
BAB V 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Kelapa sawit merupakan sebuah komoditas unggulan Indonesia yang mampu 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Tak hanya masyarakat, kegiatan ekspor 

juga dapat menambah anggaran dana negara. Kegiatan ekspor ini sempat menuai 

hambatan yang berdampak pada kuantitas hingga daya beli masyarakat global. Uni 

Eropa sebagai impotir terbesar kedua setelah India acap kali memberitakan informasi 

yang mendiskriminasi kelapa sawit. Berbagai hambatan juga diciptakan untuk 

memberhentikan impor kelapa sawit dari Indonesia. Hambatan yang dibuat tak hanya 

tariff barrier melainkan non tarif barriers. Hambatan tarif Uni Eropa yaitu penerapan 

bea masuk anti dumping (BMAD) pada 5 perusahaan sawit Indonesia (dari PT 

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

Musim Mas dan PT Pelita Agung Agrindustri). Kemudian pada hambatan non tarif 

meliputi kebijakan pelabelan no palm oil (tanpa minyak sawit) pada produk makanan, 

kebijakan Renewable Energy Directive II dan upaya black campaign dari EU, NGO 

dan berbagai aktivis lingkungan. Hambatan ini tentunya sangat merugikan petani sawit 

dan secara jangka panjang akan menyebabkan pengangguran dalam skala besar.  

Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah rational action dari 

perspektif Allison. 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. 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. Dalam teori ini, ada 4 poin penting yang digunakan untuk 

menganalisis yaitu, Goal and objectives, Alternatives, Consequences dan Choice. 

Dengan melihat rumusan masalah “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia 

dalam merespon hambatan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa?”maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 4 langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 

merespon hambatan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa, yaitu kerjasama Indonesia dan 

Malaysia dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), gugatan yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait praktik dumping Uni Eropa melalui 

WTO, public diplomacy yang dilakukan oleh beberapa kementerian Indonesia dan 

ancaman oleh pemerintah untuk menggertak Uni Eropa. Sementara untuk rumusan 

masalah “Bagaimanakah hambatan ekspor yang diterapkan Uni Eropa terhadap 

kelapa sawit Indonesia?”, yaitu resolusi Uni Eropa terkait pelarangan biodiesel 

berbasis kelapa sawit, black campaign, kebijakan labelling dan kebijakan RED II. 

Studi kasus dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep 

rational action yang menghasilkan 4 poin.  Poin pertama adalah goals and objectives 

yaitu tujuan dalam membuat kebijakan. Tujuan tersebut diantaranya adalah untuk 

mengendalikan harga minyak sawit global, untuk mempertahankan posisi Indonesia 

dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement 

(IEU-CEPA) dan untuk mengembalikan harga semula dan peningkatan ekspor kelapa 

sawit Indonesia atas penerapan bea masuk anti dumping oleh Uni Eropa serta dalam 



rangka memperbaiki citra kelapa sawit di kancah global sebagai produk yang ramah 

lingkungan.  

Poin selanjutnya adalah alternative, yaitu soft diplomacy berupa kunjungan 

menteri Luhut Binsar Panjaitan ke Vatikan dalam rangka menghadapi ancaman Uni 

Eropa untuk menghapus penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit dan melakukan 

konferensi di Urban University, Roma, Italia. Poin ketiga adalah consequences, yang 

merupakan konsekuensi dari kebijakan yang akan dipilih. Konsekuensi dalam 

kebijakan ini adalah dapat merenggangkan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, 

dapat menenntukan posisi Indonesia dalam IEU-CEPA. Poin terakhir adalah choice, 

terdapat 2 langkah yaitu dengan mengajukan gugatan dimana pemerintah membawa 

permasalahan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap biodiesel 

Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan lima perusahaan sawit 

Indonesia  yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum Uni Eropa.. Langkah kedua 

menggunakan soft diplomacy berupa ancaman yang dilontarkan oleh Jusuf Kalla terkait 

pembelian pesawat Airbus dari Perancis. Diplomasi kedua dilontarkan oleh Menteri 

Perdagangan, Enggartiasto Lukita yang mengancam untuk memberhentikan impor 

bubuk susu dari Belgia dan wine dari Perancis. 

4.2 Saran 

Dalam penelitian ini, pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Joko 

Widodo melakukan upaya-upaya dalam merespon hambatan ekspor kelapa sawit yang 

sudah ada sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan, upaya-upaya yang telah 

dilakukan pemerintah Indonesia memberikan dampak yang dapat mempengaruhi nilai 



ekspor sawit meskipun tidak sepenuhnya berhasil dikarenakan permintaan sawit yang 

cukup tinggi dari Uni Eropa.  

Penelitian ini dilihat menggunakan sudut pandang Indonesia, bahwa 

pemerintah Indonesia berpendapat hal ini merupakan persaingan dagang dan harus 

diselesaikan sehingga dilakukanlah upaya-upaya dalam merespon hambatan serta 

dianalisis menggunakan teori rational action Hasil penelitian akan berbeda jika 

dianalisis dari perspektif Uni Eropa dan pendekatan serta teori lain.  

 


