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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1 Kesimpulan 

 Hortikultura merupakan salah satu sub sektor penting dalam pembangunan 

pertanian. Secara garis besar komoditas hortikultura terdiri dari kelompok 

sayuran, buah, tanaman berkhasiat obat, dan tanaman hias.Komoditas 

hortikultura juga memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi sehingga sehingga 

usaha agribisnis hortikultura dapat menjadi sumber pendapatan petani.Jika 

melihat signifikasi buah-buahnya dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia 

tentunya tidak begitu besar meningat sebagian besar penduduk Indonesia tidak 

lazim mengkonsumsi buah-buahan. Akan tetapi hal ini juga tentuny amenjadi 

ladang besar bagi para importir dan pengusaha dengan melihat jumlah 

penduduk Indonesia yang sangat besar yang akan menjadi target pasar mereka. 

Di Indonesia sebagian besar buah di impor di datangkan dari Amerika Serikat, 

Kanada, Australia, China, Thailand dan Eropa.  Dari negara-negara tersebut 

buah impor berlabuh di kota-kota besar seperti Bandara Soekarno Hatta, 

Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, dan kemudian di 

distribusikan ke kota-kota besar lainnya. 

 Dengan adanya proses pengaturan impor produk hortikultura Pemerintah 

Indonesia telah menerbitkan Peraturan melalui Menteri Pertanian Nomor 60 

Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, dan Peraturan 

yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan muali resmi 

diberlakukan semenjak tanggal 28 September 2012. Kedua peraturan ini 

diterbitkan  dengan semangat pengamanan pangan dan bahan baku industri 

sekaligus dalam rangka pembenahan standar produk pertanian (khususnya 

produk hortikultura) dengan tujuan nya yaitu untuk meningkatkan daya saing 

Indonesia dalam perdagangan internasional. Permentan Nomor 60 Tahun 2012 

mensyaratkan bahwa impor produk hortikultura, baik dalam bentuk produk 
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hortikultura segar untuk tujuan konsumsi, produk hortikultura untuk bahan 

baku industri maupun produk hortikultura oalahan hanya dapat dilaksanakan 

setelah memperoleh surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) 

yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Selain persyaratan RIPH 

Permendag Kementerian Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 juga mengatur 

bahwa importir yang diizinkan untuk melakukan pemasukan produk 

hortikultura ke dalam wilayah Indonesia adalah importir yang telah 

mengantongi izin baik sebagai Importir Produsen (IP) produk hortikultura 

maupun Importir Terdaftar (IT) produk hortikultura. Impor hanya dapat 

dilaksanakan setelah mendapatkan atau memperoleh persetujuan impor dari 

Kementerian Perdagangan. 

 Pada tahun 2012 tepatnya setelah penerbitan Permentan dan Permendag 

60, Amerika Serikat merasa terganggu dengan adanya penerbitan peraturan 

baru tersebut dikarenakan impor dari mereka tidak dapat bebas masuk ke 

Inonesia. Sehingga akhirnya Amerika Serikat memprotes pemerintah Republik 

Indonesia atas kebijakan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan 

tersebut yang dianggap berdampak negative bagi sektor pertanian dan 

peternakan negara-negara eksportir pada umumnya dan Amerika Serikat 

khususnya. Di dalam masalah ini tidak hanya Amerika Serikat saja yang 

memprotes kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tetapi ada 

juga negara tersebut yang ikut diantaranya adalah  Selandia Baru, Kanada, dan 

Australia. Ketiga negara tersebut menuai protes juga dikarenakan masing-

masing mereka memiliki substantial trade interest dengan negara 

Indonesia.Kebijakan pemerintah Indonesia kemudia di adukan ke WTO 

karena pemerintah Indonesia dianggap membuat kebijakan yang bertentangan 

atau tidak konsisten dengan peraturan yang telah disepakati bersama di tingkat 

WTO. 

 Namun dengan sudut pandang lain Amerika Serikat dan Selandia Baru 

memandang bahwa kebijakan importasi yang diberlakukan oleh pemerintah 

Indonesia itu hanya menghambat impor perdagangan. Dari 20 komoditas 

hortikultura tersebut ada tujuh komoditas hortikultura yang dibatasi jumlah 
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kuota impornya yaitu diantaranya adalah: bawang Bombay, bawang merah, 

bawang putih,jeruk,lemon, pamelo,anggur, apel dan kelengkeng. Efektifitas 

berlaku sejak bulan Januari 2013 dan 13 komoditas yang dilarang masuk di 

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 

hewan, dan produk hewan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia belum 

memenuhi prinsip transparansi sebagaimana yang diatur dalam General 

Agreement on Tariffs and Trade yang ditandatangai pada tahun 1994 (GATT 

1994).Amerika Serikat juga berpandangan bahwa peraturan-peraturan tersebut 

merupakan bentuk hambatan non-tariff barier 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 Perdagangan dan 

Kementerian Pertanian dalam menyikapi protes yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat tersebut berpendapat bahwa peraturan impor produk hortikutura bukan 

merupakan bagian dari uapaya pemerintah untuk melakukan pembatasan 

impor.Rekomendasi juga diberikan secara adil tanpa membeda-

bedakan.Pandangan dan tanggapan pemerintah Indonesia secara lengkap telah 

disampaikan dalam pertemuan konsultasi antara Indonesia dengan Amerika 

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

Januari 2013 Dubes Amerika Serikat, Michael Punke mengirim surat ke 

Dubes Republik Indonesia untuk WTO meminta diadakannya konsultasi 
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anatara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait dengan kebijakan importasi 

produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Sebelum kasus kebijakan 

Indonesia terkait importasi hortikultura, hewan dan produk hewan masuk 

kedalam forum WTO antara Indonesia dengan Amerika Serikat sudah 

mengadakan pertemuan secara bilateral dak menghasilkan solusi yang 

disebabkan adanya ketidak sepahaman antara Indonesia dan negara penggugat 

(Amerika Serikat dan New Zealand) terkait dengan kebijakan yang telah 

dikeluarkan. Namun demikian pertemuan tersebut direncanakan akan kembali 

dibahas dalam pertemuan berikutnya yang diagendakan untuk dilaksanakan. 

Dan jika pertemuan konsultasi selanjutnya tidak dapat menghasilkan kata 

sepakat, maka protes dari Amerika Serikat tersebut dapat berlanjut menjadi 

sengketa Perdagangan (Dispute Settlement)di  dan ditingkat WTO.  

 Lalu pada tanggal 21&22 Februari 2013 diadakan konsultasi antara 

Amerika Serikat dan Indonesia bertempat di Jenewa.Delegasi RI terdiri dari 

pejabat-pejabat dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dan 

dipimpin oleh Dirjen KPI sedangkan Delegasi US dipimpin oleh Arthur Tsao, 

Assistant Genereal Council, USTR. Pada pertemuan konsultasi dimaksud 

Indonesia menajawab 99 pertanyaan yang diikuti oleh sub-sub pertanyaan 

(total pertanyaan sekitar 200 pertanyaan, yang telah dikirim oleh US secara 

tertulis ke Indonesia0, namun disebabkan sempitnya waktu untuk merumuskan 

jawaban dan ketidakhadiran beberapa pejabat teknis Kementan yang 

merupakan salah satu stakeholder utama dalam konsultasi dimaksud sehingga 

Indonesia hanya bisa menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan US yang 

dimaksud. Amerika Serikat ,emyampaikan permintaan pembentukan pada 

tanggal 23 Maret 2013 dalam sidang DSB WTO, dan Indonesia melakukan 

blocking atas permintaan ini. Dalam sidang DSB berikutnya pad tanggal 24 

April 2013, Indonesia dapat melakukan blocking lagi terhadap permohonan 

pembentukan panel AS, panel otomatis terbentuk dan DSB melakukan 

penentuan komposisi panel.Sampai saat ini gugatan AS dalam kasus DS455 

tidak berlanjut disebabkan adanya perubahan dalam sejumlah peraturan terkait 

importasi hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia. 
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 Pada tanggl 23 September 2013 indonesia melakukan konsultasi bersama 

AS dan New Zealand terkait kebijakan importasi hortikultura hewan, dan 

produk hewan dijakarta. ini memasuki konsultasi pada tahap ketiga acara 

konsultasi ini dihadiri oleh pihak ke III atau (Third Parties) yaitu Uni Eropa, 

Canada, Thailand daan Australia. Amerika Serikat dan Selandia Baru 

meyatalan bahwa peraturan-peraturan importasi Indonesia sangat restriktif dan 

inkonsisten dengan ketentuan di WTO agar memenuhi syarat transparansi dan 

fair.Disamping itu keempat negara tersebut mengharapkan konsultasi ini 

membuahkan hasil yang positif. Tim konsultasi Indonesia menyampaikan 

kepada Amerika Serikat dan Selandia Baru bahwa peraturan-peraturan impor 

yang ada saat ini sudah konsisten dengan ketentuan WTO, selain itu beberapa 

langkah transparansi sudah dilakukan Indonesia terkait kebijakan yaitu dengan 

menotifikasi dan memauat hal-hal penting yang perlu diketahui publik 

diwebsite Kementerian Perdagangan.  

 

IV.2 Saran  

Saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa kebijakan impor produk 

hortikultura yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan bagian dari 

kebijakan yang dilakukan untuk mendukung petani domestik dengan 

mempertimbangkan kemampuan produksi industri pertanian domestik dalam 

memenuhi kebutuhan pasar. Dan sejauh ini Pemerintah Indonesia dalam 

menangani kasus penyelesian sengketa (DS 477& DS 478) di WTO ini sudah 

sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Dispute Settlement Understanding 

(DSU)  yang merupakan perjanjian dari WTO. Sehingga Indonesia memiliki niat 

untuk menyelesaikan sengketa dagang dengan negara mitra tanpa merugikan 

pihak manapun. Selain itu, sarannya mungkin bisa berupa penyesuaian perturan 

atau regulasi di Indonesia yang tercakup dalam Undang-Undang atau Peraturan 

Menteri (baik Permentan maupun Permendag) sehingga tidak menimbulkan 

anggapan bahwa Indonesia memberlakukan pelarangan impor melainkan hanya 

untuk mengamankan aktivitas dan komoditas perdagangan dalam negeri. 

Pemerintah Indonesia telah mengakomodir dan memberikan kesempatan kepada 
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setiap negara termasuk Thailand untuk mengikuti proses konsultasi sebagai Third 

Party apabila negara tersebut memiliki substantial trade interest atau kepentingan 

dagang yang signifikan dengan Indonesia terhadap produk terkait. Dimana hal 

tersebut telah diatur dalam DSU Pasal 10 Ayat 2 tentang pihak ketiga (Third 

Parties) sehingga Indonesia telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di 

WTO dan tidak melakukan diskriminasi perlakukan (Most Favoured Nations). 
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