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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. 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, dari 

bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-

produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi 

dagang yang kompleks.  

Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota World Trade 

Organization (WTO),1 Pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II, Negara sekutu 

khususnya Amerika Serikat dan Inggris memprakarsai pembentukan organisasi 

ekonomi internasional untuk mengisi kebijakan-kebijakan ekonomi internasional. 

Tujuan pertama dari prakarsa tersebut mengeluarkan kebijakan The Reciprocal 

Trade Agreement act2 guna memberikan kebijakan kepada Presiden untuk 

                                                             
1 World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang 

mengatur perdagangan internasional.Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan 

serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan 

diratifikasi melalui parlemen.Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu 

produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.Pendirian WTO 

berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "Uruguay Round" (1986 - 1994) serta perundingan 

sebelumnya di bawah "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT).WTO saat ini terdiri dari 

154 negara anggota, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah 

kepabeanan terpisah.Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah 

"Doha Development Agenda" (DDA) yang dimulai tahun 2001. 
2 Program undang-undang pemerintah pusat Amerika Serikat sebagai bentuk amandemen Smooth 

Hawley, mengatur penurunan tingkat tariff sampai dengan 50% dalam lingkup perjanjian bilateral. 
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melakukan negosiasi penurunan tarif.3 Tujuan kedua memberikan kerangka hukum 

untuk mencegah konflik seperti pada saat peristiwa PD I dan PD II. Pada saat PD 

II seluruh negara menggunakan sistem ekonomi proteksionistis sehingga 

terhambatnya hubungan ekonomi internasional menyebabkan dampak kemorosotan 

dan resesi ekonomi di dunia. Upaya untuk menata hubungan ekonomi Internasional 

menjelang PD II berakhir dilakukan melalui diselenggarakan konferensi di Bretton 

Woods, New Hampshire, Amerika Serikat menghasilkan beberapa lembaga yakni 

the International Bank.4 

Recontruction and Development (IBRD) dan the International Monetary 

Found (IMF). Konferensi ini, meskipun ditujukan khususnya untuk persoalan-

persoalan moneter, menyadari perlunya insiatif-inisiatif pengaturan mengenai 

perdagangan barang-barang. Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan the 

International Trade Organization (ITO).  

Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan, salah satu 

program kerja yang dilakukan adalah menyelenggarakan konferensi-konferensi 

pada tahun 1946 dan 1947 tujuan untuk merancang suatu Piagam Organisasi 

Perdagangan Internasional, piagam ini dinamakan Piagam Havana yang 

memerlukan ratifikasi dari negara sebagai pelaku utama ekonomi dunia. 

Sementara Piagam Havana belum berlaku, guna mengisi kekosongan 

hukum perdagangan internasional, negara-negara merundingkan aturan-aturan 

perdagangan internasional yang kemudian diwadahi oleh the General Agrement On 

Tariffs And Trade (GATT) 1947 sebagai Umbrella of Law. Pada pertemuan-

pertemuan itu telah dirundingkan pembentukan GATT. Pada mulanya GATT 1947 

                                                             
3 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, Rajawali Grafindo, Jakarta, 1998, hlm 20. 
4 Ibid, hal 31 
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merupakan suatu persetujuan multilateral yang mensyaratkan pengurangan secara 

timbal balik tarif yang berada dibawah naungan ITO. Dasar pemikiran 

pembentukan GATT 1947 adalah kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi 

negara-negara dalam hal tarif dan mengenai klausul-klausul perlindungan guna 

mengatur komitmen tarif. Kesepakatan-kesepakatan tambahan yang dibuat GATT 

berada dibawah Piagam ITO. Namun ITO dibubarkan, kemudian GATT dinyatakan 

sebagai ”organisasi” internasional yang diberlakukan ”Protocol of Provisional 

Application” dan menerapkan GATT sebagai perjanjian internasional yang 

mengikat.  

Mulai pertengahan pada tahun 1960 dilakukan serangkaian putaran 

perundingan perdagangan Multilateral Trade Negotiations (MTNs) yang secara 

bertahap memperluas cakupan GATT dalam kebijakan non-tariff yang lebih besar. 

Pembahasan non tariff yang dilakukan dalam Putaran Kennedy masih merupakan 

pembahasan cakupan dalam lingkup GATT. Putaran Tokyo selain masalah tarif dan 

non tarif juga dibahas tentang kebijakan-kebijakan diluar dari GATT seperti standar 

produk (product standars) dan pengadaan pemerintah (government procurement). 

Menteri Perdagangan pada tahun 1982 telah muncul pemikiran untuk 

menyelenggarakan suatu putaran perundingan baru. Sekretariat GATT di Jenewa 

maupun delegasi Negara anggota maka pada bulan September 1986 dilangsungkan 

suatu pertemuan tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay yang menghasilkan 

kesepakatan untuk melancarkan putaran perundingan baru, yaitu putaran Uruguay. 

Dalam putaran ini dihasilkan suatu kesepakatan baru untuk membentuk WTO yang 

disertai dengan lampiran-lampirannya. Perundingan GATT putaran Uruguay yang 

berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994 memiliki fungsi sebagai berikut:  
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a. Menciptakan perdagangan bebas dunia yang akan memberi 

keuntungan pada negara-negara sedang berkembang dan 

perluasan pasar ekspor melalui penghapusan hambatan-hambatan 

perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif  

b. Meningkatkan peran GATT dan memperbaiki sistem 

perdagangan multilateral berdasar prinsip-prinsip GATT  

c. Meningkatkan penyesuaian system GATT dan mempererat 

hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional yang 

relevan  

d. Mengembangkan kerjasama ekonomi nasional dan internasional 

antara lain melalui perbaikan system keuangan internasional dan 

investasi ke Negara-negara sedang berkembang.5 

Setelah Putaran Uruguay berakhir dengan mendorong terbentuknya WTO 

maka pada tahun 1994 putaran tersebut dilanjutkan di Marakesh, Maroko 

menghasilkan pembentukan Perjanjian WTO. Terbentuknya WTO merupakan 

lembaga penerus GATT 1947. Dalam Annex 1 memuat “Persetujuan-persetujuan 

multilateral yang terdiri dari hasil-hasil perundingan Uruguay yang semuanya 

sifatnya “memaksa”. Artinya, peraturan-peraturan tersebut menetapkan kewajiban-

kewajiban yang mengikat semua anggota WTO. 

WTO menggantikan peran GATT 1947 sebagai lembaga perdagangan 

internasional, forum negosiasi dan forum penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya 

dibawah persetujuan WTO, GATT tetap dipertahankan sebagai peraturan dibidang 

                                                             
5 FX, Soedijana, Triyana Yohanes, Untung Setyardi, Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan 

Aspek Hukum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 68 
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perdagangan barang. Ketentuan-ketentuan GATT masih berlaku dibawah 

persetujuan WTO.6 

Terbentuknya WTO sebagai institusi perdagangan dunia yang berbasis 

hukum diharapkan mampu mendorong liberalisasi perdagangan yang lebih 

mendalam melalui negosiasi dan konsesi di antara negara-negara anggotanya.7 

Sejak berdiri pada tahun 1994 dimana WTO organisasi perdagangan dunia penerus 

GATT 1947, hingga memasuki Putaran Doha yang telah berlangsung sejak tahun 

2001. WTO sebagai otoritas tertinggi telah berusaha secara signifikan mewujudkan 

sistem perdagangan internasional yang lebih komprehensif dan efisien melalui 

negosiasi antara negara anggotanya.  

Sistem perdagangan multilateral WTO disusun dari perbedaan keunggulan 

sumber daya yang dimiliki, kemudian ditempatkan dengan cara yang paling efisien 

di pasar global. Dhavid Ricardo (1871) memperkenalkan konsep perdagangan ini 

dalam teori keunggulan komparatif. Intinya adalah mempercayakan kepada pasar 

untuk mengalokasikan sumber-sumber yang ada dengan cara yang paling efisien. 

Oleh karena itu fokus dari WTO adalah mengurangi hambatan-hambatan pada 

pasar global dan meliberalisasi perdagangan internasional.  

Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan 

internasional yang disepakati dalam perundingan General Ageement on Tariff of 

Trade (GATT) yang berlansung dalam beberapa putaran Uruguay yang 

menghasilkan kesepakatan untuk melancarkan putaran perundingan baru, yaitu 

                                                             
6 Ibid, hal 33. 
7 Eko Prilianto Sudradjat, Free Trade (Perdagangan Bebas) dan Fair Trade ( Perdagangan 

berkeadilan) Dalam Konsep Hukum, http:// 

Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html, diakses pada 

tanggal 1 November 2019. 
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putaran Uruguay.8 Dalam putaran ini dihasilkan suatu kesepakatan baru untuk 

membentuk WTO yang disertai dengan lampiran-lampirannya. Perundingan GATT 

putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994, selain itu juga 

sebelum adanya Uruguay Round ada Tujuh putaran Multilateral Trade 

Negotiations (MTN) telah dilakukan dalam kerangka GATT yaitu Putaran Jenewa 

(1947), Putaran Annecy (1949), Putaran Torquay (1951), Putaran Jenewa (1956), 

Putaran Dillon (1960-1961), Putaran Kennedy (1964-1967), dan Putaran Tokyo 

(1973-1979). Lima putaran pertama MTN membahas topik khusus mengenai tariff. 

Sejak Putaran Kennedy, topik perundingan selain tarif juga membahas tentang 

restriksi perdagangan non tarif dan masalah perdagangan terkait dengan produk 

pertanian.  

Dimana dapat kita lihat keberadaan WTO sebagai suatu organisasi 

internasional, memiliki peran yang penting dalam lalu lintas perdagangan 

internasional. Harapannya, setiap negara akan mendapatkan manfaat dari adanya 

perdagangan internasional. Adapun yang menjadi tujuan dari proses interaksi ini 

pada umumnya adalah agar masing-masing negara memiliki kesempatan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri bagi negaranya.9 yaitu dengan melalui 

diratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

on Establishing the World Trade Organization. Di sisi lain, organisasi ini juga 

diharapkan dapat menjadi forum negosiasi masing-masing negara anggotanya atas 

kepentingan ekonomi masing-masing.10  

                                                             
8 Soedjono Dirdjosisworo, Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional, Bandung: CV. 

Utomo, 2004, hal. 20. 
9 Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, The Regulation of International Trade, London: TJ 

International Ltd, 1995, hal 367. 
10 Ernst-Ulrich Petersman, International Trade Law and the GATT/WTO Disputes Settlement 

System, London: Kluwer Law International Ltd, 1997, hal 4. 
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Pembentukan World Trade Organization telah memberikan konsep 

liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara-negara anggota, 

dimana konsep dasar dari liberalisasi perdagangan adalah penghilangan hambatan 

dalam perdagangan internasional. Konsep ini dalam pelaksanaannya membentuk 

globalisasi. yang maknanya ialah universal dan mencakup bidang yang sangat luas. 

Dari segi ekonomi dan perdagangan globalisasi sudah terjadi pada saat mulainya 

perdagangan rempah-rempah, sampai ada masa kini globalisasi ekonomi dan 

perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian 

internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan 

pengembangan pasar bebas terbuka.11  

Perkembangan perdagangan yang semakin kompleks menuntut adanya 

sebuah aturan atau hukum yang berbentuk tertulis dan berlaku secara universal. 

Hukum adalah merupakan suatu kaidah sekaligus sebagai rujukan yang harus 

dipatuhi bagi masyarakat internasional dalam hal melakukan kegiatan ekonomi 

(Perdagangan) untuk mengembangkan dan memperkuat struktur dan daya saing 

Dengan adanya WTO, maka sistem yang telah menjadi kompleks akibat perluasan 

yang dihasilkan Uruguay Round dapat ditempatkan dalam satu payung dengan 

suatu organisasi yang lebih baik, sehingga kegiatan GATT versi baru ini akan 

menuntut penanganan lebih intensif di kalangan negara anggota. Perjanjian 

Uruguay Round juga mengubah status organisasi GATT menjadi WTO.12 

Kerangka institusi WTO merupakan alat untuk menerapkan single 

undertaking approach terhadap seluruh hasil Putaran Uruguay. Maka seluruh 

                                                             
11 Erman Rajagukguk, “Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi 

Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia”, Jurnal hukum, Vol.01,No.1, 2005, hal. 

12.   
12 H.S Kartadjoemena, GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round, UI Press, Jakarta, 1997, hal 299. 
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anggota WTO harus menerima hasil Putaran Uruguay tanpa kecuali. Menurut 

perjanjian, secara operasional WTO mempunyai 5 fungsi utama yaitu:13 

1. Mempermudah penerapan, pengadministrasian dan 

pengoperasian perjanjian-perjanjian yang ada dan 

mengikat semua pihak serta juga menyediakan kerangka 

untuk menerapkan, mengadministrasikan dan 

mengoperasikan Plurilateral Trade Agreements (PTAs) 

yang hanya mengikat pihak yang menyatakan turut serta.  

2. Menyediakan forum negosiasi mengenai hubungan 

perdagangan bagi anggotanya.  

3. Melaksanakan Understanding on Rules and Procedures 

Governing the Settlement of Dispute.  

4. Melaksanakan Trade Policy Review Mechanism.  

5. Melakukan kerja sama dengan organisasi internasional 

lainnya terutama IMF dan Bank Dunia (IBRD) berserta 

lembaga-lembaganya. 

Berdasarkan fungsi tersebut, WTO merupakan payung yang menawungi 

berbagai jenis kesepakatan atau persetujuan yang mengatur tentang perdagangan 

dan keikut sertaan suatu negara sebagai anggota WTO menimbulkan konsekwensi 

hukum yang otomatis mengikat, bahkan disertai dengan sarana penerapan sanksi-

sanksi bagi pelanggaran terhadap aturannya. WTO juga adalah kerangka hukum 

sebagai kesepakatan internasional, dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap 

tindakan para anggotanya. 

                                                             
13 Ibid, hal 304. 
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Masalah-masalah dalam perdagangan diselesaikan melalui serangkaian 

perundingan multilateral yang dikenal dengan nama “Putaran Perdagangan” (trade 

round), sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional. 

Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:14 

1. Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT)  

2. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/ GATS) 

3. Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual 

Properties/ TRIPs) 

4. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)  

Persetujuan-persetujuan di atas berhubungan antara lain dengan sektor-

sektor di bawah ini: 

1. Pertanian 

2. Sanitary and Phytosanitary/ SPS  

3. Badan Pemantau Tekstil (Textiles and Clothing) 

4. Standar Produk 

5. Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs) 

6. Tindakan anti-dumping 

7. Penilaian Pabean (Customs Valuation Methods) 

8. Pemeriksaan sebelum pengapalan (Preshipment Inspection) 

9. Ketentuan asal barang (Rules of Origin) 

10. Lisensi Impor (Imports Licencing) 

11. Subsidi dan Tindakan Imbalan (Subsidies and Countervailing 

Measures) 

                                                             
14 Op.cit, Astim Riyanto, hal 44-48. 
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12. Tindakan Pengamanan (safeguards). 

Demikian perubahan lingkungan perdagangan internasional berupa 

liberalisasi perdagangan WTO telah memicu perubahan kebijakan pembangunan 

Indonesia, khususnya yang akan penulis bahas yaitu dalam hortikultura dan produk 

hewan.15 Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organization 

(WTO) dan juga dimana disebutkan telah meratifikasi Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, 

selama undang-undang tersebut masih berlaku atau selama Indonesia masih 

menjadi anggota WTO, maka semua aturan perundang-undangan yang lebih baru 

dan kebijakan pemerintah terkait perdagangan haruslah konsisten atau 

‘compliance’ dengan undang-undang no 7 tahun 1994 tentang persetujuan 

pembentukan organisasi perdagangan dunia. Makna dari itu ‘kedaulatan’ tidak lagi 

penuh dalam memilih dan menerapkan kebijakan perdagangan nasional, tetapi 

‘bounded’ oleh aturan WTO yang berlaku.16 

Aturan WTO bersifat mengikat (binding) seluruh anggota dan menjamin 

diterapkannya prinsip perdagangan nondiskriminasi, yang terutama terdiri dari: (i) 

Most Favoured Nation (MFN), (ii) National Treatment, dan (iii) Transparansi.17 

Kebijakan perdagangan setiap negara anggota WTO harus memenuhi dan/atau 

menerapkan prinsip tersebut yang mana masing-masing memiliki arti: 

-  Most Favoured Natiom (MFN) 

                                                             
15 Eko Prilianto Sudradjat, Free Trade (Perdagangan Bebas) dan Fair Trade (Perdagangan 

berkeadilan) Dalam Konsep Hukum, 

http://Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html,pada 

tanggal  11 November 2019 Pukul 14:50. 
16 Erwidodo, Peneliti Utama pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian 

Pertanian dan pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk WTO periode 2008–2012. 
17 Astim Riyanto, World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia), Bandung: Penerbit 

YAPEMDO, 2003, hal. 16. 
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Berdasarkan ketentuan WTO, Perdagangan Internasional harus dilakukan 

tanpa diskriminasi. Apabila suatu negara memberikan perlakuan khusus kepada 

suatu negara anggota maka perlakuan khusus tersebut juga harus diberlakukan 

kepada semua negara anggota WTO lain tanpa diskriminasi. Perlakuan ini berlaku 

untuk semua area perdagangan yang ditangani oleh WTO. 

Berdasarkan prinsip ini, beberapa pengecualian dapat diperbolehkan, 

dibidang jasa, suatu negara boleh melakukan diskriminasi dalam batas-batas 

tertentu. Tapi pengecualian ini hanya diijinkan dengan kondisi-kondisi tertentu saja. 

Secara umum, MFN diartikan bahwa setiap kali suatu negara mengurangi hambatan 

perdagangan atau membuka pasarnya terhadap suatu negara, maka negara tersebut 

harus melakukan hal yang sama terhadap mitra dagang yang lain yang termasuk 

negara anggota WTO. 

- Perlakuan Nasional (National Treatment) 

Negara anggota WTO diwajibkan untuk memberika perlakuan yang sama 

atas barang import maupun barang lokal, perlakuan nasional yang meliputi bidang 

barang, jasa dan hak kekayaan intelektual hal ini diterapkan pada saat suatu produk 

import memasuki pasar domestik. Prinsip ini tercantum dalam tiga persetujuan 

utama WTO (Pasal 3 GATT, Pasal 17 GATS dan Pasal # TRIPs), yang mana 

masing-masing persetujuan tersebut memiliki perbedaan dalam implementasinya.  

- Transparansi (Transparency) 

Negara anggota WTO diwajibkan untuk bersikap terbuka dan transparan 

terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku 

usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Untuk mendukung prinsip ini, 
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negara anggota diharapkan untuk memberitahukan segala kebijakannya terkait 

perdagangan.18 

Dengan demikian sesuai dengan penjelasan yang penulis uraikan diatas 

tentang apa saja dan bagaimana WTO itu sendiri dari awal dan sampai sekarang 

maka sangat keliru dan salah kalau selama ini masih ada yang berpendapat bahwa 

WTO telah mempersulit Indonesia, WTO merupakan alat negara maju untuk 

menekan dan merugikan kepentingan negara berkembang. 

Secara garis besar ada beberapa, kegunaan aturan WTO dimana dirancang 

untuk:  

I. meningkatkan akses pasar melalui penurunan berbagai hambatan 

perdagangan,  

II. memfasilitasi dan memberikan perlindungan bagi negara 

berkembang melalui special and differential treatment. 

III. Dan memberikan kepastian hukum melalui proses penyelesaian 

sengketa DS (dispute settlement).19 

Dimana hanya negara anggota saja yang memperoleh kepastian hukum 

dengan cara memanfaatkan proses penyelesaian sengketa dagang. Hanya negara 

anggota yang punya hak untuk memperjuangkan akses pasar dan menggugat negara 

anggota lain yang melanggar aturan WTO. 

Sistem penyelesaian sengketa WTO sendiri telah digunakan secara intensif 

oleh negara yang memiliki kekuasaan ekonomi paling besar yaitu Amerika Serikat 

dan Uni Eropa. Namun anggota-anggota WTO yang tergolong negara berkembang, 

                                                             
18 Syahmin A.K, Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis), Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2007, Hlm 56. 
19 Maslihita Nur Hidayat, “Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO Suatu Tinjauan 

Yuridis Formal”, Jurnal Lex Jurnalica Volume 11 No 2, 2014, hal 160. 
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juga menggunakan sistem penyelesaian sengketa dagang WTO yang terjadi antara 

negara anggota pada dasarnya dengan menggunakan sistem Dispute Sattelment 

Body (DSB) baik dalam hal harus berhadapan langsung dengan negara anggota 

WTO yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar, juga berhadapan dengan negara 

berkembang lainnya.20 Sengketa dagang dapat terjadi ketika suatu negara 

menetapkan suatu kebijakan perdagangan yang bertentangan dengan komitmennya 

di WTO, atau mengambil kebijakan yang merugikan negara anggotanya. 

Negara Republik Indonesia adalah Negara Agraris. Mayoritas penduduk 

Indonesia bermata pencaharian petani atau bercocok tanam. Luas wilayah 

Indonesia kira-kira 1.904.569 Km² wilayah Indonesia yang strategis, dengan iklim 

yang baik untuk pertanian, maupun berternak, dan juga kekayaan alam Indonesia 

yang melimpah, tanah yang subur, memiliki potensi di sektor pertanian yang tinggi 

contohnya rempah-rempah, bahan-bahan obat, dan juga dalam beternak, melihat itu 

Indonesia sendiri dalam lingkungan global ekonomi khususnya dalam sektor 

hortikultura, pangan, peternakan sebagai salah satu sektor utama negara Indonesia. 

Masyarakat Indonesia membutuhkan produk hortikultura, dan produk 

hewan yang segar, serta hortikultura, dan produk hewan yang sesuai dengan 

standart mutu dan/atau keamanan pangan. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan 

produk hortikultura, dan produk hewan dengan jumlah yang diproduksi dalam 

negeri dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, namun masyarakat 

Indonesia tidak hanya membutuhkan jumlah produk hortikultura dan produk hewan 

dalam negeri dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan tapi juga jenis 

produk hortikultura dan produk hewan yang beragam. Sehingga diperlukan 

                                                             
20 Ibid hal 4. 
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mengimport produk hortikultura dan produk hewan khususnya yang masih segar 

dari negara lain. Produk hortikultura impor diminati oleh masyarakat/konsumen di 

Indonesia karena memiliki berbagai keunggulan yaitu pasokan produk yang pasti, 

harga miring, penampilan produk yang menarik hal itulah yang membuat produk 

hortikultura lokal dianggap kurang bisa bersaing dengan produk hortikultura 

impor.21  

Karena hal demikian untuk bertahan dari liberalisasi perdagangan WTO, 

Indonesia telah melakukan beberapa proteksi sektor hortikultura, dan produk hewan 

untuk produk dalam negeri yang jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang 

telah di sepekati Indonesia dengan WTO. 22 

Dan bermula pada tahun 2013 terjadi kepada Indonesia yang mana harus 

berurusan dengan sengketa perdagangan pada mulanya Kasus sengketa dagang DS 

477 dan DS 478. Kasus ini bermula dari dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk 

Hortikultura pada tahun 2013. permohonan ini diajukan karena keberatan Amerika 

Serikat (AS) dan New Zealand (NZ) atas penerapan kebijakan Indonesia yang 

diindikasikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, Pasal 

4 ayat (2) Agreement on Agriculture, dan Pasal 3 ayat (2) Agreement on Import 

Licensing Procedures.23 diawali dengan adanya permintaan Amerika Serikat untuk 

melakukan konsultasi terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia Importation 

of horticultural products, animals and animal products, terdaftar sebagai kasus DS-

                                                             
21 Inkonsistensi Hortikultura, http://gagasanhukum.wordpress.com,Pada Jumat Tanggal 18 Oktober, 

2019, Pukul 21:00 Wib. 
22 Ryan Fadhillah, Proteksi Indonesia Di Sektor Hortikultural Dalam Liberalisasi Perdagangan WTO 

Tahun 2013, Jom FISIP Volume 3 No 1, Februari 2016. 
23  Rachmi Hertanti, Megawati, catatan sengketa Investasi & perdagangan internasional,Sekertariat 

IGJ, 2016, Jakarta Selatan.  
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455, pada tanggal 10 January 2013. AS menuduh Indonesia menerapkan kebijakan 

impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO, yakni: (i) aturan impor yang tidak 

transparan dan diskriminatif, serta menerapkan restriksi kuantitatif (Articles X:3(a) 

and Article XI:1 of the GATT 1994); (ii) menerapkan restriksi selain impor tarif 

(Article 4.2 of the Agreement on Agriculture); dan (iii) melanggar aturan lisensi 

impor (Articles 1.2, 3.2 and 3.3 of the Import Licensing Agreement).24 Australia, 

Canada dan EU mendaftarkan ke Sekretariat Dispute Settelment Body DSB menjadi 

pihak ketiga (third parties). Konsultasi berakhir dengan permintaan AS ke 

Sekretariat (DSB) untuk membentuk Panel pada tanggal 14 Maret 2013. Panel tidak 

jadi dibentuk karena Indonesia menyatakan akan melakukan revisi namun, pada 

tanggal 30 Agustus, lewat Sekretariat DSB, AS kembali mengajukan permintaan 

untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah Indonesia masih terkait kebijakan 

yang sama (Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products) 

dengan materi gugatan lebih banyak sebagai berikut: (i) pelanggaran terhadap 

aturan GATT 1994 (Articles III:4, X:1, X:3(a), XI:1, XIII:2(a), XIII:2(c) and 

XIII:2(d) of the GATT 1994); (ii) pelanggaran aturan perjanjian pertanian (Article 

4.2 of the Agreement on Agriculture); (iii) pelanggaran aturan lisensi impor 

(Articles 1.3, 3.2, 3.3, 3.5(a), 3.5(b), 3.5(c) and 3.5(k) of the Import Licensing 

Agreement); dan (iv) pelanggaran aturan inspeksi pre-shipment (Articles 2.1 and 

2.15 of the Agreement on Preshipment Inspection). Adapun negara yang mendaftar 

sebagai pihak ketiga adalah New Zealand, Canada, EU, Thailand, dan Australia. 

Sekali lagi, Panel tidak jadi dibentuk karena Indonesia berinisiatif merevisi regulasi 

                                                             
24 Brief DS 477 dan 478: Indonesia – Measures Concerning The Importation Of Chicken Meat and 

Chicken Products (New Zealand dan Amerika Serikat) 22 Desember 2016. 
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Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) yang digugat.  

Di samping menyatakan keinginannya sebagai salah satu pihak ketiga, pada 

tanggal 30 Agustus 2013, NZ secara terpisah meminta konsultasi dengan 

pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan yang sama (the importation of 

horticultural products, animals and animal products). Mirip dengan tuntutan 

Amerika Serikat, New Zealand menuduh kebijakan impor Indonesia melanggar 

aturan WTO, yakni: (i) pelanggaran terhadap aturan GATT 1994 (Articles III:4, 

X:1, X:3(a), XI:1, XIII:2(a), XIII:2(c) and XIII:2(d) of the GATT 1994); (ii) 

pelanggaran terhadap aturan perjanjian pertanian (Article 4.2 of the Agreement on 

Agriculture); (iii) pelanggaran aturan lisensi impor (Articles 1.3, 3.2, 3.3, 3.5(a), 

3.5(b), 3.5(c) and 3.5(k) of the Import Licensing Agreement); dan (iv) pelanggaran 

aturan inspeksi pre-shipment (Articles 2.1 and 2.15 of the Agreement on 

Preshipment Inspection). Negara yang menjadi pihak ketiga adalah USA, Kanada, 

EU, Thailand, dan Australia. Namun, Panel juga tidak jadi dibentuk karena 

Indonesia menyatakan akan merevisi regulasi Permentan dan Permendag yang 

digugat.25 

Secara garis besar, USA dan New Zealand menggugat kebijakan impor yang 

diterapkan pemerintah Indonesia dan menilai Indonesia: (i) menerapkan pelarangan 

atau restriksi kuantitatif impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan; (ii) 

menerapkan ‘non-automatic import licensing’ yang restriktif, tidak transparan, 

tanpa justifikasi yang jelas dan burdensome; (iii) perlakuan kurang menguntungkan 

terhadap produk impor dibanding produk dalam negeri yang sejenis; (iv) 

                                                             
25 Ibid, hal 6 
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menerapkan persyaratan pre-shipment inspection yang diskriminatif dan 

unreasonable; Indonesia dianggap tidak melakukan penjelasan yang cukup atas 

informasi kebijakan izin impor. 

Karena Permentan dan Permendag hasil revisi dinilai tidak mengalami 

perubahan berarti, pada tanggal 8 Mei 2014, NZ dan AS secara bersama-sama 

mengajukan permintaan konsultasi dengan Indonesia. Pada tanggal 19 Juni 2014, 

AS, dan NZ mengadakan konsultasi dengan Indonesia di Jakarta, tetapi proses 

konsultasi tidak berhasil menyelesaikan perselisihan pandangan sehingga gagal 

menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi.  

Seperti telah disebutkan, setiap negara anggota WTO mempunyai hak untuk 

mempertanyakan dan/atau menggugat kebijakan perdagangan negara anggota 

lainnya yang menyalahi aturan WTO dan merugikan kepentingan dagang 

negaranya. Negara anggota yang dirugikan mempunyai hak untuk menyampaikan 

‘specific trade concerns (STCs)’ di dalam sidang regular komite dan councils di 

WTO. Negara yang kebijakannya dipertanyakan mempunyai kewajiban untuk 

menjawab dan memberikan klarifikasi terkait kebijakan perdagangan yang 

dipertanyakan. 

 Jika proses ‘Questions and Answers’ ini tidak selesai di sidang regular 

komite, maka dapat dibawa di sidang reguler di tingkat council. Jika jawaban dan 

klarifikasi di sidang council juga tidak memuaskan negara penggugat (yang 

mengajukan STCs), maka negara penggugat dapat mengajukan permintaan untuk 

konsultasi dengan negara tergugat dalam kerangka penyelesaian sengketa dagang 

DSB-WTO. Jika proses konsultasi juga tidak memuaskan penggugat, di mana 

negara yang tergugat tetap tidak bersedia untuk merubah kebijakannya, maka 



18 
 

negara tergugat bisa mengajukan permintaan pembentukan Panel ke sekretariat 

DSB.26 

Di dalam proses penyelesaian sengketa dagang di WTO terdapat tiga pihak 

yang terlibat, yakni: (i) negara penggugat (complainant), bisa satu negara dan/atau 

bisa lebih dari satu negara penggugat, (ii) negara tergugat (respondent atau 

defendant), dan (iii) pihak ketiga (third parties) yang terdiri dari beberapa negara 

yang menyatakan keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian 

sengketa dagang yang dimaksud. Pihak ketiga ini, sebagaimana tertuang dalam 

Artikel 10.3 dari Dispute Settlement Understanding (DSU), mempunyai hak untuk 

mengikuti secara penuh proses persidangan, mempunyai hak untuk memperoleh 

semua dokumen tertulis (written submissions) pihak yang bersengketa, dan 

mempunyai hak untuk menyampaikan dan didengar pendangannya dalam proses 

persidangan.27 

Proses pengadilan di DSB-WTO ditangani oleh tiga 3 Hakim Panel yang 

dibentuk lewat proses pengajuan dan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. 

Namun, jika tidak terjadi kesepakatan dalam memilih hakim antara kedua belah 

pihak, maka susunan hakim akan diputuskan oleh Director General (DG) WTO. 

Dalam proses ini, negara yang bersengketa akan diwakili oleh tim penasehat hukum 

(lawyers), tidak lagi melibatkan diplomat dan/atau tim perunding pemerintah. 

Dan pada akhirnya tanggal 18 Maret 2015, kedua negara penggugat 

meminta pembentukan Panel, dan karena gagal mencapai kesepakatan dalam 

memilih Hakim Panel antara Indonesia (defendant) dengan AS dan NZ (co-

                                                             
26 Op.cit  hal 6. 
27 Huala Adolf, SH., LLM., PH.D. Hukum penyelesaian sengketa internasional, 2008, hal 143. 
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complainants), rincian gugatan Kasus (DS477&478), secara ringkas sebagaimana 

tertuang dalam dokumentasi Sekretariat DSB WTO, adalah sebagai berikut: 

DS 477 dan DS 478: Indonesia – Measures Concerning The Importation Of 

Chicken Meat And Chicken Products (New Zealand and Amerika Serikat) 

Tergugat - Indonesia 

Penggugat - New Zealand dan the United States 

Indonesia dianggap melanggar ketentuan WTO sebagai berikut: 

● Articles III:4, X:1 and XI:1 of the GATT 1994; 

● Article 4.2 of the Agreement on Agriculture;  

● Articles 1.2, 1.5, 1.6, 2.2, 3.2, 3.3, 5.1 and 5.2 of the Import Licensing 

Agreement; and 

● Articles 2.1 and 2.15 of the Agreement on Preshipment Inspection. 

Pihak ketiga: Australia, Brazil, Canada, China, the European Union, India, Japan, 

Norway, Paraguay, Singapore, Chinese Taipei, Argentina, Korea and Thailand.28 

Pada tanggal 1 dan 2 Febuari 2016 Panel mengadakan persidangan pertama 

dengan kedua belah pihak yang bersengketa dan dengan pihak ketiga (Third 

Parties), dilanjutkan persidangan kedua pada tanggal 13 dan 14 April 2016. Pada 

tanggal 12 Juli 2016, Panel menyampaikan ‘interim report’ kepada kedua pihak 

yang bersengketa dan pihak ketiga, sedangkan ‘final report’ disampaikan pada 

tanggal 16 Agustus 2016. Keputusan Panel Hakim DSB secara resmi diumumkan 

(kepada semua anggota WTO) dalam Sidang Reguler DSB pada tanggal 22 

Desember 2016. 

                                                             
28 Op.cit  
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Berdasarkan hasil laporan Panel DSB WTO terdapat beberapa peraturan dan 

perundang-undangan Indonesia yang dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO, 

seperti:  

1) UU. No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  

2) UU. No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan  

3) UU. No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura  

4) Permentan No. 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Import Produk 

Hortikultura  

5) Permentan No 139 Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging 

dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia  

6) Permentan No.2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permentan No. 

139/Permenta/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging 

dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia  

7) Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Impor produk Hortikultura  

8) Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2013 tentang perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan No.16 tahun 2013 tentang 

Ketentuan Impor Produk Hortikultura  

9) Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan  

10) Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas peraturan Menteri Perdagangan No. 46 tahun 2013 tentang 

ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan  
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Pada akhirnya, dalam kesimpulannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa 

Indonesia telah bertindak tidak konsisten dengan Pasal XI:I, III:4 GATT 1994, dan 

Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian WTO. sehingga Indonesia telah menghilangkan atau 

merugikan manfaat yang dimiliki oleh NZ dan AS dari aturan GATT. Panel juga 

mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia segera melakukan langkah penyesuaian 

kebijakan terhadap aturan GATT 1994. 

Disaat kasus DS 477 dan DS 478: Indonesia – Measures Concerning The 

Importation Of Chicken Meat And Chicken Products (New Zealand and Amerika 

Serikat) hampir saja selesai di 15 Oktober 2015, saat kasus (DS 477 & 478) sedang 

berlangsung muncul gugatan baru yang diajukan ke WTO dari salah satu pihak 

ketiga panel (DS 477 & 478) yaitu negara Brazil DS 484: Indonesia – Measures 

Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products kasus yang 

dalam tuntutan brazil sendiri hampir serupa dengan tuntutan yang diajukan NZ dan 

AS. Ketentuan-ketentuan yang diklaim telah melanggar Perjanjian WTO 

khususnya Pasal III:4 dan Pasal XI GATT 1994; Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian 

WTO; Pasal 3.2 Perjanjian Perijinan Impor WTO; dan Pasal 8 dan Lampiran C (1) 

(a) Perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO. 

Melihat hasil putusan panel WTO terhadap (DS 477 & 478) di awal tahun 

2017 dimana berarti Indonesia sesuai dengan aturan WTO, maka Indonesia wajib 

segera melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan aturan GATT dalam 

jangka waktu yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika tidak dilakukan, maka 

Indonesia harus memberikan kompensasi kepada NZ dan AS yang besarannya 

disepakati bersama. Jika, masih tidak dicapai kesepakan mengenai bentuk atau 
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besaran kompensasi, maka NZ dan AS dapat meminta kepada DSB WTO untuk 

mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia.  

Tentunya kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak 

terhadap kebijakan pangan di Indonesia yaitu dimana dampak yang paling terlihat 

adalah persaingan produk dalam negeri dengan produk import. Penyesuaian 

kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 akan bertentangan dengan 

semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani. Keberatan NZ 

dan AS terhadap kebijakan Pangan Indonesia yang mewajibkan memenuhi 

kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri merupakan implementasi 

dari amanat dari UU Pangan No.18/2012 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani No.19/2013. 

Jika kita bandingkan dengan kasus Brazil DS 484 dimana hasil putusan 

panel terhadap Brazil memiliki beberapa perbedaan dengan (DS 477 & 478) dimana 

indonesia tidak kalah telak dimana hal yang di gugat hampir sama, demikian hasil 

putusan dianggap tidak melanggar perjanjian WTO karena Brazil dalam DS 484 

gagal membuktikan yaitu: 

1. Persyaratan fasilitas penyimpanan dingin karena produk impor dapat dijual 

di pasar (baik modern atau pun tradisional) dan tidak ada pemberlakuan 

diskriminatif; 

2. Persyaratan masa berlaku rekomendasi dan perijinan impor;  

3. Persyaratan pelabelan halal karena diberlakukan tanpa diskriminasi;  

4. Persyaratan pengangkutan langsung karena transit diperbolehkan selama 

memenuhi persyaratan SPS; 
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5. Pelarangan umum karena mengutamakan kebijakan dalam negeri.29  

Panel berpandangan bahwa Brasil gagal untuk menunjukan dugaan awal 

karena tidak dapat menunjukkan adanya bukti dan dapat menjelaskan bagaimana 

mekanisme kebijakan ini telah menimbulkan hambatan perdagangan. Karena untuk 

melakukan pembuktian bahwa kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang 

menghambat, Brasil tidak hanya cukup menunjukan bukti kerugian yang dialami 

Brasil, tapi juga harus menyebutkan kebijakan apa, bagaimana pemberlakuannya 

sehingga menyebabkan kerugian bagi Brasil dan ketentuan WTO apa yang 

dilanggar. 

Sedangkan untuk kebijakan Indonesia yang dianggap melanggar perjanjian 

WTO dalam DS 484 yaitu: 

1. Persyaratan positive list karena menimbulkan pembatasan impor produk 

diluar daftar (Pasal XI:1 GATT 1994); 

2. Persyaratan pelaporan realisasi mingguan karena diberlakukan diskriminatif 

hanya untuk importir saja (Pasal III:4 GATT 1994);  

3. Persyaratan larangan perubahan data jumlah produk yang diimpor, 

pelabuhan masuk, dan asal negara (Pasal XI:1 GATT 1994);  

4. Penundaan penerbitan sertifikat kesehatan karena penerbitan persyaratan 

SPS tidak boleh di halangi oleh persyaratan halal (Pasal 8 dan Lampiran C 

(1) (a) Perjanjian SPS WTO). 

                                                             
29 DS484: Indonesia– Measures Concerning the Importation of Chicken Meat And Chicken 

Products, 17 Oktober 2017. 
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Dari kelima hal yang diputuskan tidak melanggar dalam DS 484, ada dua 

putusan yang dianggap Indonesia melanggar hal tersebut dalam putusan (DS 477 & 

478) yaitu: 

(I) Persyaratan masa berlaku rekomendasi dan perijinan impor;  

Periode masa pengajuan dan masa berlaku perizinan yang terbatas yang 

tercantum dalam Permentan No. 58/2015 yang diubah melalui 

Permentan No. 34/2016, Panel berpendapat bahwa kebijakan tersebut 

dianggap bertentangan dengan Article XI GATT 1994, namun kebijakan 

Application Windows tidak lagi terdapat dalam Permentan No. 34/2016. 

Selain itu Brasil juga gagal menunjukkan bahwa ketentuan perubahan 

Validity Period yang terdapat dalam Permentan No. 36/2016 

bertentangan dengan Article XI:1 GATT 1994, Article 4.2 AoA dan Pasal 

3.2 ILA. 

(II) Pelarangan umum karena mengutamakan produksi dalam negeri 

Panel berpandangan bahwa Brasil gagal untuk menunjukan dugaan awal 

karena tidak dapat menunjukkan adanya bukti dan dapat menjelaskan 

bagaimana mekanisme kebijakan ini telah menimbulkan hambatan 

perdagangan. Karena untuk melakukan pembuktian bahwa kebijakan ini 

dianggap sebagai kebijakan yang menghambat, Brasil tidak hanya cukup 

menunjukan bukti kerugian yang dialami Brasil, tapi juga harus 

menyebutkan kebijakan apa, bagaimana pemberlakuannya sehingga 

menyebabkan kerugian  bagi Brasil dan ketentuan WTO apa yang 

dilanggar.30 

                                                             
30 Ibid  
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maka dari ketiga hal itu dapat kita bandingkan dengan kasus sebelumnya 

bagaimana konsistensi WTO dan juga apa saja yang harusnya bisa dilakukan 

indonesia melihat dianggap melanggar tidak sesuai dengan aturan WTO, Hal ini 

yang mendasari pemilihan judul tesis ANALISIS HUKUM TERKAIT 

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INDONESIA MELALUI DSB 

(STUDI KASUS: SENGKETA DS 477/478). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dalam Latar Belakang maka dapat 

ditarik rumusan masalah: 

1. Bagaimana konsistensi wto dalam memutuskan persoalan persyaratan masa 

berlaku rekomendasi & perijinan import, dan pelarangan umum karena 

kecukupan produk dalam negeri? 

2. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam 

menghadapi putusan akhir DSB WTO perkara DS 477 & 478? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis hasil putusan kasus DS 477 & 478 

2. Dan juga untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah apa saja 

yang selanjutnya dilakukan Indonesia terkait hasil putusan tersebut 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa 

dagang dengan cara dispute settlement. 

2. Serta memberi informasi mengenai hasil putusan DS 477 & 478 yang juga 

akan dibandingkan dengan kasus DS 484 untuk melihat konsistensi 

putusan WTO. 

3. Memberi kontribusi bagi lembaga pemerintahan untuk langkah-langkah 

apa saja yang harus dilakukan Indonesia menyangkut putusan akhir WTO 

terhadap kasus serupa.  

  



27 
 

E. Sistematika Penulisan 

I. Pendahuluan 

Dalam bahasan bab ini yang akan dibahas adalah mengenai awal mulahnya 

mengenai Indonesia dan WTO sampai Latar Belakang terjadinya kasus (DS 477 

& 478) serta secara singkat mengenai kasus DS 484, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penulisan, Manfaat Penulisan, dan juga Sistematika Penulisan. 

II. Tinjauan Pustaka 

Mengenai Bab ini yaitu berisi tentang Landasan Teori mengenai bagaimana 

awal mula terbentuknya Perdagangan Internasional yang sehinggal 

terbentuknya WTO yang dari situlah terdapat sistem penyelesaian sengketa 

DSB, dan juga apa itu indutri horticultural dan perkembanganya sendiri di 

Indonesia.  

III. Metodologi Penelitian  

Dalam bab ini yang akan dibahas adalah mengenai jenis penelitian apa yang 

digunakan dalam  Tugas Akhir, Bahan Hukum, Sifat Analis dan juga terdapat 

hambatan dalam melakukan penulisan serta penanggulangannya. 

IV. Analisis  

Mengenai bab ini yang akan dibahas yaitu merupakan analisis atas 

permasalahan yang akan diteliti yang dimana menggunakan teori-teori yang 

terdapat di bab II dan juga tidak lupa data hasil penelitian yang terdapat di bab 

III. 

V. Kesimpulan Dan Saran 

Dan untuk bab yang satu ini yaitu membahas mengenai kesimpulan dan saran 

yang diperoleh dari hasil analisis yang di bahas di bab IV. 


