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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

 Pada era globalisasi ini permasalahan yang dihadapi oleh negara semakin 

kompleks.Mulai dari masalah ekonomi, politik, keamanan, kesehatan, lingkungan, 

dan sebagainya.Diantara isu-isu yang dihadapi oleh negara-negara dunia tersebut 

isu ekonomi merupakan salah satu isu sangat penting. Sebab, masalah ekonomi 

tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa akan tetapi menyangkut transsaksi 

ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya. Semakin kompleksnya 

kebutuhan suatu negara hampir tidak satupun negara mampu memenuhi sendiri 

kebutuhannya.Sehingga hal yang lazim untuk disaksikan adalah kerjasama antar 

negara tetangga maupun negara yang berada satu kawasan lainnya.Misalnya 

kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam berbagai macam 

bidang. 

 Hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat merupakan 

hubungan bilateral yang istimewa.Hal ini dikarenakan adanya kesamaan dan 

perbedaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Antara lain kesamaan dari 

keduannya adalah merupakan negara yang multikultur dan multietnis. Sedangkan 

perbedaannya antara lain adalah dari segi bentuk negara dan sistem politik 

pemerintahan, Amerika Serikat merupakan negara republik federal sedangkan 

Indonesia berbentuk negara kesatuan republik (Sejarah Hubungan Bilateral Indo-

AS, 2014, hal1). Nilai perdagangan Indonesia – Amerika menembus rekor tinggi 

sepanjang sejarah yakni sebesar USD 27.97 miliar pada tahun 2012. Kondisi ini 

diperkirakan akan terus meningkat mengingat semakin membaiknya kondisi 

perekonomian Amerika Serikat. Nilai perdagangan selama tahun 2013 lalu naik 

7,6% dibandingkan tahun 2012. Nilai ekspor tahun 2013 ke Amerika 

Serikatsebesar USD 18,88% miliar. Sementara nilai impornya sebesar USD 9,09 

miliar (Sejarah Hubungan bilateral Indo-AS,2014,hal 3). Nilai perdagangan 

Indonesia-Amerika Serikat mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah hubungan 
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bilateral kedua negara dengan total perdagangan tahun 2013 sebesar USD 27,97 

miliar (Antarnews.com 23 Desember 2014, hlm. 2). Nilai total perdagangan 

tersebut meningkat 7,58% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai USD 25,99 

miliar. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Bayu 

Krisnamurthi saat konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan. Ekspor 

Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2013 tercatat sebesar USD 18,88 miliar 

atau naik 4,98% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai USD 17,99 miliar. 

Sementara itu impor Indonesia dari Amerika Serikat pada tahun 2013 juga 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 13,65% dengan nilai USD 

9,09 miliar. Terdapat 4 produk ekspor Indonesia ke AS dengan nilai diatas USD 1 

miliar yang mengalami pertumbuhan positif yaitu, pakaian tenun (HS 62) dengan 

nilai USD 2,25 miliar atau naik 5,94% , mesin listrik (HS 85) dengan nilai USD 

1,58 miliar atau naik 2,34%, alas kaki (HS 64) dengan nilai USD 1,15 miliar atau 

naik 22,8%, serta ikan dan seafood (HS 03) dengan nilai USD 1,03 miliar atau 

naik 14,43%. Sedangkan diranah ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-5 

terbesar sebagai negara  mitra dagang AS.  

 Mitra dagang komoditas pertanian Indonesia diantaranya adalah Australia, 

India, dan Amerika Serikat.Australia merupakan negara utama yang mengirim 

komoditas pertaniannya ke Indonesia. Nilai impor komoditas pertanian yang 

berasal dari Australia pada bulan Maret 2013 mencapai USD 553,13 juta atau 

21,90% dari total impor komoditas pertanian Indonesia. Negara asal impor 

komoditas pertanian berikutnya adalah India dengan nilai ekspor ke Indonesia 

sebesar USD 373,52 juta atau berkontribusi sebesai 14,79% dan Amerika Serikat 

sebesar USD 300,61 juta atau 11,90% (Pusat Data Dan Sistem Informasi 

Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, vol.5, No.2, 2013). Negara 

lainnya yang mengekspor komoditas pertaniannya ke Indonesia adalah China, 

Brazil, Kanada, Selandia baru, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 
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Tabel 1 Negara Asal Impor Komoditas Pertanian Indonesia Januari- Maret 

2013 

No Negara Nilai (US$ 000) Kontribusi (%) 

1 Australia  553,132 21.90 

2 India  373,521 14.79 

3 Amerika serikat  300,606 11.90 

4 China  208,758 8.26 

5 Brazil 147,434 5.84 

6 Kanada  125,298 4.96 

7 Selandia baru  117,703 4.66 

8 Thailand  79,088 3.13 

9 Malaysia  72,740 2.88 

10 Vietnam  67,277 2.66 

11 Lainnya  480,469 19.02 

TOTAL  2,525,976 100.00 

sumber: BPS, diolah Pusdatin 

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukan bahwa negara Amerika Serikat 

merupakan peringkat ke-3 dari negara asal impor komditas pertanian di Indonesia 

dengan nilai 300,606 juta USD dan berkontribusi sebesar 11,90%. Diurutan 

pertama ada Australia yang menempati kontribusi paling besar yaitu 21,90%. Lalu 

dibawah Amerika Serikat ada negara China, Brazil, Kanada, Selandia Baru, 

Thailand, negara-negara ini juga merupakan mitra dagang komoditas pertanian 

Indonesia. Komoditas yang paling banyak diimpor dari Australia pada Januari-

Maret 2013 adalah komditas tanaman pangan,  utamanya adalah impor gandum 

atau meslin sebesar USD 380,1 juta (Ir. Efirespati,M.Si, 2013, hal.9). Urutan 

berikutnya berasal dari impor komoditas peternakan yang mencapai USD 119,17 

juta, utamanya adalah sapi hidup sebesar USD 37,32 juta, susu dan daging sapi 

USD 23,25 juta.  

Berikutnya adalah komoditas perkebunan sebesar USD 41,14 juta, dengan 

komoditas utama adalah kapas, dan gula tebu masing-masing sebesar USD 38,78 

juta dan USD 1,19 juta. Sementara total impor komoditas hortikultura hanya USD 
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12,09 juta, utamanya adalah komoditas anggur dan kentang masing-masing 

sebasar USD 3.53 juta dan USD 3,01 juta. India menduduki peringkata ke-2 

sebagai negara yang banyak melakukan ekspor ke Indonesia pada periode bulan 

Januari-Maret 2013. Nilai impor sub sektor tanaman pangan Indonesia dari India 

mencapai USD 297,51 juta dengan komoditas paling banyak impor adalah 

komoditas jagung sebesar USD 211,98 juta. Disusul komoditas kacang tanah 

sebesar USD 65,97 juta. Impor komodtas perkebunan dari India mencapai USD 

48,60 juta dengan komoditas utama kapas sebesar USD 30,85 juta.  

Selanjutnya impor komoditas hortikultura dari negara India sebesar USD 

2,92 juta dengan komoditas utama lobak China sebesar USD 11,83 juta. 

Sementara impor komoditas peternakan dari negara ini sebesar USD 5,48 juta 

dengan komoditas utama kulit dan jangat sebesar USD 4,01 juta. 
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Tabel 2 Data &Statistik Impor Hortikultura (Hortikultura yang 

diproduksi di Indonesia)  

Komoditas Produksi Konsumsi Realisasi impor  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cabai  1.483.07

9 

1.700.40

9 

1.674.12

3 

641.632 712.924 853.132 5.344 2.637 4.334 

Bawang 

merah 

893.124 964.220 1.021.00

0 

689.160 760.452 895.908 156.38

1 

120.35

4 

69.752 

Kentang  955.488 1.094.24

0 

1.023.38

1 

1.043.00

0 

1.178.00

0 

1.182.00

0 

78.419 46.857 2.694 

Jeruk  2.575.25

0 

1.611.77

0 

2.608.67

0 

2.757.60

0 

2.729.77

0 

2.702.22

0 

2.756 2.708 3.177 

Pisang  6.087.77

0 

6.189.04

0 

6.369.31

0 

6.086.40

0 

6.223.63

0 

3.363.96

0 

- 1.241 212 

Durian  649.650 888.130 665.520 676.800 673.600 670.410 27.149 19.767 4.343 

Mangga  2.131.13

9 

2.376.33

9 

2.508.60

9 

2.131.00

0 

2.122.00

0 

2.207.00

0 

808 941 106 

Anggur  62.030 10.160 72.800 62.400 67.470 72.940 55.794 59.449 39.395 

Apel  104.120 247.070 184.550 316.800 315.630 314.460 212.68

5 

183.85

9 

123.722 

Wortel  368.560  465.530 379.680 410.400 410.400 398.450 41.868 55.484 12.416 

sumber : The Ministry Of Trade Of The Republic Indonesia  

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi impor mengalami penurunan 

pada tahun 2012 karena adanya Undang-undang Permendag Tahun 2012 yang 

telah diubah menjadi Undang-undang Permendag No.60 tahun 2012 tentang 

Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Pada tahun 2012 realisasi impor turun 

secara drastis terutama cabai dan bawang merah. Hortikultura merupakan salah 

satu sub sektor penting dalam pembangunan pertanian. Secara garis besar 

komoditas hortikultura terdiri dari kelompok tanaman sayuran (vegetables), buah 

(fruits), tanaman berkhasiat obat (medinical plants),tanaman hias 

(ornamentalplants) termasuk didalamnya tanaman air lumut dan jamur yang dapat 
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berfungsi sebagai sayuran, tanaman obat atau tanaman hias (Sejarah 

Hortikultura,2014, hal.1). Hortikultura sebagai salah satu sub sektor pertanian 

memegang peranan penting dan strategis karena perannya sebagai komponen 

utama pola pangan. Komoditas hortikultura khususnya sayur dan buah-buahan 

memegang peran penting dari keseimbangan pangan yang dikonsumsi.Komoditas 

hortikultura juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga usaha agribisnis 

hortikultura dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani.Hal ini 

karena komoditas hortikultura memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, 

keragaman jenis, serta ketersediaan sumberdaya lahan. 

Jika melihat signifikasi buah-buahan dalam pola konsumsi masyarakat 

Indonesia tentunya tidak begitu besar mengingat sebagian besar penduduk 

Indonesia tidak lazim mengkonsumsi buah-buahan. Akan tetapi hal ini tentunya 

juga menjadi ladang besar bagi para importir dan pengusaha dengan melihat 

jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yang akan menjadi target pasar 

mereka. Di Indonesia sebagian buah impor di datangkan dari AS, Kanada, 

Australia, China, Thailand, dan Eropa.Dari negara-negara tersebut, buah impor 

berlabuh di kota-kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek (Bandara Soekarno 

Hatta dan Tanjung Priok), Medan (Pelabuhan Belawan), Makasar, dan Surabaya 

(Tanjung Perak) untuk kemudian di distribusikan ke kota-kota besar lainnya 

seperti Semarang dan Yogyakarta. 

Dalam rangka peraturan proses impor produk hortikultura, Pemerintah 

telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 tahun 2012 tentang 

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 60 tahun 2012 tentang Perubahan Ketentuan Impor Produk Hortikultura 

dan mulai resmi di berlakukan sejak tanggal 28 September 2012. Kedua peraturan 

ini di terbitkan dengan semangat pengamanan pangan dan bahan baku industri 

sekaligus dalam rangka pembenahan standar produk pertanian (khususnya produk 

hortikultura) dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam 

perdagangan internasional (Kebijakan Impor Produk Hortikultura dan Daging 

Indonesia vs Amerika Serikat, 2014, hal.3).  
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Permentan Nomor 60 tahun 2012 mensyaratkan bahwa impor produk 

hortikultura baik dalam bentuk produk hortikultura segar untuk tujuan konsumsi, 

produk hortikultura untuk bahan baku industri mapun produk hortikultura olahan 

hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh surat Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura (RIPH) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Selain 

persyaratan RIPH, Permendag Nomor 60 tahun 2012 juga mengatur bahwa 

importir yang diizinkan untuk melakukan pemasukkan produk hortikultura ke 

dalam wilayah Indonesia adalah importir yang telah mengantongi izin baik 

sebagai Importir Produsen Produk Hortikultura (IP) maupun Importir Terdaftar 

Produk Hortikultura (IT). Impor hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh 

persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Pemerintah sejak tahun 2011 

telah mengatur proses impor sapi dan daging sapi dengan menerbitkan peraturan 

Menteri Pertanian No. 50 tahun 2011 tentang rekomendasi persetujuan impor 

daging dan jeroan dana Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2011 

tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan. Berdasarkan kedua 

peraturan ini, impor sapi dan daging sapi dapat dilakukan oleh importir setelah 

memperoleh Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diterbitkan oleh 

Kementerian Perdagangan. Sejalan dengan Permentan dan Permendag 60, 

Permentan 50 dan Permendag 24 diterbitkan dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa impor hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang belum 

mampu dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri. 

Namun pada tahun 2012, tepatnya setelah penerbitan Permentan dan 

Permendag 60, Pemerintah Amerika Serikat memprotes Pemerintah Republik 

Indonesia atas kebijakan impor produk hortikulura dan daging sapi yang dianggap 

membatasi impor dan berdampak negatif bagi sektor pertanian dan peternakan 

negara-negara eksportir pada umumnya dan Amerika Serikat pada khususnya. 

Tidak hanya Amerika serikat yang memprotes mengenai kebijakan tersebut tetapi 

ada 3 negara yang ikut mengugat Indonesia karena merasa dirugikan dengan 

diadakannya kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia. Negara yang ikut serta 

mengugat Indonesia adalah Selandia Baru, Kanada , dan Autsralia. Karena ketiga 

negara tersebut memilikikepentingan substantial trade interest dengan Indonesia 
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maka dari itu ketiga negara tersebut ikut serta mengugat Indonesia ke 

WTO.Kebijakan Pemerintah Indonesia dianggap bertentangan atau tidak 

konsisten dengan peraturan yang telah disepakati bersama di tingkat World Trade 

Organization (WTO) (Industri.kontan.co.id, 30 Agustus 2014, hlm. 2).Namun 

Amerika serikat dan Selandia baru memandang bahwa kebijakan importasi yang 

dimaksud menghambat impor perdagangan.Dari 20 komoditas hortikultura 

tersebut ada tujuh komoditas hortikultura yang dibatasi jumlah kuota impornya 

yaitu diantaranya adalah: bawang bombay,bawang merah, dan bawang putih, 

jeruk yang terdiri dari jeruk mandarin, dan jeruk siam serta lemon, pamelo, 

anggur, apel, dan kelengkeng (neraca.co.id, 28 Oktober 2014, hlm.2). Efektif 

berlaku sejak bulan Januari 2013 dan 13 komoditas yang di larang masuk ke 

Indonesia (dalam jangka waktu tertentu) yang meliputi 6 jenis produk buah, 4 

jenis produk sayuran, dan 3 jenis produk bunga. 

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah 

satu kebijakan pemerintah untuk mendukung petani domestik dengan 

mempertimbangkan kemampuan produksi industri pertanian domestik dalam 

memenuhi kebutuhan pasar.Kebijakan ini setidaknya memberi dampak positif 

terhadap petani domestik untuk meningkatkan produksinya.Amerika Serikat 

berpendapat bahwa kebijakan impor produk hortikultura dan daging yang 

dijalankan oleh Pemerintah Indonesia belum memenuhi prinsip transparansi 

sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade yang 

ditandatangani pada tahun 1994 (GATT 1994).Berdasarkan GATT 1994, Amerika 

Serikat juga berpandangan bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan bentuk 

hambatan perdagangan non tarif (non tarif barrier) karena berpotensi membatasi 

importir dalam melakukan impor sekaligus membatasi akses ekspor bagi negara 

eksportir. Amerika Serikat pun menyatakan bahwa kebijakan perdagangan 

pemerintah Indonesia tersebut telah melanggar Import Licensing Agreement 

karena proses pengajuan izin yang dianggap terlalu rumit sehingga berpotensi 

mendistorsi perdagangan. 

Pemerintah Indonesia khususnya melalui Kementerian Pertanian dan 

Kementerian Perdagangan dalam menyikapi protes Amerika Serikat tersebut, 
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berpendapat bahwa peraturan impor produk hortikultura dan daging bukan 

merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan impor. 

Rekomendasi juga di berikan secara adil tanpa membeda-bedakan.Permendag dan 

Permentan 60 tidak dapat diartikan sebagai pembatasan jumlah impor, karena 

tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jumlah yang akan diimpor. 

Rekomendasi juga diberikan secara adil tanpa membedakan setiap 

permohonan.RIPH tidak bertujuan untuk membatasi impor, namun untuk 

kepentingan keamanan pangan (food safety), dimana penetapan jumlah yang 

diperbolehkan impor didasarkan pada kapasitas gudang penyimpanan yang ada 

(cold storage), dengan pertimbangan produk hortikultura mudah rusak. 

Pandangan dan Tanggapan Pemerintah Indonesia secara lengkap telah 

disampaikan dalam Pertemuan Konsultasi antara Indonesia dan Amerika Serikat 

pada tanggal 21-22 Februari 2013 di Genewa, Swiss. Pada tanggal 10 Januari 

2013 Duta besar AS, Michael Punke mengirim surat ke Dutabesar Republik 

Indonesia (RI) untuk WTO meminta diadakannya konsultasi antara AS dengan 

Indonesia terkait Kebijakan Importasi Produk Hortikultura, Hewan dan Produk 

Hewan (Kasus Kebijakan Indonesia Terkait Importasi Hortikultura, Hewan Dan 

Produk-produk Hewan, 2013, hal.1). Sebelum kasus kebijakan Indonesia terkait 

Importasi Hortikultura, Hewan, dan Produk-Produk Hewan masuk ke forum 

WTO, antara Indonesia dengan AS mengadakan pertemuan secara bilateral namun 

tidak menghasilkan solusi. Dikarenakan adanya ketidak sepahaman dengan 

negara-negara pengugat Selandia Baru, Kanada, dan Autsralia, Dan dalam 

persoalan sengketa ini ketiga negara pengugat tersebut bersedia ikut bergabung 

menjadi Third Parties dalam kasus ini dikarenakan ke tiga negara tersebut merasa 

impornya terhambat sama seperti AS.  

Dikarenakan belum ada titik temu diantara kedua belah pihak maka hasil 

pertemuan tersebut direncanakan akan kembali dibahas dalam pertemuan 

berikutnya yang diagendakan. Jika pertemuan konsultasi selanjutnya tidak dapat 

menghasilkan kata sepakat, maka protes Amerika Serikattersebut dapat berlanjut 

menjadi Sengketa Perdagangan (Dispute Settlement) di tingkat WTO. 
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I.2 Rumusan Masalah  

 Terkait latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah 

yang di angkat adalah Bagaimana dinamika proses penyelesaian sengketa 

dagang di WTO terkait dengan pembatasan impor hortikultura (2012-2014)? 

I.3 Tujuan Penelitian  

 1. Mengetahui tentang permasalahan sengketa dagang khususnya dalam 

hal pengetatan produk impor hortikultura. 

2. Secara spesifik proses penyelesaian sengketa dagang di WTO yang 

dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Amerika serikat dalam kebijakan 

Indonesia terkait dengan Importasi Horttikultura. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana permasalahan sengketa 

dagang antara Indonesia dengan Amerika serikat.  

4. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya 

sengketa dagang . 

I.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara 

umum dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai masalah masalah 

sengketa dagang antara Indonesia dengan Amerika serikat terkait dengan 

kebijakan impor hortikultura.  

2. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan studi Hubungan Internasional mengenai hambatan yang terjadi 

dalam kegiatan impor dari Amerika ke Indonesia, terkait dengan kebijakan 

Indonesia terhadap importasi hortikultura. Serta mengetahui bagaiman 

penyelesaian sengketa dagang antara Amerika serikat dengan Indonesia di WTO. 
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I.5 Tinjauan pustaka  

Telah banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis lain, 

dengan ini penulis melakukan penelitian yang terkait dengan topik pembahasan 

yaitu “Penyelesaian sengketa dagang Indonesia-Amerika serikat di WTO terkait 

pembatasan impor hortikultura sebagai berikut : 

 1.5.1 Dalam penelitian yang berjudul “Prosedur notifikasi WTO untuk 

transparasi kebijakan impor terkait bidang perdagangan (Sulistyo Widayanto, 

2014, hal.8). karya Sulistyo Widayanto membahas pelaksanaan kerjasama 

perdagangan multilateral Indonesia dalam World TradeOrganization (WTO) 

notifikasi terkait kebijakan impor. Indonesia adalah salah satu pendiri atau 

original member dari organisasi perdagangan dunia (WTO) yang secara resmi 

berdiri sejak 1 Januari 1995. Persetujuan WTO mencangkup seperangkat 

kesepakatan tentang hak-hak untuk para anggota untuk mengatur dan membuat 

sendiri peraturan pelaksanaan dalam rangka memperluas, mempertahankan dan 

mengamankan hak-hak akses pasar ekspornya di seluruh anggota WTO dan 

pengamanan pasar domestik.Anggota WTO telah menyepakati bahwa setiap 

kebijakan terkait bidang perdagangan yang dituangkan ke dalam undang-undang, 

peraturan maupun regulasi wajib dilakukan melalui prosedur yang prosedur yang 

transparan sehingga anggota WTO lainnya dapat mengetahuinya. 

 Sejak menjadi anggota WTO Indonesia telah melaksanakan penyesuaian 

berbagai peraturan kebijakan perdaganganya menurut ketentuan World Trade 

Organization/WTO.Kebijakan perdagangan yang menyangkut perijinan import 

(import licensing) termasuk salah satu peraturan yang harus berpedoman pada 

persetujuan tentang perijinan impor (Agreement on import licensing agreement/ 

ILA.Persetujuan ini mengharuskan setiap anggota membuat peraturan kebijakan 

impor sesederhana mungkin, transparan, proses cepat, dan terprediksi. Meskipun 

demikian upaya penyesuaian kebijakan impor tersebut menghadapi beberapa 

kendala. Kebijakan impor Indonesia akan selalu menjadi perhatian hal utama 

dunia. Hal tersebut terkait dengan besar dan luasnya kondisi dan potensi 

pasardalam negeri yang terus tumbuh yang dimiliki bangsa Indonesia. 
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 Kebijakan impor hampir selalu menjadi isu yang sangat sensitif terutama 

bila dikaitkan dengan upaya liberalisasi hubungan kerjasama perdagangan 

internasional. Kebijakan impor Indonesia akan secara langsung akan berpengaruh 

terhadap kelancaran arus akses pasar ekspor negara lain yang terkait perjanjian 

perdagangan dengan Indonesia. Di Indonesia tujuan pembuatan kebijakan impor 

di susun berdasarkan pada upaya perlindungan kepentingan nasional yang terkait 

dengan aspek kesehatan keselamatan, keamanan, lingkungan hidup dan moral 

bangsa.Di dunia ini selalu ada dua pandangan berlawanan tentang kesepakatan 

perdagangan dunia WTO.Satu pihak menganggap bahwa kesepakan perdagangan 

dunia itu sebagai ancaman, namun satu pihak lainnya justru menganggap sebagai 

peluang bagi perkembangan industri domestik. 

 Keduanya tidak ada yang salah.Mempertentangkan keduanya menjadi 

tidak relevan lagi, karena faktanya WTO telah menjadi rezim perdagangan dunia 

sehingga pasar domestik setiap anggota WTO terintegrasi ke dalam pasar 

dunia.Hal ini harus disadari saat ini adalah bahwa sejak menjadi anggota WTO, 

dunia adalah pasar ekspor produk Indonesia dan sebaliknya Indonesia adalah 

pasar tujuan ekspor seluruh anggota WTO. Oleh karena itu setiap perubahan 

kebijakan impor di Indonesia otomatis akan serta mendapat tanggapan anggota 

WTO karena berarti pula perubahan terhadap akses pasar produk mereka. Reaksi 

terhadap perubahan kebijakan impor adalah suatu hal yang wajar. Setiap anggota 

WTO termasuk Indonesia mempumyai kepentingan untuk diyakini agar setiap 

kebijakan impor anggota WTO harus fair, tidak digunakan sebagai proteksi 

terselubung yang dapat mendistorsi pasar dan konsisten dengan Agreement on 

Import Licensing Procedurs. 

 Penelitian yang dilakukan Sulistyo Widayanto menurut penulis belum 

tepat karena menurut penulis suatu sistem yang berdasarkan pada peraturan tidak 

akan banyak membawa arti jika tidak mempunyai mekanisme penyelesaian 

sengketa.Kebijakan Import Licensing dalam kenyataannya tidak hanya dipakai 

sebagai instrument untuk melindungi industri dan pasar domestik, namun juga 

dapat dimanfaatkan untuk memperluas, mengamankan, dan meningkatkanakses 

pasarproduk domestik luar negeri.Indonesia menggunakan Import Licensing untuk 
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membuka akses pasarnya.Apabila Indonesia menemukan ketidak konsistenan 

import licensing dari negara mitra dagang, maka hal yang perlu dilakukan adalah 

mendiskusikan melalui pendekatan bilateral demi untuk mengamankan akses 

pasar terlebih dahulu.Namun apabila pendekatan bilateral tidak membuahkan 

solusi maka bisa digunakan pendekatan regional, dan jika gagal maka yang 

terakhir perlu dilakukan adalah pendekatan multilateral. 

 Pemanfaatan persetujuan perijinan impor yang tidak kalah pentingnya 

adalah memperlajari dari cara negara lain merespon kebijakan impor yang 

dipermasalahkan oleh negara lain. Salah satu caranya adalah dengan 

memodifikasi peraturan yang dipermasalahkan dengan format dan tujuan yang 

berbeda.Dan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

karena pada skripsi penulis dijelaskan bagaimana kebijakan impor yang dilakukan 

dan bagaimana WTO berpengaruh terhadap suatu kebijakan. 

 1.5.2 Jurnal yang berjudul “Dampak Pembatasan Impor Hortikultura 

Terhadap Aktivitas Perekonomian, Tingkat Harga Dan Kesejahteraan”(Wisnu 

Winardi,2014, hal.23) karya Wisnu Winardi menjelaskan mengenai pada bulan 

Desember 2012 pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan pintu 

masuk untuk produk hortikultura yang mulai berlaku sejak tanggal 28 September 

2012. Kebijakan ini merupakan penundaan atas penerapan Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) Nomor 30/M-DAG-PER/5/2012 tentang 

ketentuanimpor produk hortikultura yang sedianya di tetapkan mulai berlaku 15 

Juni 2012. Dengan ketetapan ini pemerintah akan menutup beberapa pelabuhan 

impor untuk produk hortikultura sehingga impor hanya boleh masuk ke wilayah 

pabean Indonesia melalui empat pintu masuk, yaitu pelabuhan belawan, tanjung 

perak, makasar dan bandara soekarno hatta. Berdasarkan peraturan ini akanada 

beberapa ketentuan lain mengenai impor hortikultura, terutama yang terkait 

dengan kesehatan dan lingkungan. 

 Tujuannya adalah melindungi kepentingan konsumen, terutama dalam hal 

pengendaalian masuknya hama penyakit. Selanjutnya kebijakan ini di harapkan 

akan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, terutama bagi 

masyarakat umum sebagai konsumen dan petani sebagai produsen. Kebijakan 
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pembatasan impor hortikultura sering diasosiasikan dengan pembatasan impor 

hortikultura, sebab implementasi kebijakan ini hampir bisa dipastikan akan 

mengurangi jumlah impor hortikultura. Dalam perjalanannya kebijakan ini banyak 

mendapat respon pro dan kontra dari berbagai pihak.Pihak yang pro menyatakan 

bahwa kebijakan ini sangat baik untuk dilaksanakan karena , dapat merangsang 

produsen domestik untuk meningkatkan produksinya. 

 Dengan kebijakan ini pendapatan dan kesejahteraan petani hortikultura 

sebagai produsen dalam negeri diharapkan akan meningkat. Namun disisi lain, 

kebijakan ini juga mendapat tantangan dari pihak yang kontra baik dari dalam 

maupun luar negeri. Pihak dari dalam negeri mengkhawatirkan ketersediaan 

produk hortikultura yang belum sepenuhnya bisa terpenuhi dari dalam negeri dan 

dampak inflasi yang mungkin diakibatkannya.Sedangkan pihak luar negeri atau 

negara eksportir merasa kebijakan ini merugikan produksi domestiknya dan 

menganggap peraturan ini melanggar ketentuan tentang perdagangan bebas. 

 Berdasarkan hasil penelitian tujuan kebijakan pemerintah untuk 

melindungi konsumen dengan menerapkan kuota impor hortikultura meiliki trade 

off dalam berbagai aspek. Pengurangan impor hortikultura sebesar 5 persen, 10 

persen dan 20 persen diperkirakan akan memberikan hasil yang berbeda secara 

besaran namun tidak terlalu berbeda secara struktur. Berdasarkan hasil tersebut 

kebijakan pembatasan impor hortikultura disebut sebgai kebijakan yang 

berorientasi pada pemerataan (pro equality) dan bukan pada pertumbuhan (pro 

growth). Pemerataan yang wujud bukan disebabkan kenaikan produktifitas, 

namun lebih disebabkan oleh naiknya penerimaan  rumah tangga pertanian dari 

quota rent produk hortikultura.  

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis karena di 

dalam penelitian yang penulis lakukanakan dijelaskan mengenai pokok-pokok 

peraturan ketentuan umum di bidang impor dan juga membedakan karena dampak 

pembatasan impor hortikultura tidak hanya berdampak pada aktivitas 

perekonomian namun akan berdampak kepada terjadinya kasus sengketa dagang 

yang berdampak kepada WTO. 
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1.5.3 Dalam penelitian yang berjudul “Dampak Impor Produk 

Hortikultura Cina Terhadap Sektor Hortikultura Indonesia Dalam Kerangka 

ACFTA Tahun 2010-2013 (Khairunnisa Kudadiri, 2014, hal.18). Membahas 

mengenai masuknya buah impor Cina ke dalam negeri tidak bisa dihadang 

sepenuhnya melihat keterbatasan iklim, peratutan perdagangan global, dan 

kebutuhan masyarakat akan produk tersebut. Jumlah impor ini akan terus 

meningkat mengingat kebutuhan akan konsumsi produk tersebut terus meningkat. 

Dengan berlakunya perdagangan bebas dalam perjanjian ACFTA (Asean China 

Free Trade Area), dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan 

perdagangan baik tarif maupun  non tarif untuk memperlancar arus perdagangan 

antara negara-negara ASEAN dan Cina.  

Banyak pengamat yang memprediksi bahwa produk-produk ekspor 

Indonesia yang meningkat adalah kelompok produk pertanianantara lain kopi, 

karet, dan kelapa sawit. Kemudian produk yang diprediksi yang akan terkena 

dampak negative adalah garmen, elektronik, sektor makanan, industri baja/besi 

dan produk hortikultura. Seperti diketahui, ketergantungan Indonesia pada produk 

impor hortikultura semakin megkhawatirkan.Pasar dalam negeri pun telah 

kebanjiran buah dan sayur impor.Hal ini dapat dipicu oleh kurangnya perhatian 

pemerintah pada sektor ini, yang ada pada akhirnya Indonesia semakin tergantung 

pada produk-produk impor dari cina. 

Berbeda dengan fokus penelitian yang ditulis oleh penulis karena dalam 

penelitian Khairunisa hanya membahas mengenai dampak dalam kerangka 

ACFTA saja tidak ada dampak terhadap perdagangan rejim internasional 

sedangkan penelitian yang penulis buat membahas secara menyeluruh akibat 

dampak pembatasan impor serta penyelesaian sengketanya.Sumber diatas lebih 

banyak berbicara pada berlakunya perdagangan bebas dalam perjanjian ACFTA  

dan banyak menjelaskan tentang hambatan-hambatan perdagangan baik tarif 

maupun non tarif.  
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I.6 Kerangka Pemikiran  

Secara umum dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepentingan 

nasional, teori kebijakan internasional, rezim perdagangan internasional, konsep 

hambatan non tarif, dan konsep penyelesaian di WTO kasus penyelesaian 

sengketa.  

I.6.1 Kepentingan nasional 

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi 

merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara.Tujuan  

negaramendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat 

keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. 

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan 

kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-

citakan.Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental 

dan faktor penentu akhir yang mengarahkan pembuat keputusan dari suatu negara 

dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.Kepentingan nasional suatu negara 

yang paling vital, seperti pertahanan, kemanan, militer, dan kesejahteraan 

ekonomi (Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, 2005, 

hlm.35).  

1.6.2 Kebijakan Perdagangan Internasional 

 Kebijakan perdagangan Internasional diartikan sebagai berbagai tindakan 

dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi dan arah perdagangan 

internasional dari atau ke negara tersebut. Tujuan kebijakan perdagangan 

internasional adalah sebagai berikut:  

1. Melindungi kepentingan nasional dari pengaruh buruk atau negatif dan dari 

situasi atau kondisi ekonomi atau perdagangan internasional yang tidak baik atau 

tidak menguntungkan.  

2. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri. 
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3. Melindungi lapangan kerja (employment). 

4. Menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment (BOP) atau neraca 

pembayaran internasional.  

5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. 

6. Menjadi stabilitas nilai tukar atau kurs valas (Hamdi Hady, 2001, hlm.9). 

 

Kebijakan Impor  

 Kebijakan perdagangan internasional dibidang impor diartikan sebagai 

berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, 

dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri 

dalam negeri dan penghematan devisa (Hamdi Hady,2011, hlm. 65) 

Hambatan non tarif 

 Hambatan non tarif/non tariff barier adalah hambatan terhadap arus 

barang ke dalam suatau negara yang disebabkan tindakan selain penerapan tarif 

atas suatu barang, misalnya beberapa penerapan standar tertentu atas suatu barang 

impor yang sedemikian sulit dicapai oleh para eksportir (Serian Wijatno dan 

Ariawan Gunadi, 2014, hlm.39). Kebijakan Nontarif Barrier (NTB) adalah 

berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan 

distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Secara 

garis besar NTB dapat dikelompokan sebagai berikut:  

1. Pembatasan Spesifik (specifik limitation) : 

Pembatasan spesifik terdiri dari larangan import secara mutlak pembatasan 

impor dan kuota sistem, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk 

tertentu, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan 

kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan kemanan negara, peraturan 

kebudayaaan, perizinan impor atau impor licenses, serta embargo.  
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2. Pembatasan Bea Cukai (Custom Administration Rules ) 

Peraturana bea cukai terdiri dari tatalaksana impor tertentu (procedure), 

penetapan harga pabeaan (custom value) penetapan forex rate(kurs dalas) dan 

pengawasan devisa (forex control), consultant formalities, packaging/labeling 

regulation, documentation needed, quality and testing standard, pungutan 

administrasi (fees), serta tarif classification dan  

3. Capur tangan Pemerintah (Government Participation) 

Campur tangan pemerintah terdiri dari kebijakan pengadaan pemerintahan, 

subsidi dan insentif ekspor, conterravailing duties, domestic assistance, dan trade 

diverting. Selain hambatan berbentuk tarif bea masuk, terdapat  aneka ragam 

kendala yang sengaja diciptakan untuk menghalangi masuknya barang kedalam 

peredaran suatu negara. Kendala impor yang berciri non-tarifadalah : 

1. Anti Dumping atau Countervailing Duties, yaitu bea yang dipungut oleh negara 

pengimpor atas komoditi yang terbukti mendapat subsidi dari pemerintah negara 

pengekspor.  

2. Pajak impor, adalah pajak yang dipungut atas komoditi impor disamping bea- 

masuk. 

3. Ijin impor dan alokasi devisa. 

4. Kontraksi mata uang dan pengaruh harga impor. 

5. Approved Traders (Importer), yaitu pemerintah dengan sadar membatasi 

importir untuk komoditi tertentu, sehingga kuantum, mutu, harga dan distribusi 

komoditi tersebut secara langsung dapat dikendalikan pemerintah.  

6. Pengaturan teknis dan Administratif , yaitu dengan memberikan peraturan dan 

prosedur yang rumit dan sulit dipenuhi serta memakan biaya dan waktu yang 

lama. 

7. Import – Quota, yaitu pembatasan yang diterapkan negara pengimpor atas jenis 

dan jumlah (quantity).  
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- Larangan impor secara mutlak 

- Pembatasan impor atau quota system  

- Peraturan atau ketentuana teknis untuk impor produk tertentu  

- Peraturan kesehatan atau karantina 

- Peraturan pertahanan dan keamanan negara 

- Peraturan kebudayaan  

- Perizinan impor/ import licenses  

- Embargo 

Hambatan Pemasaran/ marketing seperti : 

- VER ( Voluntaru Export Restrain), yaitu pembahasan ekspor secara suka 

rela. 

OMA (Orderly Marketing Agreement), yaitu pembatasan pemasaran 

produk tertentu atas permintaan negara importer.  

 Hambatan perdagangan berupa kuota atau hambatan perdagangan lainnya 

berupa pembatasan jumlah, izin, impor biaya-biaya yang dikenakan oleh 

kapabeaan, prosedur kapabeaan, subsidi ekspor, tingkat standar yang tidak 

beralasan atau prosedur standar yang berlebihan, pembatasan dalam pembelian 

barang dan jasa pemerintah, perlindungan hak milik intelektual yang berlebihan 

dan hambatan yang menolak atau memberlakukan akses pasar yang sangat sulit 

umtuk barang dan jasa dari luar negeri dikelopokan dalam hambatan non tarif 

(Antisipasi Hambatan Tarif dan Non-tarif di Beberapa Negara Tujuan Ekspor, 

2013 hlm.15) 

1.6.3 Rezim Perdagangan Internasional 

 Dalam dinamika hubungan internasional serta kerjasama internasional, 

rezim internasional berfungsi untuk penyedia aturan, prinsip, dan norma yang 

terkadang menjadi sangat diperlukan. Di dalam rezim internasional itu sendiri 

tidak hanya membahas tentang masalah kemiliteran saja namun juga dalam kajian 

Ekonomi Politik Internasional khususnya adanya perubahan dalam rezim 

perdagangan. Rezim Perdagangan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah 

struktur dari ide-ide kolektif yang berbagi mengenai perdagangan: budaya 
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perdagangan Dalam fenomena realitasnya yaitu adanya perubahan General 

Agreement on Traiffs and Trade (GATT) menjadi World Trade Orgaization 

(WTO) karena dianggap tidak dapat lagi bisa mengakomodir kebutuhan yang 

semakin lama semakin besar akan peraturan dalam perdagangan .Jika harus 

dijelaskan apa GATT,GATT itu sendiri adalah suatu perjanjian yang terkait tarif 

dan pedagangan yang terbentuk sebagai sebuah tindakan nyata untuk pembatasan 

atau penanggulangan pelanggaran dan diskriminasi yang dilakukan di dalam 

proses perdagangan internasional (Adelita Sukma, 2014, hlm.4). Rezim GATT 

hadir sebagai respon mengenai tidak adanya pihak pengatur sehingga terjadi 

pelanggaran dan adanya diskriminasi dalam perdagangan internasional.GATT ini 

penganut prinsip MFN (Most Favored Nations) adalah adanya perlakuan yang 

sama terhadap setiap anggota GATT. Dalam perdagangan internasional 

danperusahaan asing, GATT memberlakukan prinsip transparansi dan 

kompetitifitas yang mana artinya adalah suatu negara diharuskan untuk bersaing 

secara sehat dan harus mengetahui kebijakan dalam negeri yang dimiliki negara 

lain. 

1.6.4 Konsep penyelesaian sengketa di WTO  

 Suatu sistem yang berdasarkan pada peraturan tidak akan banyak 

membawa arti jika tidak mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa. Prosedur 

WTO menekankan pentingnya kepatuhan terhadap “hukum” WTO, dan membuat 

sistem perdagangan jadi lebih aman dan dapat diprediksi sistem WTO didasarkan 

pada suatu peraturan yang jelas dan jadwal waktu tertentu untuk meyeleseaikan 

suatu kasus. Namun demikian WTO tetap memprioritaskan konsultasi sebagai 

upaya awal penyelesaian sengketa (Sekilas WTO (World Trade Organization), 

2014, hlm.53).Prosedur penyelesaian sengketa memang sudah ada dalam GATT, 

namun jadwal waktunya kurang jelas, ketentuannya mudah dihambat sehingga 

kasus menjadi berlarut-larut dan tidak terlesaikan. Kesepakatan WTO mengenai 

penyelesaian sengketa( Understanding on Rules and Procedures Governing the 

Settlement of Disputes/DSU) menandai dimulainya proses yang lebih terstruktur 

dan tahap-tahap prosedur yang lebih jelas.  
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 Kesepakatan tersebut menekankan bahwa penyelesaian sengketa yang 

cepat sangat penting jika WTO diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara 

efektif. Secara sangat rinci kesepakatan tersebut menetapkan prosedur dan jangka 

waktu yang harus diikuti dalam proses penyelesaian sengketa (Ibid, hlm.55).  

 Pada awalnya GATT ditunjukan untuk membentuk Internasional Trade 

Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sitem 

Bretton Woods (IMF dan bank dunia). Meskipun piagam ITO akhirnya disetujui 

dalam UN Conference on Trade Development di Havana pada bulan Maret, 1948 

proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislative negara tidak berjalan lancar. 

Masalah-masalah perdagangan di selesaikan melalui serangkaian perundingan 

multilateral yang dikenal dengan nama “putaran perdagangan” (trade round) 

sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Salah satu 

bidang yang menjadi pengaturan dama GATT (General Agreement on Tarifs and 

Tarde atau kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan).Dan perjanjian 

WTO (World Trade Organization) adalah penyelesaiana sengketa.Bidang ini 

memainkan peran penting di dalam memelihara kredibilitas dan menegakkan 

aturan-aturan GATT dan perjanjian WTO. 

 Di samping itu mekanisme penyelesaian sengketa ini membantu negara 

anggota GATT/WTO dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang dengan 

cara-cara yang damai.Dengan adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa 

ini para pihak anggota (GATT/WTO) memiliki saran bagaimana sengketa mereka 

harus diselesaikan.WTO dalam pengaturannya mengalami perkembangan yang 

panjang.Banyak mengalami reformasi aturan yang sekarang ini telah terkristalisasi 

dan dimasukkan kedalam suatu aturan khusus dalam WTO yaitu the Dispute 

Settlement Understanding of the WTO Agreement. Dispute Settlement 

Understanding (DSU) adalah salah satu element terpenting dari rejim 

perdagangan multilateral saat ini. Dengan sistem penyelesaian sengketa ini juga 

diharapkan agar negara anggota dapat mematuhi peraturan-peraturan yang 

disepakati dalam WTO Agreement.Sistem penyelesaian sengketa ini juga dinilai 

sebagai kontribusi unik dari WTO terhadap kestabilan perekonomian 

global.Sistem penyelesaian sengketa WTO dibentuk sebagai pembaruan dari 
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sistem penyelesaian sengketa General Agreement on Tarif and Trade (GATTT) 

yang sebelumnya ada (Fredy Joseph Palawi, 2006, hlm.1).  

 Sengketa dapat muncul ketika ketika suatu negara menetapkan suatu 

kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO 

atau mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain. 

Selain negara yang paling dirugikan oleh kebijakan tersebut, negara ketiga yang 

tertarik pada kasus tersebut dapat mengemukakan keinginannya untuk menjadi 

pihak ketiga dan mendapat hak-hak tertentu selama berlangsungnya proses 

penyelesaian sengketa. Negara-negara anggota WTO sepakat bahwa jika ada 

negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara-negara 

anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada 

melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus meamtuhi 

prosedur yang telah disepakati dan menghormati keputusan yang 

diambil.Meskipun banyak prosedur WTO yang mirip dengan proses pengadilan 

negara-negara anggota  yang bersengketa tetap diharapkan melakukan 

perundingan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya 

panel. Oleh karena itu tahap pertama yang dilakukan adalah konsultasi antar 

pemerintah yang terlibat dalam suatu kasus.Bahkan sekiranya kasus tersebut 

melangkah ke tahap berikutnya, konsultasi dan mediasi tetap 

dimungkinkan.Tahap-tahap penyelesaian sengketa di WTO adalah sebagai berikut 

: 

1. Tahap Pertama : Konsultasi (maksimum 60 hari)  

 Sebelum mengambil tindakan-tindakan lebih jauh, negara-negara yang 

bersengketa haruslah berunding (konsultasi) terlebih dahulu untuk mencari jalan 

keluar atas perbedaan pendapat diantara mereka.Jika gagal, mereka juga dapat 

meminta bantuan Direktur Jenderal WTO untuk menengahi atau membantu 

penyelesaian sengketa. 

2. Tahap kedua ; Panel (maksimum 45 hari untuk pembentukan panel ditambah 

waktu 6 bulan bagi panel untuk menghasilkan keputusan). 
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 Jika konsultasi mengalami kegagalan, negara yang mengajukan gugatan 

dapat meminta dibentuknya suatu panel.Negara yang “tergugat” dapat berupaya 

untuk merintangi pembentukkan panel sebanyak satu kali, tetapi pada sidang DSB 

yang kedua kalinya, pemebntukan panel tersebut tidak dapat lagi dihambat 

(kecuali ada konsensus yang menentang panel tersebut). Secara resmi tugas panel 

adalah membantu DSB membuat putusan rekomendasi. Namun karena laporan 

panel hanya dapat ditolak melalui consensus dalam DSB, hasil putusannya sulit 

untuk digugurkan.Temuan-temuan panel harus didasarkan atas kutipan-kutipan 

peraturan yang terdapat dalam berbagai keputusan WTO. 

3. Banding (Appeals) 

 Tiap pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding atas keputusan 

panel.Kadang-kadang kedua belah pihak sama-sama mengajukan banding. Namun 

banding harus didasarkan pada suatu peraturan tertentu seperti interpretasi legal 

atas suatu  ketentuan/pasal dalam suatu persetujuan WTO. Banding tidak 

dilakukan untuk menguji kembali. 

 

1.7Alur Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impor Hortikultura dari Amerika Serikat ke Indonesia 

Hambatan yang terjadi dalam kegiatan impor produk 

hortikultura 

Penyelesaian Sengketa Dagang di WTO 
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1.8 Asumsi  

 Asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan perdagangan internasional terdapat beberapa hambatan 

perdagangan yang memaksa masing-masing negara yang terlibat untuk dapat 

meminimalkan hambatan-hambatan yang terjadi tanpa mengorbankan 

kepentingan nasional masing-masing.  

2. Hambatan yang terjadi pada impor hortikultura dari Amerika yang tidak bisa 

masuk ke Indonesia. Karena pemerintah Indonesia telah memberlakukan 

kebijakan mengenai pembatasan impor hortikultura yang telah di atur dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor 

Produk Hortikultura yang ditandatangai 21 September, dan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang ketentuan Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura (RIPH) yang ditandatangi pada 24 September 2012. Kedua beleid ini 

merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura. 

.3. Pemerintah Amerika Serikat tiba-tiba mengajukan langkah notifikasi dan 

keberatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas pembatasan impor 

produk hortikultura yang dilakukan Indonesia. Menyikapi hal tersebut pemerintah 

Indonesia berusaha melakukan perundingan secara bilateral dan apa bila upaya 

secara bilateral gagal kemudian dapat berkanjut ke tahap konsultasi selanjutnya . 

1.9 Metode Penelitian 

 Penelitian skripsi ini melihat bagaimana model penyelesaian 

sengketa dagang yang dilakukan oleh Indonesia mengenai pembatasan impor 

hortikultura. Periode penelitian ini akan dimulai dari tahun 2011 dan akan 

berakhir pada tahun 2014. Metodologi dalam sebuah penelitian diperlukan untuk 

menjawab rumusan masalah. 
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 Pada dasarnya ilmu pengetahuan sosial berbeda dengan ilmu pengetahuan 

alam Dalam ilmu pengetahuan sosial terdapat masalah yang umum dan khusus 

dimana ilmu pengetahuan sosial menjadi bagaian dari objek studi ilmu lain dan 

nilai-nilai dan kencenderungan pribadi yang dapat berpengaruh dalam proses 

penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian ini dapat dilakukan dengan benar 

metodologi penelitian diperlukan dalam mendeskripsikan, menjelaskan dan 

meramalkan fenomena dalam hubungan internasional.Metodologi penelititan juga 

diperlukan agar penelitian yang dilakukan dengan lebih kompeten dan lebih 

analisis dalam mereview bahan-bahan literatur yang terkait. 

I.9.1 Jenis penelitian  

 Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan tujuan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara sistematis, aktual dan 

akurat mengenai realita, kejadian serta hubungannya. Penelitian kualitatif 

menggunakan metode kualitatif.Metode kualitatif ini digunakan karena pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan-ganda.Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hahikat 

hubungan antara peneliti dan responden.Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penejaman pengaruh bersama dan 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

 Sumber dan Jenis Data  

 Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yanag digunakan adalah data 

sekunder.Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dokumen 

dan bahan dari internet.Data mengenai Penyelesaian sengketa dagang Indonesia- 

Amerika serikat di WTO terkait pembatasan impor hortikultura pada penelitian ini 

di dapatkan dari beberapa buku, jurnal, dan internet.. Untuk mendapatkan data 

dalam upaya pengumpulan data penelitian, maka dilakukan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang terbagi 

dalam dua jenis, yaitu:  

- Data Primer : Wawancara dengan pihak Kementerian Perdagangan 

Republik Indonesia, yaitu Bpk. Crishtophorus Barutu, selaku Kasubdit 
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Fasilitasi dan Aturan Perdagangan Direktorat Kerjasama Multilateral. 

Menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti 

dokumen resmi pemerintah Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Pertanian, Pemenrintah Amerika Serikat, dan Dokumen Resmi World 

Trade Organization (WTO) 

Data Sekunder : melalui studi dengan buku-buku yang menyangkut penyelesaian 

sengketa dagang , buku mengenai komoditas hortikultura dan buku yang 

mejelaskan WTO, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah, laporan 

Kementerian Perdagangan serta surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat 

dalam situs internet. 

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan (library research) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari 

sejumlah literature. Data tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian.Untuk menjelaskan pokok permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian, penulis menggunakan metode studi kasus yang tergolong dalam 

penelitian kualitatif. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu 

fenomena secara lebih mendalam.Metode analisis yang penulis digunakan untuk 

meneliti yaitu penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif digunakan teori yang 

telah dijabarkan dalam sub bagian kerangka pemikiran sebagai dasar acuan. 

I.9.3  Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif.Dimana, data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dilakukan 

dengan metode kualitatif, karean sifat data ini merupakan informasi kualitatif. 

Metode kualitatif  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.  
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1.10 Sistematika Pembabakan  

 BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

pemikiran, model analisis, asumsi, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II : KEBIJAKAN IMPOR HORTIKULTURA INDONESIA  

Pada bab ini akan membahas tentang awal terjadinya kasus sengketa 

dagang antara Indonesia-Amerika serikat yang dimulai dengan di 

berlakukannya kebijakan pintu masuk untuk produk hortikultura. Dan 

kemudian di keluarkannya undang-undang dari Kementerian Pertanian dan 

juga Kementerian Perdagangan mengenai pembatasan impor hortikultura 

yang akan diterapkan. Akan dijelaskan juga bagaimana hambatan yang 

terjadi pada impor hortikultura sehingga membuat Amerika serikat protes 

dan mengugat Indonesia di WTO. 

 

 BAB III : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG 

ANTARA INDONESIA-AMERIKA SERIKAT TERKAIT DENGAN 

PEMBATASAN IMPOR HORTIKULTURA  

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa 

dagang antara Indonesia dengan Amerika serikat di WTO dan bagaimana 

WTO menyikapi permasalahan sengketa dagang yang terjadi. 

 

 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitiian ini sebagai bagian 

akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran 

guna masukan terkait permasalahan tersebut.  
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