
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Eksistensi perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah berlangsung sejak 

tahun 1848. Tumbuhan kelapa sawit dibawa oleh orang Belanda dari lahan Afrika 

yang kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor. Kesuburan tanah Indonesia membuat 

kelapa sawit tumbuh dan berkembang sehingga pada tahun 1910 tanaman ini 

dibudidayakan. Perkembangan kelapa sawit mengalami perkembangan sehingga 

pada tahun 1980an luas tanaman kelapa sawit mencapai 200.000 ha, yang mana lahan 

ini merupakan tanaman warisan pemerintah kolonial Belanda. Dalam perkembangan 

nya, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan program kredit (PBSN 1,2) dan 

pola Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans) sehingga pada tahun 2009 

luas perkebunan kelapa sawit mencapai 7,2 juta ha. Dalam sektor internal, industri 

kelapa sawit telah memperkerjakan sebanyak 4,8 juta orang (1,6 juta petani kebun 

kecil dan 2,8 juta orang yang berhubungan langsung dengan proses budidaya 

pertanian atau on firm). Jika setiap tahun nya Indonesia dapat mengembangkan kebun 

baru seluas 400.000 ha, maka minimal jumlah pekerja yang akan diserap adalah 

80.000 KK per tahun nya. Industri kelapa sawit sangat berguna bagi negara, baik 

melalui pajak maupun pendapatan ekspor sehingga berperan penting dalam struktur 

neraca perdagangan nasional (GAPKI, 2018).  

Crude palm oil (CPO) atau minyak sawit menjadi komoditas ekspor unggulan 

di Indonesia. Secara kualitas, minyak sawit Indonesia telah memenuhi standar mutu 



internasional. Minyak sawit memiliki kandungan kimia yang dapat digunakan 

sebagai campuran biodiesel untuk otomotif bertorsi tinggi. Selain itu dapat digunakan 

sebagai bahan baku makanan, kosmetik, obat-obatan dan pelumas. Beberapa negara 

yang menjadi pasar ekspor kelapa sawit terbesar Indonesia pada tahun 2015 antara 

lain: Pakistan (3.820 ton), Uni Eropa (2.441 ton) dan Singapura (604 ton) (Badan 

Pusat Statistik, 2017). Dari beberapa negara tersebut Uni Eropa menjadi konsumen 

yang menerapkan hambatan tarif maupun non tarif terhadap impor kelapa sawit. 

Hambatan ini bermula dari kebijakan European Union Renewable Energy Directive 

(RED) tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan bahan bakar memenuhi kriteria 

pengurangan gas rumah kaca. Kemudian pada tahun 2013, UE menerapkan bea 

masuk anti dumping terhadap biodiesel ekspor dari Indonesia dan Argentina sehingga 

menyebabkan kelapa sawit Indonesia sukar bersaing dengan minyak lain nya di pasar 

Uni Eropa (Rostia, 2016, hal. 11).  

Uni Eropa merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang 

beranggotakan 28 negara. Dalam perekonomian, UE menerapkan kebijakan pasar 

tunggal sebagai regulasi perdagangan internasional. Kebijakan impor Uni Eropa diatur 

dalam panel European Commision, trade dan import export rules. Dengan badan ini, 

Uni Eropa ingin membantu pedagang memanfaatkan perdagangan global dengan 

membuat informasi yang jelas. Panel ini mengatur mengenai bea masuk, persyaratan 

teknis untuk perdagangan, persyaratan kesehatan makanan, bea masuk anti-dumping 

dan anti-subsidi serta masalah lainnya (European Commission, 2014).  

Perkembangan ekspor kelapa sawit Indonesia ke UE mengalami berbagai 

kendala yang signifikan. Jika dilihat dari sisi kesehatan, mengkonsumsi minyak sawit 



secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular 

(jantung) (Mitra, 2009, hal. 199). Kemuadian pada aspek lingkungan terdapat  

kekhawatiran akan konsekuensi perluasan lahan dan pengurangan lahan gambut. Dari 

permasalahan tersebut, muncul berbagai black campaign dari beberapa Non 

Government Organization (NGO) yang fokus pada lingkungan. Menurut Arif Havas 

Oegroseno (mantan duta besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa 

periode 2010-2015) kampanye tersebut berasal dari NGO, politisi, produsen, peritel, 

industri, media dan pembuat kebijakan (Kusumaningtyas, Upaya Hambatan Non-Tarif 

Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia, 2017, hal. 2). Kampanye 

hitam dari sektor industri berupa labelling pada produk makanan yang bertuliskan 

“Senza olio di palma” atau “Sans huile de palma”(tanpa minyak sawit) seperti contoh 

produk monviso biscotto dan misura dolcesenza fette biscottate. Artinya komposisi dari 

makanan tersebut tidak mengandung unsur palm oil. Hal ini diperkuat dengan resolusi 

yang bertajuk “Report on palm oil and deforestation of rainforests” yang mana pada 

poin F,G dan H menekankan bahwa Indonesia sebagai negara penyumbang deforestasi 

terbesar sehingga memicu perubahan iklim global (European Parliament, 2017). 

Isi dari resolusi tersebut bersifat diskriminatif dikarenakan penggunaan biofuel 

berbasis kelapa sawit akan dihapus lebih awal yaitu pada tahun 2020 sedangkan biofuel 

lainnya pada tahun 2030 (Sasongko, 2018).  Menurut Sekjen Asosiasi Produsen 

Biofuel Indonesia (APROBI) Tjakrawan, ini merupakan upaya UE dalam  melindungi 

produksi minyak nabati domestik yang berbahan baku rapeseed oil (minyak kanola) 

(APROBI, 2018). Alasan lain dikarenakan konsumen pasar Uni Eropa menginginkan 

produknya berasal dari produksi yang tidak mengandung komponen pelanggaran 



HAM. Selain itu para aktivis lingkungan  juga mengkritik dan memprotes bahwa 

produksi kelapa sawit dalam skala besar dapat menyebabkan dampak negatif seperti 

deforestasi (Saputra, 2013). 

Produksi kelapa sawit yang dinilai tidak ramah lingkungan menjadi indikasi 

masyarakat Uni Eropa untuk tidak mengkonsumsi produk tersebut. Dalam hal ini UE 

berkomitmen untuk menjaga perubahan iklim dan mengajak seluruh negara dalam 

menjaga lingkungan hidup sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam Paris 

Agreement (2015). Sebagai organisasi besar,  pergerakan Uni Eropa dapat menjadi 

kiblat atau panutan dari negara-negara lain. Kesepakatan dalam United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Paris Agreement 

dibentuk melalui konsensus pada 12 Desember 2015 yang berkaitan dengan urusan 

mitigasi, adaptasi dan keuangan (Paris Agreement, 2015).   

Parlemen UE merekomendasikan untuk mengembangkan energi terbarukan 

dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan 

impor energi. Upaya terus dilakukan dengan menghimbau masyarakat UE untuk  

mengurangi konsumsi barang produksi yang di indikasi non eco friendly. Hal tersebut 

termaktub dalam Renewable Energy Directive II (RED II) yang dikeluarkan pada 30 

November 2016. Komisi UE menerbitkan kebijakan ini dalam rangka menjadikan UE 

sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan dan memastikan bahwa target 

setidaknya 27% energi terbarukan dalam konsumsi energi final di UE pada tahun 

2030 dipenuhi. RED II menetapkan kebijakan menyeluruh untuk produksi dan 

promosi energi dari sumber terbarukan di Uni Eropa (Renewable Energy Directive, 

2016). 



Sebelumnya, pada 27 November 2013 Uni Eropa mengenakan bea masuk anti 

dumping (BMAD) terhadap Indonesia. Sejak aturan ini berlaku, persentase ekspor CPO 

ke Uni Eropa mengalami penurunan yang signifikan. Dalam hal ini pemerintah 

Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO terkait kebijakan BMAD terhadap impor 

biofuel yang berbasis CPO pada tahun 2014. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa 

kebijakan tersebut tidak konsisten dengan Anti-Dumping Agreement, WTO Agreement 

dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pasal IV tahun1994 (World 

Trade Organization, 2018). 

Parlemen UE berupaya untuk mempertimbangkan gugatan yang diajukan 

Indonesia melalui WTO. Indonesia dan UE menyepakati ketentuan dalam laporan 

WTO selama kurun waktu delapan bulan yang mana pihak UE akan mengkaji 

dampak spesifik dari kebijakan anti-dumping.  Pada tahun 2016 lima perusahaan yang 

terdiri dari PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bio energi Indonesia, PT Wilmar Nabati 

Indonesia, PT Musim Mas dan PT Pelita Agung Agrindustri mengajukan gugatan 

terhadap ketentuan anti dumping ke General Court of the EU. Sejak pengajuan 

tersebut, UE berupaya melakukan banding ke WTO namun ditarik kembali sehingga 

mulai 5 Maret 2018 dapat melakukan ekspor biodiesel ke Uni Eropa (European 

Union, 2018).  

Permasalahan ini sudah terjadi sejak masa kepemimpinan presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY) namun belum sepenuhnya terselesaikan. Kebijakan 

unggulan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di era SBY belum secara 

maksimal dapat menuntaskan hambatan perdagangan kelapa sawit ke Uni Eropa. Hal 

ini disebabkan masih banyaknya petani yang belum tersertifikasi sehingga 



menimbulkan celah bagi pihak yang ingin menjatuhkan industri kelapa sawit dengan 

alasan perusakan lingkungan (Pradipta, 2018). Di era SBY, hambatan non tarif  dari 

Uni Eropa berupa kebijakan Renewable Energy Directive (RED) pada tahun 2009 

sehingga muncul Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pada masa kepemimpinan 

presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami beberapa hambatan perdagangan kelapa 

sawit, seperti resolusi Parlemen Uni Eropa (Resolution on Palm Oil and Deforestation 

of Rainforest), ambang batas zat anthraquinnone pada teh, labelling pada produk 

susu, daging, dan produk turunan nya, ambang batas kandungan zat 3 MCPD pada 

minyak nabati  termasuk pada minyak sawit yang dipandang sebagai karsinogenik 

(zat yang menyebabkan penyakit kanker) dan  ambang batas zat Aflatoxine 

(senyaawa racun yang mematikan) pada komoditas pala (Kementerian Luar Negeri, 

2017). Standar ambang batas Uni Eropa tidak sama dengan badan standardisasi 

internasional Codex Alimentarius Commission sehingga menimbulkan protes dari 

pemerintah Indonesia. Selain itu pemerintah juga mengkritisi kebijakan fitosanitari 

Uni Eropa pada draft peraturan UE mengenai kriteria penentuan suatu elemen sebagai 

endoctrine disruptors. Sehingga pada penelitian ini akan dibahas upaya yang 

dilakukan pemerintahan Joko Widodo serta dampak dari upaya tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam merespon hambatan 

ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa? 

2. Bagaimanakah hambatan ekspor yang diterapkan Uni Eropa terhadap 

kelapa sawit Indonesia? 



1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifkasi upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian 

hambatan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa 

2. Untuk mengidentifikasi kebijakan hambatan tarif dan non-tarif Uni Eropa 

terhadap ekspor CPO Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dampak dari upaya pemerintah Indonesia dalam 

menyelesaikan hambatan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa 

1.4 Signifikansi 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana pemerintah Joko Widodo 

berupaya dalam menyelesaikan hambatan dagang ke Uni Eropa. Indonesia sebagai 

salah satu kawasan yang mengalami hambatan dagang oleh Uni Eropa dalam upaya 

memproteksi biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) dengan membawa isu 

deforestasi dan kerusakan lingkungan. Terdapat beberapa peneliti yang meneliti 

tentang kasus hambatan dagang CPO Indonesia ke uni eropa dari sudut pandang UE 

seperti upaya hambatan non-tarif oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit 

Indonesia oleh Kusumaningtyas (2017), penolakan crude palm oil (CPO) Indonesia 

oleh Uni Eropa ditulis oleh Debora M (2014) dan proteksi Uni Eropa menghambat 

crude palm oil Indonesia dalam renewable energy dirrective (RED) 2009 oleh 

Hidayat (2011). Maka pada penelitian ini, peneliti melihat hambatan dagang kelapa 

sawit dari sudut pandang Indonesia. 



1.5 Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai upaya Indonesia dalam menghadapi 

hambatan ekspor kelapa sawit ke uni eropa. Peneliti menjadikan kelapa sawit sebagai 

objek penelitian dan Uni Eropa sebagai objek permasalahan serta Indonesia menjadi 

sudut pandang dalam menganalisis topik penelitian ini. Kasus ini menarik, karena 

hambatan perdagangan kelapa sawit oleh UE telah terjadi dari masa pemrintahan 

sebelumnya dan belum terselesaikan. Dalam penelitian ini, akan membahas bentuk 

hambatan oleh UE yang bersifat tarif maupun non tarif serta upaya pemerintah 

Indonesia dalam bentuk gugatan maupun diplomasi. Penelitian ini secara spesifik 

dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014-2018) serta akan dianalisis 

menggunakan teori rational action.  

1.6 Tinjauan Pustaka 

Kampanye negatif terhadap kelapa sawit banyak dilakukan oleh beberapa 

aktivis lingkungan dengan memunculkan isu deforestasi dan perusakan lingkungan. 

Sudradjat (2011) memaparkan mengenai upaya pemerintah Indonesia di masa 

kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi black campaign kelapa 

sawit serta perkembangan nya dimasa depan. Kelapa sawit merupakan sektor alam 

yang memiliki prospek baik dan strategis. Hal ini memicu kecemburuan internasional 

terhadap perkembangan biodiesel yang setara dengan kelapa sawit, seperti minyak 

nabati dan minyak biji bunga matahari. Selain itu menguatnya permintaan dari 

berbagai negara membuat ekspor minyak sawit tidak akan habis. 



Isu yang sering diangkat oleh para aktivis lingkungan dalam black campaign 

adalah isu lingkungan. Berbagai penelitian berpendapat bahwa kerusakan lingkungan 

yang selama ini terjadi di Indonesia tidak melulu disebabkan oleh produksi kelapa 

sawit yang menjadi mata pencaharian masyarakat (Sudrajat, 2011, hal. 289). 

Kerusakan lingkungan yang sering digunakan adalah isu deforestasi yang dapat 

memusnahkan habitat makhluk hidup seperti orang utan, gajah dan harimau. Konflik 

agraria juga sering terjadi di beberapa kompleks pembangunan kelapa sawit, namun 

bukan disebabkan oleh produksi melainkan konflik kepentingan beberapa kelompok 

yang sudah mengakar sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah harus meningkatkan 

intensitas  promosi dan advokasi terhadap black campaign minyak sawit, monitoring 

dan evaluasi penerapan prinsip kelapa sawit berkelanjutan dan penyediaan  lahan  

bagi para  petani  untuk  mengendalikan lahan-lahan  terlantar  atau lahan lain sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sudrajat, 2011, hal. 291). 

Selanjutnya, Pirard (2017) dalam penelitian nya menganalisis upaya yang 

dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan standar kelapa sawit melalui 

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) belum intensif (Pirard, 2017). ISPO 

merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan 

untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Menurut 

Pirard, Indonesia Palm Oil Pledge ( IPOP) justru lebih intensif dan sangat dihargai 

dikarenakan berkomitmen dalam mencegah deforestasi. IPOP merupakan penegasan 

dari komitmen kebijakan minyak sawit berkelanjutan yang sudah digagas para 

perusahaan (Darus, 2016). IPOP fokus terhadap penguatan kebijakan dan regulasi 

minyak kelapa sawit serta berkomitmen untuk memperluas aspek sosial melalui 



pengembangan produktivitas petani sawit sehingga memperkuat daya saing sawit 

Indonesia di kancah internasional.  

Kurangnya perkembangan produksi kelapa sawit menurutnya disebabkan 

oleh hambatan teknis dan hukum daripada tantangan teknis atau kerugian ekonomi di 

tingkat negara. Kerangka hukum dianggap belum menemui kejelasan dalam 

mengakomodir janji untuk meningkatkan keberlanjutan kelapa sawit serta risiko 

pihak ketiga yang belum memungkinkan memiliki dukungan politik. Disamping itu 

terbatasnya interaksi dalam bentuk kolaburasi formal dan kemitraan menjadi 

hambatan dalam perubahan. Komunikasi antara para pemangku kepentingan harus 

ditingkatkan, tidak hanya meningkatkan standar keberlanjutan di luar persyaratan 

ISPO, tetapi juga untuk meningkatkan supremasi hukum dan meningkatkan tata 

kelola. Kemitraan dan transparansi antara pemerintah, sektor swasta dan petani perlu 

ditingkatkan untuk memperbaiki koneksi yang dapat menghambat pertumbuhan 

produksi kelapa sawit. Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah masa 

kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil 

(ISPO) 

Selain itu, Salim (2014) memaparkan upaya Indonesia dalam meluncurkan 

program nasional mendapat dukungan internasional oleh United Nations 

Development Programs (UNDP) untuk  meningkatkan mata pencaharian petani 

kelapa sawit skala kecil dengan cara membantu mereka memperoleh sertifikasi 

nasional untuk praktik-praktik berkelanjutan. Langkah ini lebih kepada kepentingan  

domestik yang mana akan memprioritaskan masyarakat. Upaya tersebut tertuang 

dalam platform nasional Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI). SPOI adalah 



kerjasama swasta yang mendukung produksi minyak sawit berkelanjutan serta 

mengurangi deforestasi dan mendukung perubahan sektoral kelapa sawit (UNDP). 

Kerjasama ini bertujuan untuk membantu para petani kelapa sawit berpenghasilan 

rendah untuk meningkatkan produktivitas mereka dan memperbaiki pengelolaan 

lingkungan. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Suswono periode 

Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014 dimana ini merupakan program 5 

tahunan dengan biaya US $ 15,5 yang disumbangkan oleh UNDP dengan tujuan 

untuk membuat para petani mematuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil 

(ISPO) (Salim, The Jakarta Post, 2014).  

Menurut Suswono program SPOI menargetkan 4,8 juta hektar perkebunan 

kelapa sawit atau setara dengan 44% dari total luas perkebunan kelapa sawit  dalam 

negeri. Sebanyak 2,2 juta petani merawat kebun plasma, yang sebagian besar 

membutuhkan revitalisasi dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan mendukung 

petani kecil untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan legalitas, mengakses 

lahan terdegradasi dan memperoleh sertifikasi ISPO, UNDP dapat memperkuat mata 

pencaharian mereka tanpa menyebabkan deforestasi lebih lanjut. 

Szczepański (2017) dalam penelitian nya menjelaskan bahwa non-tariff 

barriers umumnya dilarang pada sistem single market Uni Eropa,. Hal ini mengacu 

pada pasal IV Treaty on the Functioning of the European  Union (TFEU) yang 

menyatakan bahwa pembatasan kuantitatif terhadap impor dan semua tindakan yang 

memiliki efek setara harus dilarang antara negara-negara anggota. Namun, asas-asas 

ini hanya dapat diajukan untuk pertimbangan umum non-ekonomi seperti moralitas 

publik, kebijakan publik atau keamanan publik. Dalam konteks pasar tunggal Uni 



Eropa, Parlemen Eropa memahami non-tariff barriers sebagai tindakan diskriminatif 

yang menyebabkan beban atau biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan yang 

berusaha memasuki pasar tanpa mengurangi hak-hak anggota untuk mengatur dan 

mengejar tujuan publik yang sah seperti perlindungan  lingkungan dan konsumen atau 

hak-hak pekerja (Szczepański, 2017, hal. 2). 

Hambatan lintas sektor (cross cutting barriers) yang masih ada dari kebijakan 

single market adalah upaya penegakan hukum Uni Eropa pada tingkat nasional. 

Sebagai contoh pada tahun 2016, komisi meluncurkan sebanyak 986 prosedur  sebuah 

pelanggaran baru dengan mengirimkan surat pemberitahuan resmi dan mengeluarkan 

292 pendapat beralasan. Selain itu pasar internal tetap menjadi salah satu wilayah 

dimana kasus-kasus pelanggaran terbanyak dibuka. Pada sektor jasa, komisi meminta 

penghapusan hambatan yang berlebihan dan tidak adil di negara anggota. Selain itu,  

tujuh negara anggota gagal memenuhi kewajiban mereka di bawah legislasi 

persetujuan militer Uni Eropa.  

Menurut Szczepański, memajukan single market dan dispute settlement 

measures (DSM) adalah cara yang tepat untuk menghilangkan sebagian dari non tariff 

barriers yang ada. Selain itu adanya upaya untuk menghapus non tariff barriers 

dalam proses layanan, mengubah struktur dan fungsi pasar nasional akan menjadi 

dasar yang baik untuk membentuk rancangan implementasi di masa mendatang. 

Selanjutnya komisi Uni Eropa harus menekankan peran negara anggota dengan cara 

meminta mereka memahami pasar tunggal sebagai prakarsa bersama yang 

membutuhkan lebih banyak waktu untuk masalah, pemeliharaan yang terkoordinasi 

dan kolektif serta budaya kepatuhan yang kuat (Szczepański, 2017, hal. 7). 



Berdasarkan pada literatur-literatur di atas telah membahas mengenai 

hambatan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa dan upaya pemerintah Indonesia di masa 

Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai literatur tersebut akan melengkapi penelitian 

ini dalam meneliti upaya pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo. 

Dalam penelitian ini juga akan berbeda dari literatur-literatur yang ada karena 

penelitian ini akan lebih fokus dalam melihat hambatan ekspor sekaligus upaya 

pemerintah. Melalui perspektif rational action, penelitian ini akan menganalisis 

langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespon hambatan 

ekspor kelapa sawit oleh Uni Eropa. 

1.7 Landasan Teori/Kerangka Konsep 

1.7.1 Rational action 

Rational action merupakan teori ilmu sosial yang berpendapat mengenai 

perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Menurut Allison dalam pembuatan 

kebijakan luar negeri dengan menggunakan pendekatan rational action dibagi 

menjadi 4 metode, yaitu (Allison, 1971, hal. 29-30): 

1. Goal and objectives 

Metode pertama, Aktor bertanggung jawab untuk membuat pilihan 

kebijakan dan harus menentukan apa yang ingin mereka capai. Hal ini 

membutuhkan identifikasi dan perencanaan dilihat dari sisi keamanan dan 

kesejahteraan ekonomi.  Dalam langkah ini, kemakmuran ekonomi yang 

dijadikan prioritas dan tujuan dalam membuat keputusan. .  

2.  Alternatives 



Setelah mengetahui definisi sebuah isu dan penentuan tujuan, 

selanjutnya adalah penyusunan data-data secara menyeluruh yang rasional 

terhadap masalah untuk menentukan opsi alternatif pada kebijakan yang akan 

dibuat.  

3. Consequences 

Setelah menentukan alternatif, pembuat kebijakan harus mengetahui 

konsekuensi dari kebijakan tersebut. Pada poin ini pembuat kebijakan pembuat 

kebijakan akan lebih pilihan spesifik dan akurat dalam menentukan kebijakan. 

4. Choice 

Rasionalitas membutuhkan satu pilihan alternatif yang berpeluang baik 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemilihan suatu kebijakan ditetapkan 

ketika decision makers telah memiliki prediksi yang akurat dari kemungkinan 

keberhasilan yang dipilih. 

Peneliti menganalisis studi kasus upaya Indonesia dalam merespon hambatan 

ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa dengan teori rational action dari sudut pandang 

Kegley dan Blanton sebagai berikut: 

1. Goal and objectives 

Pembuat kebijakan harus mengetahui suatu permasalahan yang harus 

diselesaikan. Permasalahan yang harus diselesaikan adalah hambatan dagang 

kelapa sawit yang mana akan berdampak negatif pada petani Indonesia. 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menghentikan diskriminasi 

terhadap produk kelapa sawit sebagaimana yang termaktub di dalam resolusi 

parlemen Uni Eropa. Selain itu, UE perlu mengakui upaya keras pemerintah 



Indonesia dalam mengelola dan mempromosikan kelapa sawit yang 

berkelanjutan.  

2. Alternatives 

Pada langkah ini dibutuhkan pengolahan data yang rasional dan akurat 

dari hambatan perdagangan Uni Eropa  serta dampak negatif yang dialami 

Indonesia. Hambatan perdagangan oleh Uni Eropa ini merupakan non tarif 

barriers, antara lain resolusi “Report on palm oil and deforestation of 

rainforests”, beberapa kampanye hitam dari aktivis lingkungan dan kebijakan 

Renewable Energy Directive RED.  

3. Consequences 

Konsekuensi yang paling memungkinkan terjadi pada kebijakan ini 

adalah dapat merenggangkan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa. 

kemudian juga dapat menentukan posisi Indonesia dalam acara perundingan 

atau konferensi internasional. Selain itu, konsekuensi dari kebijakan ini juga 

dapat mempengaruhi ekspor impor barang selain kelapa sawit. 

4. Choice 

Pembuat kebijakan harus rasional dalam menentukan opsi-opsi terbaik 

sehingga tujuan dan kepentingan nasional negara dapat tercapai. Upaya yang 

dicapai oleh pembuat kebijakan (pemerintah) antara lain kerjasama 

pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Council of Palm Oil Producing 

Countries (CPOPC), gugatan oleh pemerintah Indonesia terkait praktik 

dumping Uni Eropa, berbagai diplomasi publik oleh beberapa menteri dan 

ancaman oleh pemerintah Indonesia.  



1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana sumber data 

yang akan disajikan menggunakan data pustaka. Data-data yang digunakan mengarah 

pada topik penelitian yakni beberapa upaya yang dilakukan pemerintah indonesia 

dalam menghadapi hambatan CPO di Uni Eropa.  Menurut Nasution, dalam penelitian 

kualitatif, tidak ada pilihan daripada menjadikan manusia sebagai instrumen 

penelitian utama dikarenakan segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang 

digunakan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini meliputi unsur pengumpulan data, 

menganalisis dan menginterpretasi data serta kesimpulan yang mengacu pada topik 

utama. Data pustaka yang akan digunakan yakni beberapa kebijakan pemerintah yang 

diunggah dari website resmi, pasal, buku tentang teori dan perspektif serta data-data 

lain untuk mendukung penelitian. 

1.8.2 Alat pengumpul data 

Konsep yang digunakan untuk data pustaka adalah mengambil beberapa data 

kebijakan dari website resmi pemerintah Indonesia dan parlemen Uni Eropa yang 

terpercaya dan mengkritisinya sesuai dinamika yang ada. Sumber data diambil dari 

beberapa buku yang membahas mengenai teori rational action jurnal penelitian 

tentang respon indonesia dalam menerima isu black campaign dari Uni Eropa dan 

kebijakan yang diambil dari website resmi pemerintah.  

Dalam pengambilan data, rujukan utama adalah kebijakan parlemen Uni 

Eropa berupa pasal yang membahas  penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar 



kelapa sawit, upaya-upaya Indonesia dalam merespon hambatan dagang yang diambil 

dari beberapa website resmi serta sumber rujukan teori rational action yang 

digunakan untuk menganalisis penelitian. 

1.8.3 Proses pengumpulan data 

 

Pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data terkait topik 

penelitian dengan informasi yang sesuai serta detail dengan topik penelitian. 

Kemudian melakukan  pengambilan data yang mana data akan dianalis dengan 

membaca dan memahami ide umum. Proses ketiga adalah dilanjutkan dengan 

memetakan hasil menjadi beberapa sub bab sesuai dengan topik penelitian. Setelah 

melakukan pengkategorisasian melalui pembagian sub bab, lalu yang selanjutnya 

adalah  mengembangkan sub bab secara deskriptif untuk menjabarkan pemahaman 

mengenai informasi tersebut. Tahap terakhir dengan memasukkan unsur dengan 

kritik-kritik dan analisis melalui desktriptif dalam satu bab, pada bagian ini dingggap 

mulai menjadi tahap penulis untuk mulai menemukan jawaban dari rumusan masalah 

(Creswell, 2003).  

 

1.8.4 Proses Penelitian 

 

Proses penelitian adalah menyangkut perencanaan atau langkah dalam 

melakukan riset, dimulai dari pra riset sampai laporan penelitian. Pentingnya 

prosedur ini adalah sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan riset. Oleh karena 

itu, riset ini akan dilakukan melalui beberapa prosedur: 

1. Pra riset 



Pra riset mencakup kegiatan untuk persiapan riset. Ini termasuk: melihat 

hasil laporan terkait penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai 

dengan penelitian. 

2. Pengambilan Data 

Riset ini akan mendapatkan data dari sumber sekunder. Sumber sekunder 

akan dipilih dari beberapa media tertulis, mencakup: majalah berkala, 

buku teks akademis, pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia dan Uni 

Eropa serta surat kabar harian. Pemilihan sumber sekunder didasarkan 

pada reputasi kredibilitas media / penerbit dan hubungan nya dengan topik 

riset. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


