
BAB III 

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MERESPON HAMBATAN 

PERDAGANGAN KELAPA SAWIT KE UNI EROPA 

3.1 Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam Council of Palm Oil Producing 

Countries (CPOPC) 

 Indonesia dan Malaysia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di 

dunia. Malaysia memiliki total lahan seluas 2,731 hektar, dengan angka produksi 

sebesar 21 thousand metric ton (TMT) yang menghasilkan 7,69 ton/hektar (United 

States Department of Agriculture (USDA), 2018, hal. 8). Sementara produksi kelapa 

sawit Indonesia semester pertama pada tahun 2018 mencapai 22,32 juta ton, yang mana 

terjadi peningkatan sebesar 23% dibanding tahun lalu yaitu 18,15 juta ton (GAPKI, 

2018). Lahan produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia berada di wilayah Sumatera 

(3.526.582 hektar), kemudian Kalimantan (837.615 hektar), Sulawesi (175.059 

hektar), Maluku dan Papua (28.367 hektar) dan pulau Jawa (7.478 hektar) (Info Sawit, 

2017). Secara global Indonesia dan Malaysia menjadi pemasok kelapa sawit sebanyak 

85% dari kebutuhan global (Sabah Forestry Departement, 2015) Hal ini yang menjadi 

alasan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan Malaysia dalam 

memperjuangkan elektabilitas kelapa sawit di pasar internasional.  

 Dalam merespon hambatan perdagangan kelapa sawit oleh Uni Eropa, 

pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia di bidang ekonomi. 

Kerjasama ini tertuang dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang 

merupakan organisasi antar pemerintah untuk negara produsen kelapa sawit. CPOPC 



disahkan pada 21 November 2015 oleh Menteri  Industri Perkebunan dan Komoditas 

Malaysia, Datuk Amar Douglas Uggah Embas dan Menteri Koordinator Bidang 

Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia Rizal Ramli. Dewan ini dibentuk 

dengan tujuan untuk mempromosikan, mengembangkan dan memperkuat kerjasama 

dalam produksi kelapa sawit serta industri di antara negara-negara anggota. Artinya, 

CPOPC sedang berupaya untuk mencapai target Sustainable Development Goals 

(SDGs) pada negara-negara produsen kelapa sawit. Selain itu, dewan CPOPC juga 

telah mengidentifikasi 6 (enam) bidang fokus kerjasama berdasarkan kepentingan 

bersama produsen minyak sawit, yaitu: keberlanjutan minyak sawit, produktivitas 

petani kecil, riset dan inovasi, kerjasama industri menuju produksi bernilai tambah, 

peraturan dan standar teknis, serta masalah kebijakan perdagangan (CPOPC, 2017). 

Pada pengesahan kerjasama ini, dihadiri Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga 

Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan 

serta Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Malaysia Dato’ Seri Mah Siew 

Keong di Putrajaya, Malaysia (Kementerian Perindustrian, 2016). 

Pada beberapa pertemuan, CPOPC banyak merespon kebijakan Uni Eropa 

terkait hambatan perdagangan kelapa sawit. Pada 26 September 2018 diadakan 

pertemuan yang dihadiri oleh para Menteri, Duta Besar dan para pemimpin bisnis di 

Kolombia dan Malaysia. Pihak-pihak ini banyak mengkritik kebijakan Uni Eropa 

seperti Renewable Energy Directive (RED II) dan Indirect Land Use Change (ILUC). 

Menurut pernyataan CPOPC (2018), kebijakan ILUC tak satupun dapat memberikan 

bukti definitif yang memungkinkan untuk membedakan antara ILUC resiko tinggi dan 



rendah. Selain itu, sebanyak 1,7 miliar hektar lahan yang di khususkan pada tanaman 

global, hanya 4% saja yang digunakan untuk biofuel (CPOPC, 2018).  

There are several EU models for ILUC that have been proposed none of which, nor could 

provide definitive evidence that would allow for a clear distinction between high and low risk 

ILUC. Nevertheless, the Commission is mandated to establish criteria by February 2019 to 

allow for such a distinction to be made. CPOPC draws attention to the fact that there is over 

1.7 billion hectares of land devoted to the production of crops globally, of which only 4% is 

devoted to biofuel. In our view, the very marginal use of land for biofuel calls into question the 

very basic premises of indirect land use change resulting from the cultivation of vegetable oils 

for biofuel. The major pressure on the global land is the production of crops for feedstuffs for 

animal and humans, and not biofuel. 

 

Setelah membahas CPOPC, kedua pihak juga mendeklarasikan Proposed 

Global Framework of  Principles for Sustainable Palm Oil atau e+POP. Ini merupakan 

usulan terkait kerangka prinsip global untuk minyak sawit berkelanjutan. E+POP 

merangkum undang-undang yang membahas mengenai keberlanjutan kelapa sawit 

yang diuraikan kedalam sembilan prinsip. Seperti yang dipaparkan oleh Menteri 

Industri Perkebunan dan Komoditas, Datuk Amar Douglas Uggah (2015), bahwa 

E+POP memiliki 9 prinsip yang berdasar pada undang-undang dan peraturan kedua 

negara dan akan dibandingkan dengan standar internasional lainnya (Raj, 2015). Selain 

itu, E+POP juga menggabungkan poin-poin terpenting yang terkandung didalam 

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) 

sehingga visi, misi dan tujuan akan sejalan (Himawan, 2016).  

Kerjasama bilateral ini juga membahas sejumlah peluang terkait ekspor kelapa 

sawit yang berkelanjutan. Terobosan yang dilakukan jika ekspor kelapa sawit ke Uni 

Eropa dihapuskan adalah dengan cara mengekspor ke China. Pada pertemuan tanggal 

24 Agustus 2017, Indonesia dan Malaysia membahas rencana program biodiesel B5 di 

China dimana sebanyak 5% minyak sawit atau palm methyl ester (PME) dicampur pada 



penggunaan bahan bakar kendaraan. Menurut Menteri Perindustrian dan Perkebunan 

Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong (2017), China pada saat ini sedang gencar 

meningkatkan pengendalian terhadap berbagai masalah lingkungan dan program B5 

kemungkinan akan segera diterapkan (Jaya, 2017). Pada 2015 lalu, China ikut serta 

dalam meratifikasi Paris Agreement terkait perubahan iklim yang mana China bersama 

Amerika Serikat menghasilkan 45% emisi global sehingga membutuhkan pengurangan 

emisi karbon sebanyak 60-65% per unit GDP hingga 2030 (Amri, Sawit Indonesia, 

2017). Selain itu, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (2017) 

pada forum “One Belt One Road Conference” menawarkan investasi B5 dan siap untuk 

meningkatkan suplai ekspor minyak kelapa sawit serta berinvestasi di pabrik biodiesel 

(Kementerian Kemaritiman, 2017).  

Untuk mengukuhkan pembentukan CPOPC, presiden Joko Widodo membuat 

Peraturan  Presiden  Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan Charter of the 

Establishment of the CPOPC pada  4 Mei 2016. Perpres ini berfungsi untuk 

mengendalikan harga minyak sawit global yang selama ini belum stabil. Adapun 

pokok-pokok dari Peraturan  Presiden  Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut 

(Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2016, 2016, hal. 4) :  

a) Menyediakan konsultasi pembangunan industri minyak sawit kepada 

pemangku kepentingan di negara-negara pembudidaya kelapa sawit 

b)  Meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit 



c) Membangun dan membentuk kerangka global prinsip minyak sawit 

berkelanjutan  

d)  Meningkatkan kerjasama dan investasi dalam pembangunan zona industri 

kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona 

ekonomi hijau 

e)  Mengantisipasi hambatan-hambatan dalam perdagangan minyak sawit 

f) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, serta pelatihan dan 

melakukan kegiatan   dan fungsi yang diperlukan untuk kepentingan industri 

minyak sawit 

Kerjasama Indonesia dan Malaysia yang tertuang di dalam CPOPC merupakan 

salah satu upaya untuk mempromosikan kelapa sawit yang saat ini memiliki citra 

buruk. Berbagai kampanye hitam para aktivis lingkungan telah merusak pamor minyak 

kelapa sawit. Elektabilitas kelapa sawit yang buruk, secara otomatis akan menciderai 

konsumen sehingga berdampak pada para petani kelapa sawit. Dengan kerjasama ini, 

diharapkan pemerintah dapat mengembalikan aset negara dan juga para petani serta 

dapat mengendalikan harga minyak sawit global. Menurut data, selama semester 

pertama 2018 harga CPO bergerak di kisaran US$ 605 – US$ 695 per metrik ton. Sejak 

awal Desember 2017,  harga CPO global terus tertekan sampai semester pertama tahun 

2018 dan tidak pernah menembus US$ 700 per metrik ton (Info Sawit, 2018). Hal ini 

terjadi disebabkan melimpahnya stok komoditas kelapa sawit di pasar global (GAPKI, 

2018). Untuk mengembangkan CPOPC, kedua negara bersepakat untuk memberikan 



kontribusi sebesar 5 juta USD sebagai kontribusi awal dalam mengoperasionalkan 

kesepakatan ini (Gunawan, 2017, hal. 13). Melalui CPOPC, Indonesia dapat 

berkolaburasi dengan Malaysia yang memiliki pengaruh besar dalam dunia persawitan 

sehingga dapat mengatur tarif serta peran CPO di kancah internasional.  

Sesuai dengan Visi dan Misi nya, CPOPC menyelenggarakan lokakarya 

konsultatif tentang Best Agricultural Practices (BAP). Lokakarya ini diadakan di 

Putrajaya, Malaysia pada 6-7 Agustus 2018 untuk membahas budidaya kelapa sawit. 

Kegiatan ini dijalankan dalam format diskusi kelompok kecil (4-6 orang), presentasi 

panel dan tanya jawab yang berfokus pada area tertentu dari budidaya kelapa sawit. 

Acara ini dihadiri 24 narasumber dari Malaysia dan Indonesia yang menghasikan 10 

implementasi BAP di beberapa area budidaya kelapa sawit sebagaimana termaktub 

dalam 17 poin SDGs. Cakupan yang dipilih meliputi: pengendalian pengomposan 

lingkungan, jaringan panel surya masyarakat dan penangkapan air hujan, penutup 

tanaman kacang tanah, keanekaragaman hayati pada burung hantu, ular, katak dan 

nyamuk serta infrastruktur dan strategi dalam mencegah kebakaran. Selain itu, pada 

akhir September 2017 Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar mengunjungi 

kantor PBB dengan karena mendapat panggilan melalui Sekertaris Jenderal United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Mukhisa Kituyi. 

Pertemuan ini membahas rencana proyek penelitian dalam pemanfaatan potensi 

minyak kelapa sawit untuk petani kecil. Dalam hal ini, UNCTAD akan memberikan 

bantuan secara teknis dari masalah kelapa sawit dan hasil dari penelitian kerjasama 

tersebut akan dibahas dalam pertemuan PBB (CPOPC, 2018). 



Secara bertahap terdapat negara yang mulai memutuskan untuk bergabung 

dengan CPOPC. Seperti contoh Kolombia yang mulai diputuskan sebagai anggota  

pada 8 November 2018 dalam kegiatan 5th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil 

Producing Countries di Putrajaya, Malaysia. Kolombia merupakan negara produsen 

kelapa sawit terbesar di Amerika Latin yang mengekspor 50% produksinya ke Uni 

Eropa (Palm Oil Analytics, 2018). Pada tahun 2016 produksi kelapa sawit Kolombia 

berada di posisi keempat terbesar setelah Thailand, yaitu mencapai 1.280 Ton (Palm 

Oil Analytical, 2017, hal. 7). Selain itu, tujuan ekspor kelapa sawit terbesar  Kolombia 

adalah Uni Eropa (48,6%) kemudian Brasil (23%), Chili (5,3%), Dominican Republic, 

(4.0%), Venezuela (3.1%), Mexico (2.9%) dan lain-lain (1,31%) (Kamarulzaman, 

2014). Partisipasi Kolombia diharapkan dapat menguatkan posisi CPOPC dan 

menyediakan aliansi strategis pada negara-negara produsen kelapa sawit dalam 

mempromosikan kepentingan minyak sawit pada ekonomi global (BPDP, 2018).   

 

3.2 Gugatan Pemerintah Indonesia terhadap praktik dumping  Uni Eropa 

melalui WTO 

Pada November 2013, Komisi Uni Eropa memutuskan untuk mengenakan bea 

masuk anti dumping (BMAD) terhadap biodiesel Indonesia dan juga Argentina. 

Kebijakan anti dumping merupakan praktek menjual barang dipasar luar negeri dengan 

harga yang relatif lebih rendah daripada harga pasar dalam negeri. Untuk melindungi 

produk domestiknya, Uni Eropa menciptakan hambatan perdagangan dengan 

mengenakan pajak impor dengan tuduhan adanya kegiatan dumping yang dilakukan 



oleh Indonesia (GAPKI, 2017). Uni Eropa memproduksi 3 biodiesel berbasis minyak 

nabati, yaitu rapeseed, minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai. Produksi 

minyak rapeseed pada tahun 2017 di Uni Eropa mencapai  32,4 juta metrik ton dengan 

luas lahan 6,6 juta ha, negara penghasil rapeseed adalah Rumania, Polandia, Estonia, 

Republik Ceko, Spanyol, Jerman, Hongaria dan Lituania. Sementara minyak biji bunga 

matahari diproduksi sebanyak 8,5 juta metrik ton dengan luas lahan 4,22 juta ha, negara 

penghasil bunga matahari adalah Prancis, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Italia, 

Portugal, Jerman, dan Slovakia. Untuk minyak kedelai (soybean) diproduksi sebesar 

2,5 metrik ton dengan luas lahan 880 ribu ha yang diproduksi oleh seluruh negara Uni 

Eropa kecuali Kroasia (USDA Foreign Agriculture Service, 2017, hal. 2). Bea masuk 

anti dumping (BMAD) yang dikenakan UE cukup besar yakni 8,8% sampai 23,3 % 

(76,94 euro hingga 178,85 euro) per ton. Adapun perusahaan sawit Indonesia yang 

terkena dampak dumping ini adalah PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta (8,8%), PT. Musim 

Mas, Medan (18,3%), PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan (16,%), PT. Wilmar 

Bioenergi Indonesia, Medan dan PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan (23,3%), 

kerjasama perusahaan (20,1%) dan perusahaan lain (23,3%) (European Union, 2013, 

hal. 13).  

Kebijakan ini dapat mempengaruhi kestabilan angka ekspor biodiesel Indonesia 

ke Uni Eropa. Beberapa data mengungkapkan bahwa terdapat penurunan yang 

signifikan pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Menurut data Trademap (2018) 

ekspor biodiesel dengan kode produk 3826 pada tahun 2013 adalah sebesar 415.842 

USD. Sementara pada tahun 2014 menurun sebesar 135,320 USD, selanjutnya pada 

tahun 2015 sebesar 15,925 USD (Trademap, 2018). Penurunan ini menyebabkan 



kerugian yang besar terhadap industri biodiesel Indonesia. Pemerintah Indonesia 

menilai bahwa penerapan BMAD ini merupakan bentuk ketidakadilan dan 

inkonsistensi (Kementerian Perdagangan, 2017). Dalam hal ini pemerintah Indonesia 

menggugat ke WTO sebagai upaya untuk menaikkan ekspor biodiesel ke Uni Eropa. 

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke 

Nurwan (2017), Uni Eropa merupakan pasar yang besar bagi Indonesia, sehingga 

dengan gugatan ini akan dihasilkan penurunan jumlah margin dumping dan berdampak 

pada peningkatan ekspor. Selain itu, upaya ini membutuhkan koordinasi yang baik 

antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha (Kementerian Perdagangan, 2017).  

Adapun gugatan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa 

melalui WTO pada 10 Juni 2014 berisi tentang : 

(a) Ketentuan Peraturan Dewan (EC) No 1225/2009 tentang perlindungan 

terhadap impor yang dikeluarkan dari negara-negara bukan anggota 

Masyarakat Eropa 

(b) Tindakan anti-dumping yang diberlakukan pada tahun 2013 oleh Uni Eropa 

pada impor biodiesel yang berasal dari antara lain, Indonesia. 

 Selain itu, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa tindakan tersebut tidak 

konsisten dengan : 

(a) Pasal 1, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.5, 6.5.1, 7.1, 

7.2, 9.2, 9.3, 15 dan 18.4 dari Anti- Perjanjian Dumping; 

(b) Pasal XVI: 4 Perjanjian WTO; dan 

(c) Pasal VI, VI: 1 dan VI: 2 dari GATT 1994 



Terdapat enam ketentuan perjanjian anti dumping yang dilanggar Uni Eropa 

dalam kasus persengketaan terkait pengenaan be masuk anti dumping (BMAD) 

(Gumelar, 2018) yaitu : 

a. Kurangnya data yang disampaikan oleh Uni Eropa dalam menghitung 

biaya produksi oleh eksportir Indonesia.  

b. Tidak adanya data terkait biaya dalam menentukan nilai normal sebagai 

acuan dasar perhitungan margin dumping di Indonesia 

c. Terlalu tingginya batas keuntungan oleh Uni Eropa pada industri biodiesel 

di Indonesia 

d. Standarisasi harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak 

sejalan dengan prosedur yang telah ditetapkan 

e. Uni Eropa menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping.  

f. Bukti yang kurang oleh Uni Eropa bahwa impor biodiesel asal Indonesia 

berdampak negatif atau merugikan terhadap biodiesel yang dijual di pasar 

domestiknya 

 

Pada 30 Juni 2015, pemerintah Indonesia meminta WTO untuk membentuk 

panel dalam penyelesaian persengketaan ini. Pada pertemuan 20 Juli 2015, WTO 

melalui badan Dispute Settlement Body (DSB) menunda permintaan Indonesia terkait 

pembentukan panel. Selanjutnya pada pertemuan 31 Agustus 2015, DSB membentuk 

sebuah panel dengan 11 negara sebagai pihak ketiga dalam sengketa dan panel dibuat 

pada 4 November 2015. Pada 15 April 2016, ketua panel memberi tahu DSB bahwa 

kerja panel tertunda dikarenakan kurangnya pengacara yang berpengalaman dari 



sekretariat. Selanjutnya, panel akan mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak 

pada pertengahan Juli 2017. Pada 11 Juli 2017, ketua panel menginformasikan kepada 

DSB bahwa pekerjaan panel ditunda karena permintaan pihak yang mengajukan 

keluhan untuk menunda proses sementara dan menunggu dikeluarkannya Laporan 

Badan Banding di UE - Biodiesel (Argentina) (DS473 ), yang diedarkan pada 6 

Oktober 2016. Indonesia bersama dengan Argentina merupakan negara yang mendapat 

perlakuan sama terkait dumping dari Uni Eropa. Pada 4 November 2016 Indonesia 

meminta Panel untuk melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya pada 11 Juli 2017, Ketua 

Panel menginformasikan kepada Dispute Settlement Body (DSB) bahwa panel 

diharapkan untuk mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak pada akhir tahun 2017 

(World Trade Organization, 2018). 

 Dalam menetapkan kebijakan BMAD ini, Uni Eropa telah meneliti dan 

menganalisis berbagai temuan oleh biodiesel Indonesia. Pada tanggal 30 November 

2009 komisi Uni Eropa menerima pengaduan dari Dewan UE yang berdasar pada Pasal 

5 dari Peraturan Dewan (EC) No 1225/2009 tentang perlindungan terhadap impor 

barang yang terkena dumping dari negara-negara yang bukan anggota masyarakat 

Eropa. Undang-undang ini menyatakan bahwa impor biodiesel, yang berasal dari 

Argentina dan Indonesia, sedang melakukan dumping sehingga menyebabkan cedera 

material pada industri Uni Eropa. Keluhan itu diajukan pada 17 Juli 2012 oleh Dewan 

Uni Eropa (sebagai pengadu) atas nama produsen yang mewakili lebih dari 25% dari 

total produksi biodiesel (European Comission, 2018). Adapun prosedur Uni Eropa 

dalam menetapkan suatu negara yang masuk dalam katagori dumping adalah sebagai 

berikut (European Comission, 2018).  



1. Sampling  

Mengingat banyaknya produsen pengekspor yang termasuk kedalam 

negara-negara yang sedang terlibat dalam proses, komisi Uni Eropa dapat 

membatasi produsen pengekspor untuk diselidiki kedalam jumlah yang wajar 

dengan menilih beberapa sampel. Hal ini sesuai dengan pasal 17 dari peraturan 

dasar. Untuk memungkinkan komisi memutuskan pengambilan sampel, semua 

produsen pengekspor diharuskan untuk meminta perizinan dari Komisi UE 

terlebih dahulu. Pihak-pihak ini harus melakukannya dalam waktu 15 hari sejak 

tanggal penerbitan pemberitahuan yang di informasikan melalui Jurnal Resmi 

Uni Eropa. Dalam pemilihan sampel produsen ekspor, komisi juga akan 

menghubungi dari pihak berwenang dari negara-negara terkait.  

2. Margin Dumping Individu untuk Perusahaan yang tidak termasuk ke dalam 

Sampel 

Produsen pengekspor yang tidak memiliki sampel dapat meminta, sesuai 

dengan pasal 3 dari peraturan dasar bahwa komisi telah menetapkan masing-

masing margin dumping mereka. Pengekspor produsen yang ingin mengklaim 

margin dumping individu harus meminta kuesioner dan mengembalikannya 

dengan benar-benar selesai dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam 

kalimat berikut. Jawaban kuesioner yang telah diisi harus diserahkan dalam 

waktu 37 hari dari tanggal pemberitahuan pemilihan sampel, kecuali ketentuan 

lain. Namun, produsen ekspor yang mengklaim margin dumping individual, 

harus menyadari bahwa Komisi UE tetap memutuskan untuk tidak menentukan 

margin dumping individual mereka. Misalnya jumlah produsen yang 



mengekspor begitu besar sehingga hal seperti itu akan terlalu memberatkan dan 

akan mencegah penyelesaian investigasi secara tepat waktu.  

 

Pada tanggal 5 Januari 2018, panel WTO menerbitkan laporan terkait gugatan 

yang diajukan 5 perusahaan Indonesia. Melalui beberapa pertimbangan, Uni Eropa 

memutuskan untuk tidak mengajukan banding ke WTO. Badan Eksekutif Uni Eropa 

dan Komisi Uni Eropa sedang mengkaji dampak dari implementasi terkait ketentuan 

laporan WTO terhadap tindakan anti dumping biodiesel dari Indonesia.  Dalam hal ini, 

kedua pihak menyepakati jangka waktu delapan bulan untuk menerapkan ketentuan 

dalam laporan WTO yang mana akan berakhir pada 28 Oktober 2018 (European Union, 

2018). Sebelum waktu 8 bulan berakhir, Uni Eropa memutuskan untuk menghapus bea 

masuk anti dumping (BMAD) terhadap 5 perusahaan yang mengajukan perkaranya ke 

Mahkamah Uni Eropa. Kelima perusahaan tersebut, mengajukan gugatan terhadap 

ketentuan anti dumping Uni Eropa ke Pengadilan Umum Uni Eropa yang dalam 

putusannya pada tahun 2016 dan dimenangkan oleh mereka. Dewan Uni Eropa 

mengajukan banding pada terhadap putusan ini, namun kemudian menarik kembali 

banding tersebut. Setelah banding ditarik kembali oleh UE, putusan menjadi efektif 

sehingga mulai 5 Maret 2018 kelima perusahaan tersebut dapat melakukan ekspor 

biodiesel ke Uni Eropa secara bebas dari bea masuk anti-dumping. Namun dalam 

keputusan ini tidak berlaku pada perusahaan yang tidak menggugat dan tetap harus 

membayar bea masuk sampai 20,5% (European Comission, 2018, hal. 1).  

Pengadilan Umum Uni Eropa menyatakan bahwa lembaga-lembaga itu telah 

gagal dalam menetapkan standar hukum melalui prosedur. Terdapat distorsi yang 



cukup besar terhadap harga bahan baku utama yang digunakan untuk produksi 

biodiesel di Indonesia sebagai hasil dari sistem Differential Export Tax atau Pajak 

Ekspor Diferensial. DET ini menerapkan tarif pajak yang berbeda pada bahan mentah 

dan biodiesel. Pengadilan Umum berpendapat bahwa lembaga-lembaga seharusnya 

tidak mengambil pandangan bahwa harga bahan mentah tidak tercermin secara wajar 

dalam catatan produsen ekspor Indonesia. Lembaga seharusnya tidak mengabaikan 

catatan tersebut ketika membangun nilai normal untuk biodiesel yang diproduksi di 

Indonesia (European Union, 2018).  

 

3.3 Public Diplomacy 

Public diplomacy merupakan suatu diplomasi yang digunakan untuk 

mempengaruhi opini publik atau kebijakan negara lain. Pada abad ke 21,  public 

diplomacy didominasi oleh globalisasi, militer, teknologi informasi dan komunikasi 

dengan mempersempit ruang dan waktu sehingga muncul aktor non negara untuk 

menantang kebijakan suatu negara (Taylor, 2009). Gagasan dari diplomasi publik 

menjual terkait mengenai kebijakan, nilai-nilai dan citra nasional (Melissen, 2005, hal. 

188). Nicholas J. Cull membagi metode dalam public diplomacy menjadi 5 elemen 

yaitu, mendengarkan, advokasi, diplomasi budaya, pertukaran diplomasi, peperangan 

secara psikologis dan penyiaran internasional (Cull, 2009, hal. 17). Dalam kasus ini, 

public diplomacy  ini digunakan pemerintah Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan 

negara lain terkait impor kelapa sawit.  



 Dalam rangka memperbaiki citra kelapa sawit, pemerintah Indonesia gencar 

untuk melakukan public diplomacy ke berbagai negara. Beberapa menteri turut 

berkontribusi, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar 

Pandjaitan yang berkunjung ke Tiongkok tepatnya di kantor Wakil Perdana Menteri 

Zang Ghaoli, pada 16 Juni 2017. Kunjungan ini dalam rangka menghadiri forum One 

Belt One Road Conference. Menteri Luhut menawarkan investasi untuk 

mencampurkan campuran biodiesel sebesar 5% (B5) dalam produk solar/diesel yang 

dijual di Tiongkok (Kementerian Kemaritiman, 2017). Campuran B5 ini akan 

membantu untuk memenuhi pengurangan emisi Tiongkok dalam Paris Agreement. 

Indonesia saat ini sedang menerapkan kebijakan B20 dimana sebanyak 20% biodiesel 

kelapa sawit di campur pada penggunaan minyak solar. Kebijakan perluasan mandatori 

B20 mewajibkan penggunaan biodiesel yang semula hanya untuk sektor bersubsidi 

atau Public Service Obligation (PSO) diperluas ke sektor nonsubsidi atau non-PSO 

(Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), 2018). Menko Luhut 

juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap menjaga stabilitas harga 

CPO dan biodiesel yang akan di ekspor ke Tiongkok. Selain itu, jika Tiongkok bersedia 

untuk investasi, secara otomatis akan mengurangi kemiskinan di Indonesia 

(Kementerian Kemaritiman, 2017).  

Selain itu, Menteri Luhut juga berkunjung ke Vatikan dalam rangka 

menghadapi ancaman Uni Eropa untuk menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa 

sawit. Presiden Joko Widodo menunjuk menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

Luhut Binsar Pandjaitan sebagai perwakilan khusus delegasi negosiasi Indonesia tekait 

kelapa sawit (Aminah, 2018). Dalam pertemuan itu, Direktur Lembaga Kepausan 



untuk Keadilan dan Perdamaian kota Vatikan, Kardinal Turkson akan fokus pada nasib 

para petani sawit dan orang- orang yang kehidupannya bergantung pada industri kelapa 

sawit (Kementerian Kemaritiman, 2018). Dengan membawa isu agama, Turkson 

mengkhawatirkan nasib jutaan muslim yang akan menjadi pengangguran apabila 

ekspor kelapa sawit diberhentikan (Amri, Sawit Indonesia, 2018). Pada 15 Mei 2018 

dilaksanakan sebuah konferesi yang bertajuk Promoting Poverty Eradication and 

Peace and Humanity By Leveraging Through Agriculture and The Plantation Industry 

di Urban University, Roma, Italia. Konferensi ini mengundang berbagai pemangku 

kepentingan dari berbagai negara, akademisi, pembuat kebijakan dan beberapa 

perwakilan dari NGO. Terdapat 3 pembicara utama yaitu Kardinal Peter K.A Turkson, 

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan dan Tan Sri Bernard Giluk Dompok sebagai duta 

besar Malaysia untuk Vatikan. Tujuan dari konferensi ini adalah sebagai diplomasi 

bahwa budidaya kelapa sawit merupakan langkah untuk meminimalisir permasalahan 

kemiskinan dan dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 

(CPOPC, 2018). Dalam kesempatan ini, Luhut mengatakan bahwa sektor pertanian 

khususnya kelapa sawit sangatlah berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, 

lapangan pekerjaan dan perkembangan sosial. Menurut nya, produksi kelapa sawit 

dapat memperkerjakan 17,5 juta orang di Indonesia, diantaranya 2,3 juta adalah 

smallholder dan lebih dari 6,9 juta orang yang mendukung produksi kelapa sawit (Hade 

Energy Global, 2018). Berbagai upaya dilakukan untuk meyakinkan Vatikan bahwa 

kelapa sawit bukan dari penyebab deforestasi dunia. Menteri Luhut menambahkan 

bahwa saat ini pemerintah Indonesia  sedang melaksanakan:  

(a) Reformasi tanah dalam satu peta, yakni hutan dan lahan gambut, 



(b) Perancanaan tata ruang yang efisien,  

(c) Moratorium dalam pembukaan lahan,  

(d) Mencegah dan mengontrol pembakaran hutan.  

Kelapa sawit yang di ekspor ke Uni Eropa telah melalui sertifikasi yang 

berkelanjutan, sedangkan minyak rapeseed, minyak biji bunga matahari dan minyak 

kedelai tidak pernah disertifikasi. Pemerintah Indonesia juga mengundang Uni Eropa 

untuk memastikan bahwa kelapa sawit domestik memiliki sertifikat yang 

berkelanjutan. Selain itu, berbagai diskusi oleh negara-negara produksi minyak nabati 

juga sudah dilakukan guna membentuk pendekatan umum untuk mengatasi 

permasalahan global yang sedang dihadapi seluruh sektor (Hade Energy Global, 2018).  

 

3.4 Ancaman dari pemerintah 

 Upaya lain pemerintah Indonesia adalah berupa ancaman yang dikemukakan 

oleh beberapa menteri. Ancaman ini bertujuan untuk menggertak Uni Eropa untuk 

tidak mendiskriminasi minyak sawit khususnya dari Indonesia. Salah satu ancaman 

dilontarkan oleh Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla yang mana akan 

memberhentikan impor pesawat Airbus dari Perancis jika masih memperlakukan 

kelapa sawit secara diskriminatif. JK menyinggung mengenai pembelian pesawat 

airbus Lion Air sebanyak 234 unit dengan total harga 24 miliar dollar AS yang akan 

didatangkan secara bertahap mulai Juli 2013 hingga tahun 2026 dari Perancis (Lukita, 

2013). Dengan diberhentikan nya impor pesawat tersebut, Uni Eropa akan rugi dalam 

kuantitas besar. Dilansir dari CNBC Indonesia, JK mengatakan “Kita ingatkan Eropa, 



bahwa kita membeli banyak, terbesar, Airbus oleh Lion dan Garuda. Karena itu, jangan 

perlakukan diskriminatif karena kita bisa ambil kebijakan yang sama. Jangan terjadi 

diskriminasi” (Raydion, 2018). 

 Ancaman lain dilontarkan oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita 

dengan mengungkit ekspor bubuk susu dari Belgia ke Indonesia. Bubuk susu 

digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan susu UHT, yoghurt dan susu kental 

manis. Sebanyak 83% Indonesia masih mengimpor bubuk susu dari kebutuhan 

dikarenakan peternak rakyat hanya mampu memenuhi 17% dari kebutuhan nasional 

(Pudjiastuti, 2015). Menurut data BPS yang telah diolah oleh Kementerian 

Perindustrian, Pemerintah Indonesia mengimpor bubuk susu dari Belgia pada tahun 

2016 sebesar 20.1 juta dollar AS dan pada tahun 2015 sebesar 36.3 juta dollar AS 

(Kementerian Perindustrian, 2016).  Pada kegiatan Indonesia Palm Oil Conference 

(IPOC) di Bali, Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan "Jadi kalau anda (Uni Eropa) 

masih ganggu minyak sawit, saya bisa ganggu impor bubuk susu, maka itu bisa 

menyerang peternak anda dan itu akan terganggu" (Fauzi, Kompas.com, 2017). 

Selanjutnya Menteri Enggar juga membuat pelarangan izin impor wine dari Perancis. 

Sebagaimana dilansir dari CNBC, Enggar memaparkan bahwa trade war sudah 

dilakukan itu kita siap, kita diganggu sawitnya, kita ganggu wine, saya mau ketemu 

Dubes Prancis, saya bilang dairy product mereka bisa kita ganggu, izin impornya di 

saya, saya tidak keluarkan (Pablo, 2018).  



3.5 Dampak dari Upaya Pemerintah Indonesia 

Kerjasama Indonesia dengan Malaysia melalui CPOPC menghasilkan dampak 

yang signifikan sesuai dengan tujuan. Negara produsen kelapa sawit terbesar di 

Amerika Selatan, Kolombia mulai bergabung dengan CPOPC. Kolombia mulai 

menjadi anggota pada 8 November 2018 dalam kegiatan 5th Ministerial Meeting of 

Council of Palm Oil Producing Countries di Putrajaya, Malaysia. Dengan 

bergabungnya Kolombia pemerintah Indonesia secara optimis dapat mengembalikan 

citra kelapa sawit di kancah internasional. Pada beberapa diplomasi yang dilakukan 

Menteri Luhut juga dapat menarik simpati internasional. seperti pada pertemuan di 

Vatikan, Kardinal Turkson sebagai Direktur Lembaga Kepausan untuk Keadilan dan 

Perdamaian mengkhawatirkan nasib jutaan muslim yang akan menjadi pengangguran 

apabila ekspor kelapa sawit diberhentikan. Dampak selanjutnya, Indonesia menang 

dalam gugatan ke WTO terkait kebijakan Uni Eropa dalam penerapan BMAD. Pada 

penerapan BMAD ini terdapat 5 perusahaan sawit yang dikenakan pajak, sehingga 

sejak 2016 mereka bebas dari pajak. Dampak selanjutnya adalah Uni Eropa merevisi 

kebijakan RED yang semula akan membatasi penggunaan biodiesel berbasis sawit 

pada tahun 2020, diperpanjang sampai tahun 2030 atau dinamakan kebijakan RED II.  

 


