
BAB IV 

ANALISIS “RATIONAL ACTION” DARI UPAYA INDONESIA DALAM 

MENGHADAPI HAMBATAN DAGANG KELAPA SAWIT OLEH UNI 

EROPA 

4.1 Pandangan Teori Rational Action  

Dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang analisi upaya Indonesia dalam 

menghadapi hambatan dagang kelapa sawit oleh Uni Eropa melalui pendekatan 

rational action. Menurut Allison (1979) mendefinisikan rational action sebagai tujuan 

atau perilaku yang mengarah kepada individu dalam menanggapi kegiatan 

internasional dengan menggunakan informasi terbaik sehingga dapat tercipta goals 

(hasil) yang maksimal (Allison, 1971, hal. 29-30). Rational action merupakan suatu 

prosedur yang dipandu oleh definisi yang membutuhkan keakuratan dalam 

mengidentifikasi situasi, beratnya tujuan, pertimbangan dari semua alternatif, dan 

pemilihan opsi yang paling mungkin untuk mencapai tujuan tertinggi. Para sarjana 

mengambarkan rasionalitas sebagai urutan dalam pengambilan keputusan yang 

melibatkan beberapa langkah intelektual berikut   

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 

kosekuensi 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 

 

Dalam konsep ini, pembuat kebijakan sering menggambarkan perilaku mereka 

sendiri sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional sebagai 

rancangan untuk mencapai keputusan terbaik. Untuk mencapai keputusan ini, pembuat 

kebijakan juga harus menggunakan logika konsekuensialisme untuk memperkirakan 

hasil yang bisa diharapkan dari keputusan yang diambil. Dalam menentukan sebuah 

kebijakan, berbagai pihak ikut terlibat dalam menyampaikan ide dan gagasan nya. 

Setiap pihak tentunya memiliki pemikiran yang idealis dan kepentingan untuk 

disampaikan terhadap forum sehingga ini menjadi hambatan bagi para pembuat 



kebijakan. Konsep dalam membuat keputusan untuk memilih pilihan terbaik seringkali 

dibatasi oleh banyak individu maupun organisasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

tujuan dan kepentingan suatu negara. Berbagai hambatan yang terjadi pada kebijakan 

luar negeri umumnya disebabkan oleh kecerdasan dan kemampuan manusia serta 

aspirasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Kemudian dari sisi organisasi, setiap 

pembuat kebijakan memerlukan keputusan suatu kelompok tentang kepentingan aktor 

yang paling baik dan tindakan yang paling bijaksana. Mencapai kesepakatan dalam 

membuat kebijakan tidaklah mudah karena perbedaan tujuan, preferensi dan hasil opsi 

alternatif.  

4.2 Goal and objectives 

Langkah pertama adalah menentukan pilihan tujuan dan kepentingan apa yang 

ingin dicapai. Dalam membuat kebijakan, pemerintah Indonesia tentunya memiliki 

tujuan untuk mencapai kepentingan yang mengarah pada perekonomian eksternal 

maupun internal. Hal yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia yang pertama 

adalah untuk mengendalikan harga minyak sawit global yang selama ini belum stabil 

sebagaimana termaktub didalam Peraturan  Presiden  Nomor 42 Tahun 2016 terkait 

pengesahan Charter of the Establishment of the CPOPC pada  4 Mei 2016 (Peraturan 

Presiden RI Nomor 42 Tahun 2016, 2016, hal. 4). Sepanjang semester pertama 2018, 

harga CPO melemah disebabkan oleh melimpahnya komoditas kelapa sawit di pasar 

global. Pada 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 target US$ 700 per metrik 

ton (Info Sawit, 2018).  

Tujuan selanjutnya adalah untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam 

perundingan perdagangan bebas Indonesia dengan Uni Eropa dalam Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (CEPA) (Kementerian Perdagangan, 2018). Hal ini 

dilakukan karena adanya permasalahan perdagangan internasional dapat 

mengakibatkan renggang nya hubungan diplomatik Indonesia Uni Eropa. Terlebih 

apabila suatu permasalahan diselesaikan dengan badan WTO melalui Dispute 

Settlement Body (DSB) akan semakin merenggangkan hubungan sehingga berdampak 

pada sektor ekspor impor. Forum ini membahas terkait isu perdagangan barang, 

perdagangan jasa, investasi dan hak kekayaan intelektual. 

Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengembalikan harga semula dan 

peningkatan ekspor kelapa sawit Indonesia atas penerapan bea masuk anti dumping 

oleh Uni Eropa. Implementasi BMAD ini terbukti secara spesifik menurunkan 

kuantitas ekspor kelapa sawit. Sebagaimana 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. Pemerintah Indonesia menilai bahwa penerapan BMAD ini 

merupakan bentuk ketidakadilan dan inkonsistensi (Kementerian Perdagangan, 2017). 

Dengan gugatan ini harapan nya 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) 



Tujuan selanjutnya adalah untuk memperbaiki citra kelapa sawit di kancah 

global sebagai produk yang ramah lingkungan (Kementerian Perdagangan, 2015, hal. 

3). Berbagai bentuk black campaign menjadi penyebab jatuhnya elektabilitas kelapa 

sawit. Seperti contoh Perusahaan Iceland yang merupakan supermarket pertama di 

Inggris yang akan menghentikan produk brand nya sendiri dengan mengandung 

minyak sawit di akhir 2018. Keputusan Iceland tersebut dipengaruhi oleh para aktivis 

lingkungan Greenpeace. Menurut pendiri perusahaan Iceland, Richard Walker, minyak 

sawit yang bersertifikasi maupun tidak bersertifikasi, tidak dapat membatasi 

deforestasi dan tidak membatasi perkebunan kelapa sawit. Tujuan eksternal pemerintah 

Indonesia dapat mempengaruhi kondisi internal yakni perekonomian masyarakat. 

Harga kelapa sawit yang cenderung menurun di pasar global berimbas kepada petani. 

Seperti contoh harga minyak sawit di langkat Sumatera Utara pada tingkat petani 

sebesar Rp.950/kg untuk di jual ke pabrik kelapa sawit PT Mulia Tani Jaya, Desa Buluh 

Telang, padahal biasanya harga normal CPO adalah sebesar Rp 8.500/kg (Simarmata, 

2018).  

Di akhir September 2017 Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar 

mengadakan pertemuan dengan Sekertaris Jenderal United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), Mukhisa Kituyi guna 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).  



4.3 Alternatives  

Setelah mengetahui dan mengidentifikasi permaslahan dan tujuan yang ingin 

dicapai, selanjutnya adalah melakukan penyusunan data-data secara menyeluruh serta 

rasional terhadap masalah untuk menentukan opsi alternatif pada suatu kebijakan. 

Sebelum pemerintah Indonesia melakukan penyelesaian sengketa ke WTO, terdapat 

beberapa upaya alternatif yang digunakan untuk memancing UE supaya menghentikan 

berbagai hambatan perdagangan terkait ekspor kelapa sawit. Langkah pertama adalah 

diplomasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan Indonesia. Presiden Joko Widodo 

menunjuk menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai 

perwakilan khusus delegasi negosiasi Indonesia tekait kelapa sawit (Aminah, 2018). 

Luhut melakukan beberapa upaya diplomasi diberbagai negara seperti mengunjungi 

Vatikan. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi ancaman Uni Eropa untuk 

menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa sawit. 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). Turkson 

mengkhawatirkan jutaan  muslim yang hidup di Indonesia akan menjadi pengangguran 

(Amri, Sawit Indonesia, 2018).  

Kemudian 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 



pada konferensi ini 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). 

Keuntungan dari upaya ini adalah akan memperbaiki citra kelapa sawit di negara-

negara Eropa dan mempromosikan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman biodisel 

yang ramah lingkungan. Dari sisi kerugian, upaya ini kurang dapat mempengaruhi 

negara lain, karena Vatikan bukan negara yang berpengaruh besar di Eropa.  

Pada tanggal 14-15 November 2018 diadakan pertemuan Komite Hambatan 

Teknis Perdagangan barang di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia 

di WTO mempermasalahkan dua kebijakan Uni Eropa yang menghambat ekspor 

kelapa sawit, yaitu RED II dan kebijakan terkait pelabelan. Dalam hal ini Duta Besar 

Hasan Kleib melakukan upaya diplomasi dan memberikan kritik atas kebijakan Uni 

Eropa tersebut. Menurutnya, metode pelabelan sukarela UE telah menciptakan 

kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit. Hal ini dirasa tidak adil karena 

mendiskriminasi produk impor dari produk domestik, suatu kondisi yang dilarang oleh 

perjanjian WTO (Kementerian Luar Negeri, 2018). Delegasi Indonesia menyampaikan 

bahwa 2 kebijakan ini berdampak negatif terhadap Indonesia dan hanya 

menguntungkan produsen minyak nabati asal Uni Eropa yang bersumber pada biji rapa 

(rapeseed). Kebijakan Uni Eropa dirasa ambigu karena tidak menyertakan bukti yang 

konkret dari dampak negatif kelapa sawit. oleh karena itu Hasan Kleib dalam 

pertemuan ini meminta Uni Eropa supaya anggota dan perusahaan yang terlibat dalam 



kampanye hitam berhenti mempraktekan pelabelan bebas-minyak sawit secara 

sukarela (Kementerian Luar Negeri, 2018). 

Sebelumnya, secara paralel lima perusahaan Indonesia yaitu PT Ciliandra 

Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim 

Mas dan PT Pelita Agung Agrindustri mengajukan gugatan terhadap ketentuan anti-

dumping Uni Eropa kepada Pengadilan Umum Uni Eropa. Pada putusan nya tahun 

2016 kelima perusahaan memenangkan gugatan tersebut. kemudian Uni Eropa 

mengajukan banding yang kemudian ditarik kembali sehingga sejak tanggal 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 

bagi perusahaan kelapa sawit selain lima diatas (European Union, 2018) 

Dalam menyelesaikan hambatan tarif maupun non tarif, pemerintah Indonesia 

tidak menggunakan pihak ketiga seperti Alternative Dispute Resolution (ADR) 

maupun mediasi. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalur hukum, 

yaitu melalui pengadilan di Uni Eropa serta penyelesaian sengketa melalui Dispute 

Settlement Body (DSB) WTO. Indonesia mengajukan sebanyak tujuh klaim gugatan 

utama kepada UE. Pembelaan Indonesia juga disampaikan dalam sidang First 

Substantive Meeting (FSM) pada 29-30 Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang 

Second Substantive Meeting (SSM) pada 4-5 Juli 2017 (Fauzi, Kompas.com, 2017).  

4.4 Consequences 

Langkah selanjutnya adalah menentukan konsekuensi dari masing-masing 

kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan dalam implementasi 

kebijakan. Pada upaya kunjungan menteri Luhut Binsar Pandjaitan ke Vatikan dan 



Italia terdapat beberapa konsekuensi yang diterima Indonesia. Pertama,  pemerintah 

akan mengeluarkan dana yang banyak untuk membiayai transportasi menteri Luhut dan 

anggotanya ke negara Eropa tersebut. Kedua, negara Vatikan dan Italia sangat 

memungkinkan untuk tidak merespon kunjungan ini karena pengaruh kebijakan Uni 

Eropa sangatlah kuat. Disisi lain, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk 

menginformasikan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman biodiesel yang ramah 

lingkungan. Kedua negara ini akan merasa di diskriminasi apabila tidak sejalan dengan 

visi, misi dan  prinsip Uni Eropa.  

Pada kritik Duta Besar Hasan Kleib juga memiliki konsekuensi yang salah 

satunya dapat merenggangkan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa. Uni Eropa dapat 

menganggap bahwa pernyataan Hasan Kleib tidak sesuai dengan data dan hasil riset 

yang telah mereka sajikan. Uni Eropa menganggap bahwa kebijakan labelling bukan 

untuk mendiskriminasi kelapa sawit melainkan hanya klaim nutrisi makanan saja. 

Konsekuensi lain, upaya ini kemungkinan besar tidak akan direspon oleh Uni Eropa, 

karena tidak sesuai dengan data mereka. Kebijakan-kebijakan ini juga dapat 

mempengaruhi posisi Indonesia dalam Indonesia-European Union Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta dapat merenggangkan hubungan 

bilateral keduanya. 

4.5 Choice  

 Langkah terakhir dalam teori rational action adalah choice (pilihan) yang mana 

pembuat kebijakan harus menentukan pilihan yang rasional sehingga kepentingan dan 

tujuan dapat tercapai. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk 



menghadapi hambatan perdagangan ekspor kelapa sawit ini. Ada kebijakan pemerintah 

yang menggunakan jalur hukum seperti dibawa ke Dispute Settlement Body (DSB) 

WTO atau dibawa ke Pengadilan Umum (general court) Uni Eropa. Kemudian ada 

juga yang melalui jalur diplomasi yang dilakukan dalam acara konferensi internasional 

maupun kunjungan resmi oleh menteri-menteri, berbagai kerjasama untuk mencapai 

visi misi yang sama serta ancaman yang dilontarkan oleh pemerintah.  

 Pilihan yang pertama yaitu pemerintah membawa permasalahan pengenaan bea 

masuk anti dumping (BMAD) terhadap biodiesel Indonesia ke Dispute Settlement Body 

(DSB) WTO. 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).  

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 

Sementara lima perusahaan kelapa sawit yang terkena dumping, mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Umum Uni Eropa yang kemudian dimenangkan oleh mereka. 

Dalam hal ini, 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). 

 Kemudian pilihan kedua adalah diplomasi yang dilakukan oleh para menteri. 

Seperti yang telah peneliti paparkan di poin ketiga, upaya ini dilakukan sekedar untuk 

memancing Uni Eropa supaya menghapus berbagai hambatan yang ada. Cara ini 

dilakukan untuk menghindari persengketaan yang akan berlanjutnya pada jalur WTO. 

Jika permasalahan ini sudah melibatkan WTO maka dapat mengganggu hubungan 

bilateral Indonesia Uni Eropa. Selain diplomasi ada juga ancaman yang dilontarkan 

oleh Jusuf Kalla pada pembelian pesawat Airbus dari Perancis. Jusuf Kalla yang mana 

akan memberhentikan impor pesawat Airbus dari Perancis jika masih memperlakukan 

kelapa sawit secara diskriminatif. Jusuf Kalla 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).  

Selanjutnya terdapat ancaman oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita 

yang mengungkit ekspor bubuk susu dari Belgia ke Indonesia. Bubuk susu digunakan 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan susu UHT, yoghurt dan susu kental manis. 

Indonesia masih mengimpor bubuk susu sebanyak 83%  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). Dalam acara 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). Selain itu, 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). Kebijakan choice yang terdapat pada alternatif antara lain kunjungan 



menteri Luhut Binsar Pandjaitan ke Vatikan dalam rangka mempromosikan kelapa 

sawit. dia mengatakan kelapa sawit merupakan tumbuhan biodiesel yang ramah 

lingkungan. Selain itu ada juga kritikan yang dilontarkan oleh Duta Besar Indonesia, 

Hasan Kleib terhadap kebijakan RED II dan pelabelan produk. Menurut nya kebijakan 

tersebut tidak sesuai dengan data dan hanya untuk mendiskriminasi minyak sawit saja. 

 

Gambar 4.1 : Nilai Ekspor Minyak Sawit dan Turunannya Indonesia 

 Sumber : GAPKI <https://gapki.id/news/3971/perkembangan-mutakhir-industri-

minyak-sawit-indonesia>. 
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Tabel 4.1. Variabel data analisa kasus dengan teori 

No Variabel Deskripsi 

1 Goal and 

objectives 

1. Untuk mengendalikan harga minyak sawit global yang 

selama ini belum stabil sebagaimana termaktub didalam 

Peraturan  Presiden  Nomor 42 Tahun 2016 terkait 

pengesahan Charter of the Establishment of the CPOPC. 

2. Untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam 

perundingan perdagangan bebas Indonesia dengan Uni 

Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (CEPA). 

3. Untuk mengembalikan harga semula dan peningkatan 

ekspor kelapa sawit Indonesia atas penerapan bea masuk 

anti dumping oleh Uni Eropa. 

4. Untuk memperbaiki citra kelapa sawit di kancah global 

sebagai produk yang ramah lingkungan. 

2.  Alternative 1. Kunjungan menteri Luhut Binsar Panjaitan ke Vatikan 

dalam rangka menghadapi ancaman Uni Eropa untuk 

menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa sawit. 

Cost: Memerlukan dana yang lebih untuk perjalanan ke 

Vatikan. Benefit: Vatikan akan mendukung produksi 

kelapa sawit dan membantu mempromosikan ke negara 

lain. 



2. Menteri Luhut melakukan konferensi ke Urban 

University, Roma, Italia yang bertajuk Promoting 

Poverty Eradication and Peace and Humanity By 

Leveraging Through Agriculture and The Plantation 

Industry. Cost: Memerlukan dana yang banyak untuk 

perjalanan ke Roma, Italia. Benefit: Italia akan berdalih 

untuk mendukung produksi kelapa sawit.  

3. Duta Besar Hasan Kleib melakukan upaya diplomasi 

dan memberikan kritik atas kebijakan Uni Eropa terkait 

RED II dan kebijakan pelabelan pada tanggal 14-15 

November 2018 dalam pertemuan Komite Hambatan 

Teknis Perdagangan barang di Jenewa, Swiss. Cost: Uni 

Eropa tidak akan merespon kritik ini karena kritik ini 

tidak sesuai dengan data dari Uni Eropa. Benefit: Uni 

Eropa akan merevisi kebijakan RED dan pelabelan 

3.  Concequences 1. Kunjungan menteri Luhut akan menghabiskan biaya 

yang besar 

2. Berbagai ancaman dapat merenggangkan hubungan 

Indonesia dengan Uni Eropa 

3. Uni Eropa tidak akan merespon kritikan dari 

pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan data 

mereka.  



4. Kebijakan dapat merenggangkan hubungan Uni Eropa 

dengan Indonesia 

5. Dapat mempengaruhi posisi Indonesia dalam 

Indonesia-European Union Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (IEU-CEPA) 

4.  Choice  1. Pemerintah membawa permasalahan pengenaan bea 

masuk anti dumping (BMAD) terhadap biodiesel 

Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO. 

Cost: Akan merenggangkan hubungan Indonesia dengan 

Uni Eropa, memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

Benefit: Jika menang akan mengembalikan harga/pajak 

seperti semula. 

2. Lima perusahaan sawit Indonesia mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Umum Uni Eropa. Cost: memerlukan 

biaya yang banyak. Benefit: Akan mengembalikan tarif 

kelima perusahaan seperti diawal 

3. Ancaman Jusuf Kalla terkait pembelian pesawat Airbus 

dari Perancis. Cost: Dapat merenggangkan hubungan 

bilateral. Benefit: UE tidak akan mendiskriminasi 

kelapa sawit. 

4. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengancam 

akan memberhentikan impor bubuk susu dari Belgia dan 



wine dari Perancis. Cost: Dapat merenggangkan 

hubungan bilateral. Benefit:  UE tidak akan 

mendiskriminasi kelapa sawit. 

5. Kunjungan Menteri luhut ke Vatikan dalam acara 

konferensi. Benefit: Vatikan akan mendukung produksi 

kelapa sawit dan membantu mempromosikan ke negara 

lain. 

6. Kunjungan menteri Luhut ke Italia. Cost: menghabiskan 

dana untuk perjalanan ke Roma, Italia. Benefit: Italia 

akan berdalih untuk mendukung produksi kelapa sawit. 

7. Kritik Hasan Kleib terhadap kebijakan RED dan 

pelabelan. Cost: Uni Eropa tidak akan merespon kritik 

ini karena kritik ini tidak sesuai dengan data dari Uni 

Eropa. Benefit: Uni Eropa akan merevisi kebijakan RED 

dan pelabelan 

 

 


