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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Keinginan untuk menukar barang dan jasa merupakan suatu karakteristik 

fundamental di manapun dan manusia telah melakukan hal ini sejak dulu.1 

Perdagangan mempunyai peran signifikan dalam masa transisi menjadi lebih 

modern.2 Saat para pedagang mulai meraup keuntungan banyak, pemerintah mulai 

mengintervensi dengan mengenakan pajak kepada mereka. Intervensi paling awal 

mereka berupa biaya tol yang harus dibayar ketika mereka ingin melewati suatu 

wilayah, kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum, biaya tol 

digantikan dengan tarif dan batasan non-tarif lainnya.3 Tujuan utama tarif pada 

awalnya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, namun kemudian tarif ini 

digunakan untuk melindungi atau memberikan proteksi kepada produsen lokal dari 

kompetitor asing.  

Konsep perdagangan bebas atau free trade datang dari tulisan Adam Smith 

yang berjudul “Wealth of Nation”. Tulisan ini merupakan respon terhadap teori 

merkantilisme pada masanya,4 yaitu teori yang menyatakan bahwa ekspor jauh 

lebih penting daripada impor.5 Adam Smith menyatakan bahwa layaknya alam 

semesta yang berjalan secara teratur, sistem ekonomi pun juga memiliki 

 
1 Paul Toreli, International Economics: Understanding the Forces of Globalization for Managers, 
cet. 2, (New York: Business Expert Press, 2017), hal. 1. 
2 Daniel Bethlehem, et al., The Oxford Handbook of International Trade, (New York: Oxford 
University Press, 2009), cet. 1, hal. 7.  
3 Ibid., hal.7. 
4 Ibid, hal.7. 
5 Toreli, op cit.,  hal. 26. 
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kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri karena ada kekuatan pengatur, yakni 

invisible hand.6 Adam Smith percaya bahwa mekanisme pasar akan menjadi alat 

alokasi sumber daya yang efisien bila pemerintah tidak melakukan intervensi dalam 

perekonomian.7 

Setengah abad kemudian, David Ricardo dan James Mill memperluas 

argumen Adam Smith dengan teori comparative advantage.8 Teori ini mengatakan 

bahwa negara-negara harus memiliki spesialisasi dan mengekspor produk rendah 

biaya mereka untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan kemakmuran negara 

tersebut. Kemudian mereka harus menukar produk tersebut dengan produk dengan 

biaya yang lebih tinggi.9 Teori klasik dari Adam Smith, David Ricardo dan juga 

James Mill menuai banyak kritik. Kendati demikian, teori-teori ini tetap menjadi 

dasar dari free trade. Terlepas dari debat intelektual ini, pemerintah tetap 

melakukan intervensi dalam perdagangan internasional karena kepentingan mereka 

untuk mendapatkan perlakuan istimewa yang menguntungkan mereka meskipun 

hal ini dapat menimbulkan biaya bagi masyarakat luas.10 

Salah satu sumber penting hukum perdagangan adalah Persetujuan Umum 

mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade atau 

GATT). GATT mengatur mengenai kebijakan perdagangan antarnegara dan dalam 

taraf tertentu, aturannya menyangkut aturan perdagangan antara pengusaha.11 

 
6 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, Cet.3, (Jakarta: Lembaga 
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal. 13.  
7 Ibid., hal. 14. 
8 Bethlehem, op cit., hal. 8.  
9 Bethlehem, op cit., hal. 8. 
10Bethlehem, op cit., hal. 9. 
11 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 97. 
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Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antarnegara 

di bidang ekonomi dan perdagangan harus dijalankan dengan tujuan meningkatkan 

standar hidup, menjamin lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan dan 

pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta 

memperluas produksi serta pertukaran barang.12 Sejak terbentuknya GATT, sistem 

perdagangan dunia mendapat keuntungan dari delapan putaran liberisasi 

perdagangan multilateral, liberisasi unilaterial dan regional.13 

Sebagai negara yang aktif dalam perdagangan dunia, Indonesia meratifikasi 

pembentukan WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 2 November 1994. Hal 

ini dikarenakan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, 

keberhasilan Indonesia dalam mengoptimalkan ekspor dan pembangunan nasional 

juga akan bergantung pada “perkembangan tatanan ekonomi dunia serta 

kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian 

ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada”.14 Tatanan yang dimaksud 

disini adalah GATT dimana persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947 dan 

Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Februari 

1950.15  

 
12 Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Cet. 1, (Bandung: Rafika 
Aditama), hal. 2.  
13 IMF Staff, Global Trade Liberization and the Developing Countries, 
<https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/110801.htm#i>, diakses 21 Oktober 2019. 
14 Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7 Tahun 1994, Penjelasan.  
15 Ibid. 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/110801.htm#i
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Kegiatan ekspor dan impor sangatlah penting untuk Indonesia. Penyumbang 

utama pendapatan negara di tahun 2017 berasal dari ekspor minyak sawit yang 

mencapai 22,97 juta milyar dolar AS.16 Pada tabel 1.1 di bawah ini, dapat dilihat 

bahwa neraca perdagangan Indonesia sejak 2014 mengalami kenaikan dan 

penurunan. Namun, secara keseluruhan dari tahun 2014 hingga dengan 2018, 

Indonesia mengalami defisit, yaitu ketika nilai impor lebih besar dari nilai impor.17 

Defisit ini tidak selalu memiliki arti yang negatif seperti teori merkantilisme, karena 

ada pula teori comparative advantage dimana memang impor perlu dilakukan 

karena lebih efisien untuk melakukan impor dibandingkan memproduksinya di 

dalam negeri.  

Tabel 1.1 Neraca Perdagangan Indonesia Periode 2014-2019 
 

 
16 Abdul Basith, “Jadi Penyumbang Utama Pendapatan Negara, Pasar Ekspor Minyak Sawit Harus 
Dijaga” <https://nasional.kontan.co.id/news/jadi-penyumbang-utama-pendapatan-negara-pasar-
ekspor-minyak-sawit-harus-dijaga>, diakses 21 Oktober 2019.  
17“Neraca Perdagangan Indonesia,” <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-
export-import/indonesia-trade-balance>,diakses 21 Oktober 2019. 

https://nasional.kontan.co.id/news/jadi-penyumbang-utama-pendapatan-negara-pasar-ekspor-minyak-sawit-harus-dijaga
https://nasional.kontan.co.id/news/jadi-penyumbang-utama-pendapatan-negara-pasar-ekspor-minyak-sawit-harus-dijaga
https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance
https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance
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Selama Indonesia menjadi anggota WTO, Indonesia telah terlibat dalam 14 

kasus dimana Indonesia sebagai respondent dan 11 kasus dimana Indonesia sebagai 

complainant. 18 Saat ini kasus yang masih berlangsung adalah kasus DS484 

mengenai daging ayam dan produk ayam yang berada dalam tingkat compliance 

panel. Compliance panel diatur dalam Pasal 21.5 Dispute Settlement 

Understanding (DSU). Saat para pihak tidak setuju bahwa pihak yang kalah telah 

mengimplementasikan hasil putusan atau recommendations and rulings dalam 

original panel report, salah satu para pihak dalam sengketa dapat mengajukan 

pembentukan compliance panel dengan Pasal 21.5 DSU.19  

Putusan original panel DS 484 berisi bahwa terdapat 4 kebijakan atau 

measures yang harus diubah oleh Indonesia. Measures yang dilanggar oleh 

Indonesia, antara lain: 

1. positive list requirement  

2. intended use requirement  

3. fixed license terms 

4. undue delay 

Positive list merupakan daftar jenis produk daging, karkas dan jeroan apa saja yang 

boleh diimpor ke Indonesia. Positive list ini dapat ditemukan dalam peraturan 

menteri pertanian dan juga perdagangan yang dibahas dalam sengketa. Original 

 
18 Disputes by Member, <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm>, 
diakses 21 Oktober, 2019. 
19 “The Process in Stages in a Typical WTO dispute Settlement 
case”<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s7p2_e.htm>, 
diakses 2 November 2019. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s7p2_e.htm


 

 
 
 
 
 

6 

panel berpendapat bahwa Indonesia melakukan pelarangan permasukan daging 

ayam dan produk ayam, sehingga ini bertentangan dengan Pasal XI GATT dan apa 

yang dilakukan Indonesia tidak dapat dibenarkan dengan Pasal XX GATT karena 

tidak memenuhi syarat Pasal XX(d). Intended use requirement yang 

dipermasalahkan Brasil adalah tujuan penggunaan yang diperbolehkan bagi daging 

impor Indonesia yang hanya terbatas untuk hotel, restoran, katering, industri dan 

juga pasar modern.20 Fixed License Terms yang dipermasalahkan oleh Brasil adalah 

dokumen perizinan Indonesia yang tidak dapat diubah. Dalam argumennya, Brasil 

menyatakan Indonesia “menghambat importir untuk memiliki fleksibilitas yang 

diperlukan untuk merespons perubahan kondisi pasar”.21 Undue delay dalam kasus 

ini dipermasalahkan karena Brasil telah mengajukan permohonan sertifikat 

kesehatan veteriner sebagai syarat untuk mengekspor daging ayam dan produk 

ayam ke Indonesia sejak tahun 2009.22 Hingga panel report disirkulasikan, 

permohonan Brasil belum juga maju ke tahap selanjutnya, yakni tahap verifikasi 

lapangan.   

Putusan panel report ini disirkulasikan pada tanggal 17 Oktober 2017 dan 

diadopsi pada tanggal 22 November 2018.  Pada tanggal 15 Maret 2018, Indonesia 

dan Brasil menginformasikan Dispute Settlement Body atau DSB bahwa mereka 

setuju bahwa jangka waktu yang masuk akal (reasonable period of time) untuk 

mengimplementasikan putusan original panel report adalah 8 bulan dan berakhir 

 
20 Panel Report, Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken 
Products (Indonesia-Chicken), WT/DS484/R (17 Oktober 2017) (diadopsi 22 November 2017), hal. 
62. 
21 Ibid., hal. 104. 
22 Ibid., hal. 122. 
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pada tanggal 22 Juli 2018. Namun, setelah reasonable period of time (RPT) tersebut 

telah berakhir, Brasil merasa bahwa Indonesia belum comply dengan isi dari 

putusan original panel, sehingga pada tanggal 13 Juni 2018, Brasil melakukan 

permohonan pembentukan compliance panel.23 

Putusan ini menimbulkan keresahan bagi peternak ayam di Indonesia. 

Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (Arphuin) mengaku menolak 

keras impor daging ayam Brasil karena berpotensi menghancurkan peternakan 

unggas rakyat.24 Harga daging ayam dan juga produk ayam yang dijual oleh Brasil 

lebih murah dari apa yang ditawarkan oleh peternak lokal. Namun, sebagai anggota 

WTO, Indonesia harus patuh terhadap panel recommendations and rulings yang 

bersifat mengikat secara hukum, karena bila anggota tidak patuh dan mengubah 

kebijakan yang konsisten dengan WTO, maka anggota harus memberikan 

kompensasi kepada complainant atau menghadapi retaliatory countermeasures.25 

Indonesia harus berupaya untuk mematuhi isi dari panel recommendation and 

rulings, namun di saat yang bersamaan Indonesia juga harus mendengarkan aspirasi 

masyarakat. 

 

 
23 “Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products.” 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm>. Diakses 2 November 2019. 
 
24“Impor Ayam Brasil Ancam Peternakan Unggas Rakyat” 
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190815170243-92-421677/impor-ayam-brasil-
ancam-peternakan-unggas-rakyat>, diakses 19 Oktober 2019. 
25 “ Legal effect of panel and appellate body reports and DSB recommendations and 
rulings,”<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c7s1p1_e.htm>, 
diakses 5 November 2019. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190815170243-92-421677/impor-ayam-brasil-ancam-peternakan-unggas-rakyat
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190815170243-92-421677/impor-ayam-brasil-ancam-peternakan-unggas-rakyat
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c7s1p1_e.htm
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya Indonesia untuk patuh atau comply terhadap isi dari 

original panel report DS 484?  

 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan magang yang Penulis lakukan di JWK Law Office bukanlah semata-mata 

untuk memenuhi salah persyaratan untuk kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana 

hukum, namun juga untuk mengasah dan menambah ilmu secara teoritis dan praktis 

di bidang perdagangan internasional. 

 

1.4 Manfaat Magang 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil laporan magang ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau 

bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang perdagangan internasional, khususnya yang berhubungan dengan WTO. 

 

1.4.2 Manfaat praktis 

Hasil laporan magang ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

masukan bagi pejabat pembuat kebijakan, para praktisi hukum lainnya, dan 

masyarakat dalam hal perdagangan internasional, khususnya yang berhubungan 

dengan WTO.  
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1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

Penulis melakukan magang di JWK Law Office, yang berdomisili di Equity Tower 

Building lantai 35 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, 

Indonesia sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 

2019. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, waktu 

dan lokasi magang, serta sistematika penulisan. 

Bab II: Landasan Teori 

Bab II berisi mengenai teori-teori mengenai WTO termasuk Dispute Settlement 

system, dan juga Dispute Resolution Procedures.  

Bab III: Gambaran Umum Instansi Tempat Magang 

Bab III memberikan gambaran umum mengenai instansi tempat magang Penulis. 

Bab IV: Pembahasan 

Bab IV menguraikan hasil dari penelitian dan juga magang yang membahas tentang 

bagaimana Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mematuhi panel rulings and 

recommendations yang ada di dalam original panel report untuk kasus DS 484 

mengenai daging ayam dan produk ayam. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 
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Bab V berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan mengenai rumusan masalah 

dan juga saran. 
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