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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang 

berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas.  Hubungan-

hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, 

bentuknya yang sederhana hingga hubungan atau transaksi dagang yang 

kompleks.1 

WTO atau yang disebut dengan World Trade Organization merupakan 

organisasi perdagangan dunia yang secara khusus mengatur perdagangan antar 

negara anggota WTO. WTO didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu 

perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas, liberal, transparan dan 

prediktif dengan sengketa yang dapat diselesaikan secara adil.2 WTO berperan 

menyelesaikan sengketa antar anggotanya dimana sengketanya adalah tentang 

pelaksanaan perjanjian dibawah WTO.  

Terbentuknya WTO menghasilkan banyak perubahan dan perjanjian-

perjanjian baru dalam pengaturan aspek-aspek perdagangan dalam hukum 

perdagangan internasional untuk barang dan servis, beberapa contoh aspek 

perdagangan di antaranya yaitu agrikultur, regulasi kesehatan untuk produk-

produk perkebunan, investasi, standar produk, anti-dumping, lisensi impor, 

safeguards, tarif, dan bea cukai. Dengan terbentuknya WTO, diharapkan mampu 

                                                           
1 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT.  Raja Grafindo), 2005, hlm. 1 
2 Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO) , (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti), 2004, hlm.24. 
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menjadi wadah dan pengayom guna tercapainya suatu perdagangan dunia yang 

lebih tertib, lancar, bebas, dan transparan terutama dalam upaya penyelesaian 

sengketa perdagangan antarbangsa secara adil.3 

Sengketa dagang antar negara kerap kali mewarnai dinamika dalam 

perdagangan internasional. WTO menyediakan jalur penyelesaian sengketa 

dagang ini melalui badan penyelesaian sengketa atau Dispute Settlement Body 

(DSB).  

Dumping merupakan salah satu issue penting dalam WTO. Dumping 

diatur di dalam Anti-Dumping Agreement. Larangan praktek dumping merupakan 

salah satu ketentuan yang termaktub dalam aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan 

WTO.4 

Dumping termasuk sebuah kecurangan dalam perdagangan internasional. 

Dumping adalah penetapan harga ekspor barang yang lebih rendah dibandingkan 

harga jual produk yang sama di dalam negerinya (nilai normal) dengan tujuan 

meningkatkan pangsa pasar.5 

Begitupun dengan subsidy, dimana praktik tersebut merupakan praktik 

yang dianggap sebagai tindakan tidak fair dalam perdagangan internasional. 

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada produsen 

yang mencoba menurunkan harga produk dan meningkatkan kuantitas yang 

diproduksi (mendorong produksi). Dalam konteks perdagangan internasional, 

subsidi diberikan kepada produsen domestik untuk meningkatkan daya saing 

                                                           
3 M. Rafiqul Islam, International Law of the WTO, Oxford University Press, 2006, hlm. 2 
4 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2308/tentang-asas-asas-antidumping (diakses 
pada: 9 Mei 2018, pk. 14:17 WIB) 
5 http://www.akuntansilengkap.com/bisnis/pengertian-dumping-adalah-contoh-dan-jenisnya-
dalam-perdagangan-internasional/ (diakses pada: 21 April 2018, pk. 15:15 WIB) 
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internasional mereka.6 Pengaturan mengenai subsidy diatur dalam Agreement on 

Subsidies and Countervailing Measures (“SCM Agreement”). SCM Agreement 

membahas dua topik yang terpisah tetapi terkait erat: disiplin multilateral yang 

mengatur penyediaan subsidi, dan penggunaan tindakan pengimbangan untuk 

mengimbangi injury yang disebabkan oleh impor bersubsidi.7 

Beberapa contoh kasus sengketa berkenaan dengan dumping yang ada di 

dalam WTO adalah sengketa antara China dengan Uni Eropa (EU) dengan produk 

scanner, sengekta anti dumping antara China dan India dengan produk baja, 

sengketa antara China dan Amerika Serikat dengan produk aluminium, sengketa 

antara Indonesia dengan Australia dengan produk kertas, sengketa antara 

Australia dengan Vietnam dengan produk baja galvanasi, dan lain sebagainya. 

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian WTO tentang anti 

dumping, setiap negara Anggota WTO berhak untuk melindungi industri dalam 

negerinya bilamana industri yang bersangkutan menderita kerugian sebagai akibat 

masuknya barang impor dari produk yang sama atau sejenis dengan harga yang 

tidak wajar (dumping dan subsidi). Anggota WTO diijinkan untuk mengambil 

tindakan anti dumping dan imbalan untuk memulihkan kerugian yang dialami 

oleh industri dalam negeri sebagai akibat masuknya barang impor dari produk 

yang sama atau sejenis dengan harga yang tidak wajar.8 

                                                           
6  3.1 International Trade – Trade Protection: Subsidy (http://ibeconomist.com/revision/3-1-
international-trade-trade-protection-subsidy/) (diakses pada: 8 Agustus 2018, pk. 11:12 WIB) 
7 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (“SCM Agreement”) 
(https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subs_e.htm) (diakses pada: 8 Agustus 2018, pk. 
11:18 WIB) 
8 Latar Belakang KADI  
(http://kadi.kemendag.go.id/P82624&1=2b917c81520cdd09b63288b737fbb76a) (diakses pada 
21 April 2018, pk. 15:18 WIB) 
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Indonesia sebagai salah satu anggota WTO telah mengeluarkan aturan soal 

anti dumping melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea 

Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, yang telah diperbaharui dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, 

Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan membentuk 

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai otoritas penyelidikan dumping 

dan subsidi. 

Kadangkala penerapan tarif anti dumping dirasa sebagai tindakan yang 

bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam WTO. Sehingga terkadang 

menimbulkan perselisihan diantara negara-negara anggota WTO tersebut. 

Dalam judul yang penulis angkat mengenai sengketa biodiesel antara 

Indonesia dan Uni Eropa ini akan penulis paparkan mengenai detail sengketa 

dagang diantara para pihak tersebut dimana Indonesia merasa dirugikan oleh EU 

atas kebijakan pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel dari 

Indonesia. Karena merasa dirugikan oleh EU, akhirnya Indonesia berinisiatif 

menggugat Uni Eropa ke WTO. 

Sejak dikenakan BMAD oleh EU pada 2013, kinerja ekspor biodiesel dari 

Indonesia ke Uni Eropa turun 72,34% atau turun dari USD.635 juta pada 2013 

menjadi USD.9 juta pada 2016.9 

  Kementerian Perdagangan (Kemdag) siap melayangkan gugatan kepada 

Uni Eropa terkait persoalan biodiesel. Pasalnya, kebijakan EU yang mengenakan 

Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) berdampak pada menurunnya ekspor biodisel 

Indonesia ke EU sebesar 72,34 persen atau sebesar 635 juta dollar AS pada tahun 

                                                           
9Sengketa Biodiesel, Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO  
(https://ekbis.sindonews.com/read/1190084/34/sengketa-biodiesel-indonesia-gugat-uni-eropa-
ke-wto-1490018370) (diakses pada 25 April 2018, Pk. 14:22 WIB)  
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2013 menjadi 9 juta dollar AS pada tahun 2017. Pengenaan nilai BMAD yang 

cukup besar yakni 8,8 persen hingga 23,3 persen per ton telah membuat ekspor 

biodiesel ke Uni Eropa merosot. Direktur Pengamanan Perdagangan Kemdag 

Pradnyawati mengatakan pihaknya telah siap melayangkan gugatan pada bulan 

Maret 2017 ini. Pradnyawati menegaskan akan terus memantau setiap 

perkembangan informasi atas sengketa biodiesel ini. Ia bilang, pada gugatan pada 

pertemuan pertama pada 29-30 Maret ini di markas besar WTO di Jenewa, 

pemerintah tidak akan membiarkan ada celah yang akan berpotensi melemahkan 

gugatan Indonesia kepada EU. Pradnyawati juga menuturkan, berkaca dari hasil 

sengketa biodiesel antara Argentina dan EU, gugatan Indonesia serupa dengan 

gugatan yang diajukan Argentina.10 

 Indonesia, seperti halnya Argentina, menggugat EU di hadapan WTO 

Dispute Settlement Body (DSB) dengan alasan adanya kekeliruan pada pihak EU 

dalam menerapkan perhitungan Nilai Normal (Normal Value) ketika 

menginvestigasi komoditas ekspor Indonesia dan Argentina ke EU sehi 

disimpulkan seolah-olah komiditas itu diekspor ke EU dengan cara dumping, dan 

atas dasar itu lalu EU menerapkan Anti Dumping Measure berupa BMAD kepada 

Indonesia maupun kepada Argentina melalui Council Implementing Regulation 

(EU) No 1194/2013 of 19 November 2013 on Imposing A Definitive Anti-

Dumping Duty and  Collecting Definitively  the Provisional Duty Imposed on 

Imports of Biodiesel Originating in  Argentina  and  Indonesia (“Provisional  

Regulation”). 

 

                                                           
10 Sengketa Biodiesel, Indonesia Gugat Uni Eropa 
(https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/19/183200326/sengketa.biodiesel.indonesia.gugat
.uni.eropa) (diakses pada: 2 Maret 2018, pk. 11:00 WIB) 
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 Provisional Regulation itu merupakan implementasi dari Council 

Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on Protection Against 

Dumped Imports From Countries Not Members Of The European Community 

(“Council Regulation”). 

 Panel WTO mengabulkan gugatan Argentina maupun gugatan Indonesia 

terhadap EU, dan  EU  dinyatakan melanggar WTO Anti-Dumping Agreement 

(“ADA”).   Sebagai salah satu anggota WTO, EU berkewajiban untuk mematuhi 

semua ketentuan yang ditetapkan di dalam Perjanjian-perjanjian WTO (WTO 

Agreements), termasuk ADA. 

Persoalan yang timbul lalu; apakah pelanggaran mengenai penentuan 

dumping oleh EU terhadap WTO ADA terjadi karena pada ketidakselarasan 

terhadap aturan ADA pada tingkat regulasi anti dumpingnya, yaitu pada Council 

Regulation, atau sebenarnya hanya pelanggaran pada tahan pelaksanaan atau 

implementasinya, yaitu pada Provisional Regulation 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiankan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keselarasan aturan penentuan dumping antara Council 

Regulation Uni Eropah dengan WTO Anti Dumping Agreement? 

2. Bagaimana keselarasan pelaksanaan penentuan dumping antara 

Provisional Regulation dengan Council Regulation? 
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1.3 Tujuan Penulisan  

Diantara tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian 

ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memastikan letak kesalahan EU sehingga bertentangan 

dengan WTO ADA. 

2. Mendapatkan gambaran dari kesalahan itu untuk menjadi perhatian 

bagi Indonesia sebagai anggota WTO agar kesalahan yang sama 

tidak terjadi di Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis diharapkan pengetahuan yang digali dalam tesis ini dapat 

memberikan manfaat memperkaya wawasan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan hukum perdagangan internasional, khususnya mengenai penentuan 

dumping 

Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermafaat 

bagi kalangan praktisi hukum perdagangan internasional agar mempertajam 

pertimbangan dan perhitungan untuk menentukan ada atau tidaknya praktek 

dumping dengan memperhatikan rujukan aturan nasional secara kritis agar tidak 

bertentangan dengan ADA 
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1.5. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai latas belakang dari permasalahan yang 

ada, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, kerangka 

teori, kerangka konsepsional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis 

dan prinsip dasar, karya-karya lain oleh berbagai penulis yang membahas 

mengenai materi hukum yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas dalam 

proposal ini. Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan kerangka 

konsepsional. Landasan teori berisi mengenai pengertian perdagangan 

internasional dan prinsip prinsip dasar WTO. Kerangka konsepsional isinya antara 

lain adalah definisi-definisi dari terminologi-terminologi yang terdapat dalam 

tesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur 

perolehan bahan penelitian, sifat analisis, serta bahan-bahan yang digunakan 

dibagai menjadi 3 macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Sifat analisisnya adalah sifat analisisnya adalah sifat analisis 

kualitatif dimana menggunakan metode penalaran deduktif. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan WTO 

memenangkan Indonesia dalam sengketa dagang ini, mengapa Uni Eropa 

mengenakan bea masuk anti-dumping yang berdampak merugikan industri 

biodiesel Indonesia. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

pemikiran penulis terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




