercantum didalam Food Sanitation Act. Hambatan tersebut kemudian 

menyebabkan biji kakao Indonesia tidak dapat segera masuk ke pasar Eropa, khususnya Belanda. 

Terkait dengan regulasi tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, upaya yang telah 

dilakukan adalah berfokus pada diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah 

Belanda melalui dialog intensif berupa government-to-government melalui adanya bentuk 

perjanjian antar kedua belah pihak dan juga yang berupa Working Group  dalam bidang terkait 

industri kakao agar Belanda dapat memberikan keringanan bagi biji kakao Indonesia. 

 Setelah dilakukannya upaya-upaya oleh pemerintah Indonesia dengan bekerjasama 

dengan Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Belanda pada bulan September 2012 

mengeluarkan nota kesepahaman bahwa Belanda telah memberikan keringanan bagi 

pemeriksaan seleksi zat kimia dan pestisida yang terkandung didalam biji kakao Indonesia serta 

mempersingkat waktu pemeriksaan dan juga seleksi agar biji kakao Indonesia dapat segera 

masuk ke pasar Eropa dan juga Belanda.  

 Selain itu, adanya hambatan perdagangan berupa bea masuk bagi biji kakao Indonesia di 

Belanda yang cukup besar, yakni sebesar 9-11% memberatkan produktifitas industri biji kakao 

Indonesia. Penerapan bea masuk ini juga bersifat diskriminatif karena hanya Indonesia saja yang 

dikenakan bea masuk terhadap biji kakao yang masuk ke Belanda. Sedangkan, negara-negara 

produsen yang lain seperti Pantai Gading dan Ghana tidak dikenakan bea masuk alias 0%. Hal 

ini dikarenakan Eropa, termasuk Belanda, memiliki perjanjian khusus terhadap negara-negara 

Afrika bekas jajahannya dulu. Sedangkan Indonesia tidak masuk ke dalam kategori tersebut 

sehingga mereka mendapatkan suatu kelebihan dalam mengekspor biji kakao maupun produk 

olahan kakao ke Eropa dan juga Belanda. 
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 Tetapi, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan AIKI hanya dapat 

menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hambatan perdagangan saja, ekspor biji kakao 

Indonesia di Belanda menunjukkan grafik yang selalu menurun dari tahun 2011 hingga tahun 

2014 meskipun di tahun 2015 sempat mengalami kenaikan, tetapi penurunan yang terlihat 

sangatlah drastis. Penurunan ekspor biji kakao Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

karena menurunnya produktifitas industri biji kakao Indonesia dikarenakan cuaca yang tidak 

menentu seperti adanya badai El Nino yang menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi 

menyerang Indonesia sehingga banyak tanaman kakao di beberapa daerah mengalami kebusukan 

karena kelebihan air. Curah hujan yang cukup tinggi tersebut juga kemudian menyebabkan 

kemarau panjang dan kembali menyebabkan area perkebunan kakao di beberapa daerah di 

Indonesia seperti Polewali Mandar, Tabanan dan juga Flores megalami gagal panen akibat tidak 

dapat tumbuh dan mengalami kekeringan. 

 Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dengan Belanda dalam menghadapi penurunan 

ekspor biji kakao Idnonesia yang terjadi di Belanda, diantaranya adalah diplomasi antara 

pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia secara bilateral melalui Working Group yang 

membahas tentang pemberian keringanan serta pengurangan persentasi batas residu pestisida 

terhadap biji kakao Indonesia yang akan masuk ke Belanda. Belanda hanya menyetujui 

permintaan dari pihak Indonesia tersebut tetapi tidak dapat menjanjikan hal tersebut dapat 

terealisasikan dan terbukti hingga saat ini pun biji kakao dan produk olahan kakao dari Indonesia 

yang ingin masuk ke pasar Eropa, termasuk Belanda, masih harus melalui standarisasi keamanan 

pangan yang sangat ketat, sulit dan memakan waktu yang cukup lama. 

 Upaya kedua yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan 

dari Belanda berupa bea masuk sebesar 9-11% untuk biji kakao dari Indonesia melalui kerangka 

kerjasama Indonesia – Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 

dengan melakukan negosiasi agar tarif bea masuk yang diterapkan untuk biji kakao Indonesia di 

pasar Eropa, termasuk Jerman dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali alias 

menjadi 0%. Namun, agaknya hal tersebut dirasa sulit karena pihak Belanda bersikukuh untuk 

tetap memberlakukan pengenaan tarif bea masuk tersebut terhadap biji kakao dari Indonesia 

yang akan masuk ke pasar Eropa termasuk Belanda padahal negosiasinya berlangsung cukup 

lama dari tahun 2011 hingga 2016 tetapi Indonesia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. 
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 Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan belanda dalam 

kerangka Indonesia – Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 

mengalami hambatan dalam proses negosiasinya sehingga belum menemukan solusi yang terbaik 

dalam menghadapi penurunan ekspor biji kakao Indonesia di Belanda pada tahun 2012 hingga 

tahujn 2015. Meskipun begitu, Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Industri Kakao Indonesia 

(AIKI) dengan melakukan penyuluhan ke berbagai daerah oenghasil kakao di Indonesia agar 

menggunakan pupuk nabati dan juga pestisida khusus dari Kementerian Pertanian dengan 

harapan, biji kakao Indonesia dapat lolos tahap seleksi yang diterapkan oleh Belanda. 

IV.2 Saran 

 Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi besar dalam membangun 

perekonomian negaranya melalui sektor agrikulturnya, salah satunya adalah komoditas kakao 

yang menjadi salah satu komoditas unggulan bagi Indonesia karena Indonesia merupakan salah 

satu negara produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Hal 

tersebut membuktikan bahwa biji kakao Indonesia memiliki nilai tambah dan potensi yang besar 

dalam bersaing di pasar internasional. Salah satu negara tujuan utama ekspor biji kakao 

Indonesia adalah Belanda. Dalam mengekspor biji kakao Indonesia di Belanda, sebaiknya lebih 

di perhatikan hal-hal berikut: 

• Lebih bersikap proaktif terhadap para pengusaha kakao Indonesia yang ada di 

Belanda yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kembali grafik ekspor biji 

kakao Indonesia di Belanda dengan bantuan sarana dan prasarana dari pihak Belanda. 

• Indonesia sebagai salah satu pengekspor biji kakao terbesar ke Belanda sebaiknya 

lebih berfokus pada produk olahan kakao yang mana produk tersebut tidak harus 

melalui proses seleksi pengamanan makanan yang terlalu ketat. 

• Indonesia seharusnya bisa lebih aktif lagi dalam melakukan upaya diplomasi ekonomi 

dengan Belanda karena Belanda merupakan salah satu pasar potensial bagi Indonesia. 
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