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KETIDAKPATUHAN UNI EROPA TERHADAP PRINSIP MOST

FAVOURED NATION WTO TERKAIT SENGKETA PERDAGANGAN

PISANG DENGAN KOLOMBIA DALAM KEBIJAKAN NEW BANANA

REGIME TARIFF ONLY TAHUN 2006-2012

Dyah Nurnaningtyas Soeharto 

145120400111038

ABSTRAKSI

 Pisang adalah salah satu buah primadona di Uni Eropa dan banyak di konsumsi

oleh  masyarakat  Uni  Eropa.  Akan  tetapi  Uni  Eropa  tidak  mampu  memenuhi

permintaan pisang secara domestik sehingga melakukan kebijakan impor pisang

dari beberapa negara produsen. Ada dua negara pengekspor pisang ke Uni Eropa

yaitu negara ACP ( Afrika,Karibia ,Kepulauan Pasifik ) dan Non-ACP ( Amerika

Latin).  Kedua wilayah ini  sangat  masif  mengirim pisang ke  Uni  Eropa.  Akan

tetapi hal ini terganggu oleh munculnya kebijakan perdagangan pisang Uni Eropa

yang dibuat pada tahun 2006 yaitu  New Banana Regime Tariff Only yang justru

merugikan  negara  Non-ACP dengan  perbedaan  tarif  impor  yang  diberlakukan

oleh Uni Eropa,salah satu yang dirugikan adalah Kolombia. Perbedaan tarif yang

ditentukan oleh Uni Eropa ini tentu saja melanggar dan tidak mematuhi prinsip

Most Favoured Nation WTO yang sejatinya telah disepakati oleh Uni Eropa. 

Kata kunci : Pisang, Negara ACP dan Non-ACP, Perbedaan Tarif, Most Favoured

Nation,Ketidakpatuhan,Uni Eropa. 
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EUROPEAN UNION NON-COMPLIANCE ON MOST FAVOURED

NATION PRINCIPLE OF WTO RELATED TO DISPUTE OF BANANA

TRADE WITH KOLOMBIA IN NEW BANANA REGIME TARIFF ONLY

POLICY 2006-2012

Dyah Nurnaningtyas Soeharto 

145120400111038 

ABSTRACT

Banana  is  one  of  the  most  favorite  fruits  in  European  Union  and  many  of

european  people  consume  that  yellow  fruit.  However  European  Union  can’t

produce banana by it self, so European Union decide to import banana from other

countries.  There  are  two  big  export  banana  areas  to  EU,  ACP  (  Africa,

Caribean,Pacific Countries) and Non-ACP ( Latin America).  Both of these areas

are  massive  sending  bananas  to  the  EU.  However,  this  is  disrupted  by  the

emergence of EU banana trade policy made in 2006 that is New Banana Regime

Tariff  Only  which  is  detrimental  to  Non-ACP countries  with  different  tariffs

imports  imposed  by  the  European  Union,like  Colombia.  The  tariff  difference

determined by the  EU is  violated  and not  comply  with the  principle  of  Most

Favored Nation WTO which has been agreed by the European Union.

Key  word  :  Banana,  ACP  and  Non-ACP  Countries,  Different  Tariffs,  Most

Favoured Nation, Non-Compliance, European Union. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
       Pisang adalah salah satu buah tropis yang memiliki kandungan vitamin yang

cukup banyak dan bermanfaat bagi tubuh. Khasiat serta manfaat yang terkandung

dalam buah pisang ini nyatanya dalam catatan sejarah sempat menjadi salah satu

alasan terjadinya beberapa konflik di wilayah Karibia dan Amerika Tengahpada

khususnya  dengan  Amerika  Serikat  yang  selanjutnya  lebih  dikenal  dengan

Banana Wars atau Peperangan Pisang yang berlangsung pada tahun 1900-1934.1

Peperangan Pisang yang terjadi awal mulanya di dasari oleh adanya kepentingan

ekonomi  dari  Amerika  Serikat  ke  wilayah  Amerika  Tengah  dan  Karibia.

Kepentingan  ekonomi  yang  berbalut  dengan  intervensi  militer  yang  dilakukan

oleh Amerika Serikat  ini  diawali  dengan kepentingan perusahaan  United Fruit

Company pada produksi dan distribusi buah pisang, tembakau, tebu dari negara-

negara Amerika Tengah dan Karibia.2

     Selain itu kepentingan selanjutnya yang dibawa oleh Amerika Serikat adalah

kepentingan  politik  yang  berusaha  menduduki  dan  mempengaruhi  wilayah-

wilayah Amerika Tengah dan Karibia serta Terusan Panama yang memiliki nilai

strategis  tersendiri  bagi  kepentingan  perdagangan  Amerika  Serikat.  Berbagai

intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini menimbulkan banyak sekali

dampak bagi negara-negara Amerika Tengah dan Karibia.3 Sejak saat itu pisang

menjadi salah satu komoditas perdagangan paling menyorot perhatian dunia. 

1Dosal, Paul.2002. “ The Caribbean War : The United States in the Caribbea 1898-1998 “, diakses
melalui http://www.cercles.com/n5/dosal.pdf pada tanggal 20 Januari 2018. 
2 Ibid 
3 Ibid 

http://www.cercles.com/n5/dosal.pdf


     Dengan catatan sejarah yang memicu terjadinya konflik di belahan dunia lain

tak  menyurutkan  minat  masyarakat  kepada  buah  pisang  ini.Permintaan  akan

pisang secara global pada tahun 2006-2011 saja mencapai  16.999.508 ton pada

tahun  2006  dan  19.687.825  ton  pada  tahun  2011  dan  terus  meningkat  setiap

tahunnya.4  Buah  pisang  ini  cukup  menjadi  primadona  di  beberapa  wilayah

negara, salah satunya adalah Uni Eropa. Uni Eropa memiliki kecederungan untuk

mengonsumsi  buah pisang cukup tinggi.  Hal  ini  tak  lain dilatarbelakangi  oleh

kesadaran untuk hidup sehat dan budaya mengonsumsi buah setiap harinya.5

   Data mencatat bahwa negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa menjadi

salah  satu  negara  konsumen  pisang  terbesar  di  dunia.Negara-negara  yang

tergabung dalam regional Uni Eropa cukup mendominasi  dalam konsumsi  dan

impor  pisang  dunia.Dari  sepuluh  negara  pengimpor  pisang  dunia,  lima  di

antaranya adalah negara-negara yang berada di regional Uni Eropa. Hal ini cukup

membuktikan bahwa regional  Uni  Eropa menjadi  salah  satu  konsumen pisang

terbesar di dunia.

Grafik 1.1 Daftar Negara Pengimpor Pisang Dunia Tahun 2006-2012.

4 Trade Map, “ List of Importers for The Selected Product.Product : 0803 Bananas, incl.plantains,
fresh or dried “, diakses dari http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1|||||
0803|||4|1|1|1|2|1|2|2|1 pada tanggal 10 November 2017 
5Maxwell,Maura  ,2016,  “  Bananas  Buck  EU  Consumption  Trend  “,  diakses  melalui
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/168521/bananas-buck-eu-consumption-trend pada  16
November 2017

http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/168521/bananas-buck-eu-consumption-trend
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7C%7C%7C%7C%7C0803%7C%7C%7C4%7C1%7C1%7C1%7C2%7C1%7C2%7C2%7C1
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7C%7C%7C%7C%7C0803%7C%7C%7C4%7C1%7C1%7C1%7C2%7C1%7C2%7C2%7C1
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Sumber : Trade Map.6

    Data juga menyebutkan bahwa pisang adalah buah paling banyak dikonsumsi

dan  menjadi  favorit  bagi  masyarakat  eropa  karena  khasiatnya,  rasanya,  dan

harganya yang terjangkau.7 Pada diagram di bawah ini dapat terlihat bahwa pisang

termasuk dalam tiga buah favorit masyarakat eropa dan satu-satunya buah yang

diimpor dari luar eropa. Buah tropis ini juga memiliki nilai ekonomis tersendiri

bagi pasar eropa,  tren mengonsumsi makanan yang segar dan sehat meningkat

seiring  waktu  di  eropa.  Hal  ini  mendorong  beberapa  pengusaha  retail  seperti

supermarket untuk memenuhi kebutuhan buah segar tersebut dan salah satunya

adalah pisang yang memiliki  harga cukup terjangkau dan disukai  oleh banyak

kalangan di  Uni  Eropa sehingga akan memberikan keuntungan tersendiri  bagi

pengusaha retail tersebut untuk menyediakan pisang sebagai salah satu pilihannya.

Grafik 1.2 Buah-buahan yang Dikonsumsi Masyarakat Uni Eropa 

6 Ibid
7 Banana Link and Fair Trade Advocacy Office , 2015,” Banana Value Chains in Europe and The 
Consequences of Unfair Trading Practices “, BASIC : Europian Union.Hal 15
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      Dari grafik di atas dapat dilihat jika Pisang menjadi salah satu dari tiga besar

buah yang dikonsumsi masyarakat Uni Eropa yaitu sebesar 10%, berada di bawah

buah jeruk yang menjadi buah paling banyak di konsumsi nomor satu dan apel

yang  merupakan  buah  lokal  dari  eropa  yang  berada  di  posisi  kedua  dengan

volume konsumsi 18% pada tahun 2011. Akan tetapi, pisang adalah satu-satunya

8 Ibid



buah  yang  diimpor  dari  luar  negara-negara  Uni  Eropa,  hal  ini  dikarenakan

ketidakmampuan dari negara-negara UE untuk memproduksi pisang sendiri. Uni

Eropa  sendiri  hanya  mampu  memproduksi  12,6% dari  jumlah  total  konsumsi

pisang  yang  dibutuhkan  pada  tahun  2012.9 Uni  Eropa  mampu  memenuhi

konsumsi pisang bagi regionalnya dari wilayah-wilayah pesisir Perancis seperti

Martinique, Maderra, juga Cyprus, Yunani, dan Portugal.10 Akan tetapi produksi

pisang domestik Uni Eropa nyatanya belum mampu memenuhi kebutuhan pisang

Uni Eropa. Uni Eropa melakukan impor pisang demi memenuhi kebutuhan pasar

domestik Uni Eropa. 
   Uni Eropa sebagai salah satu bentuk regional terbesar dan tertua didunia dengan

kebijakan tunggalnya memutuskan untuk memenuhi kebutuhan akan pisang UE

dengan melakukan impor dari beberapa negara yang dapat dikategorikan menjadi

dua bagian yaitu negara ACP dan negara Non-ACP.11 Dalam hal ini Uni Eropa

mendeskripsikan diri sebagai sebuah negara yang melakukan perdagangan pisang.

Pertama adalah negara-negara bekas koloni eropa yang tergabung dalam overseas

country  territories terdiri  dari  negara  African,  Carribian, dan  Pacific  yang

selanjutya  disebut  ACP  dan  pisang  impor  yang  berasal  dari  negara  importir

wilayah bekas koloni Uni Eropa ini disebut pisang ACP. Kemudian kedua adalah

negara-negara  non-ACP  yang  terdiri  dari  negara-negara  Amerika  Latin  dan

Amerika Serikat. Pisang yang berasal dari negara-negara non-ACP ini selanjutnya

disebut pisang dollar. 

9 European Commission, 2013, “ Bananas Other Plantains “ , EU : Directorate –General for 
Agriculture and Rural Development. 
10 Ibid 
11 European Parliament, 2010, “ A Snapshot of The Banana Trade : Who Gets What ? “, EP 
Directorate General for External Policies :Policy Department. Hal 5-6



Pada tahun 2007 saja total impor pisang dari negara Non-ACP dan ACP mencapai

4.678.013 ton  dimana  16,9% dari  jumlah  total  berasal  dari  pisang dollar  atau

pisang dari negara-negara Non-ACP dan 16,6% adalah pisang ACP.12 Jumlah ini

terus meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2012 dari jumlah total impor

pisang  ke  Uni   Eropa  mampu  mencapai  4.493.873  ton  yang  didominasi  oleh

pisang dollar sebanyak 3.511.501 ton.13 Dengan jumlah pisang impor yang cukup

besar masuk ke Uni Eropa akhirnya membuat hubungan saling ketergantungan

dalam  pemenuhan  kebutuhan  produk  pisang  antara  UE dengan  negara-negara

pengekspor pisang ke UE. 
Grafik 1.3Impor Pisang ke UE dari negara ACP dan Non-ACP

12 European Commision,2007, “ Banana Market Report 2007”, Belgium : Brussels, diakses dari 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/product-
reports/bananas/reports/market-2007_en.pdf pada 10 November 2017
13 European Commision,2012, “ Banana Market Report 2012”, Belgium : Brussels, diakses dari 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/product-
reports/bananas/reports/market-2012_en.pdf pada 10 November 2017

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/product-reports/bananas/reports/market-2012_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/product-reports/bananas/reports/market-2012_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/product-reports/bananas/reports/market-2007_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/product-reports/bananas/reports/market-2007_en.pdf
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Sumber : European Parliament.14

    Grafik di atas menjelaskan pisang yang masuk ke UE secara masif adalah

negara-negara Non-ACP atau Amerika Latin. Dari negara-negara Amerika Latin

yang mengekspor pisang ke UE ada beberapa negara unggulan.  Negara-negara

tersebut adalah Ekuador, Kolombia, Amerika Tengah, Kostarika, dan Panama. 

14Europoean Parliament,2010,” A Snapshot of Banana Trade : Who Gets What ? “, EP Policy 
Department : Directorate General For External Policies , hal 10. 



Grafik 1.4 Suplai Pisang dari Negara Non-ACP ke Uni Eropa Tahun

2010.
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Sumber : European Parliament.15

    Jika dikomparasikan dengan negara-negara ACP yang juga menyuplai pisang di

UE,  terlihat  jelas  posisi  negara  Non-ACP lebih  unggul  (Tabel  1.2).  Di  antara

negara-negara Non-ACP tersebut salah satu negara yang paling banyak menyuplai

15Ibid,hal 9



adalah Kolombia. Kolombia adalah salah satu negara yang terletak di kawasan

Amerika  Selatan  atau  biasa  disebut  dengan  Amerika  Latin.  Pada  tahun  2007

Kolombia mengekspor pisang sebesar 1.749.200 ton dimana negara-negara tujuan

ekspor dari pisang Kolombia ini didominasi oleh negara-negara UE seperti Belgia

dan  Luxemburg  yang  mencapai  502.300  ton  pada  2007.16 Uni  Eropa  juga

mendapat suplai yang cukup besar dari Kolombia. Pada tahun 2007 saja Kolombia

menyuplai sebesar 1.156.100 ton pisang ke UE dan jumlah ini terus meningkat.17

Perdagangan  pisang  yang  terjalin  antara  UE  dengan  negara-negara  penyuplai

seperti ACP dan Non-ACP kemudian mendorong  UE pada tahun 2006 membuat

sebuah kebijakan perdagangan pisang yang disebut dengan New Banana Regime

Tariff Only 2006.
New  Banana  Regime  Tariff  Only 2006  adalah  sebuah  kebijakan  perdagangan

pisang  yang  diinisiasi  oleh  Uni  Eropa  terkait  perdagangan  pisang  dimana

kebijakan  ini  nyatanya  tidak  jauh  berbeda  dengan  kebijakan  pisang  yang

sebelumnya ada.  Poin yang membedakan kebijakan NBR  Tariff  Only 2006 ini

dengan kebijakan sebelumnya adalah kebijakan NBR TO 2006 ini  lebih fokus

pada pemberian tarif  kepada negara-negara penyuplai  seperti  negara Non-ACP

dan ACP.18 Kebijakan perdagangan pisang NBR ini bukanlah yang pertama kali

dibuat  oleh  Uni  Eropa,  pada  tahun  1993  Uni  Eropa  telah  membuat  sebuah

kebijakan perdagangan pisang pertama seiring dengan terbentuknya pasar tunggal

Uni  Eropa.  Kebijakan  perdagangan  pisang  tahun  1993  ini  berfokus  pada

16 FAO of Unites Nation,2014, “ Banana Market Review and Banana Statistic 2012-2013”, 
Market and Policy Analysis of Raw Material Holticulture and Trpical ( RAMHOT ) Products 
Team. Hal 21 
17 Ibid, hal 26 
18 EU Parliament,2010,” The EU Banana Regime : Evolution and Implications of its Recent 
Changes “, Directorate-General for External Policies Policy Department,hal 14-15



pemberian batas kuota dan tarif kepada negara-negara menyuplai pisang ke UE.19

Namun pemberian tarif impor dan kuota yang dikenakan ke negara ACP dan  non-

ACP  ternyata  berbeda  dan  justru  Uni  Eropa  memberikan  keistimewaan  bagi

ACP.20 Kecaman dan protes terus dilayangkan atas kebijakan pisang Uni Eropa

tahun 1993 tersebut namun hal ini seolah tidak didengar oleh Uni Eropa. Justru

Uni Eropa membuat kebijakan serupa pada tahun 2006 yang di sebut dengan New

Banana  Regime  Tariff  Only  2006  yang  hanya  berfokus  pada  pemberian  tarif

impor.21

   Dalam kebijakan NewBanana Regime Tariff Only  2006UE ini diterapkan tarif

yang berbeda-beda bagi  masing-masing kategori  negara pensuplai  pisang yaitu

pisang dollar dari negara-negara non-ACP dan pisang ACP. Perbedaan tarif yang

diberikan oleh EU ini memiliki skema sebagai berikut.22

Tabel 1.1 Perbedaan Sistem Tarif NBR Negara ACP dan Non-ACP

Sistem Tarif New Banana Regime Tariff Only 2006
Kategori Negara ACP Negara Non-ACP
Tarif 0 Euro/ton ( bebas tarif ) 176 Euro/ton 

Sumber : European Commision.23

    Kebijakan NBR Tariff Only 2006 ini awal dikenalkan pada tanggal 1 Januari

2006 melalui peraturan dengan nomor EC No 1964/2005 dengan memberlakukan

pengenaan tarif impor pada negara Non-ACP dan ACP.24 Negara ACP dikenakan

bebas  tarif.  Sedangkan  untuk  negara  Non-ACP   diberikan  tarif  sebesar  176

euro/ton. Jika melihat dari data yang ada bahwa negara Non-ACP adalah suplier

utama pisang ke Uni Eropa yang berarti  perdagangan pisang dari negara Non-

19 Ibid hal 7-9
20 Ibid 
21 Ibid hal 14-15
22 European Commission, 2013, “ Bananas Other Plantains “ , EU : Directorate –General for 
Agriculture and Rural Development.
23 Ibid 
24 Ibid



ACP ke UE lebih banyak dari segi kuota sehingga jika dikenakan tarif tersendiri

bagi negara Non-ACP tentu akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi negara

Non-ACP terutama Kolombia yang secara masif menjadi pengekspor pisang ke

UE. Selain itu tindakan dari UE atas kebijakan NBR TO 2006 ini sudah menyalahi

prinsip MFN WTO yang seharusnya di jalankan oleh UE yang dimana negara-

negara  yang tergabung  dalam organisasi  regional  ini  juga  merupakan  anggota

WTO sehingga harus menaati prinsip WTO tanpa ada perkecualian apapun.
World Trade Organization memiliki 2 prinsip utama aturan yang harus dijalankan

oleh setiap negara anggotanya.25 Prinsip yang pertama adalah National Treatment

( NT ) adalah prinsip dimana setiap barang impor yang masuk ke suatu negara

harus diperlakukan sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri.  Namun

sekalipun  memiliki  perlakuan  yang  sama  antara  barang  impor  dan  barang

domestik tetap harus diberlakukan tarif impor.26

     Selanjutnya prinsip kedua adalah Most Favored Nation ( MFN ) atau prinsip

non diskriminasi yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi setiap negara atau

treating  other  countries  equally  sehingga  memungkinkan  setiap  negara

diperlakukan dengan adil dan tidak ada satu negara pun yang diperlakukan lebih

dari negara anggota WTO lainnya. Ketika sebuah negara telah menerapkan prinsip

MFN  ini  maka  tidak  dibenarkan  bagi  negara  tersebut  untuk  memberikan

preferensi ( tarif yang lebih rendah dari tarif negara anggota WTO lainnya ) atau

memperoleh perlakuan yang lebih baik dan istimewa.27 Prinsip  Most Favoured

Nation yang digunakan oleh WTO ini digunakan sebagai suatu upaya menghindari

25 Bakry, Umar Suryadi, 2015,” Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar”, Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, halaman 150-153
26 WTO,2015,” Understanding The WTO”, Genewa : World Trade Organization Information and 
External Relations Division, hal 10-13
27 Ibid  13



adanya  sikap  diskriminatif  dari  negara  maju  kepada  negara  berkembang  dan

selanjutnya prinsip ini harus digunakan oleh setiap negara anggota WTO tanpa

perkecualian satu pun. 
     Hal ini juga berlaku pada negara-negara yang tergabung dalam regional Uni

Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu regional yang terdiri dari negara-negara

maju seperti Belanda, Jerman, Perancis, dan masih banyak lainnya. Negara-negara

maju  yang  tergabung  dalam  regional  Uni  Eropa  ini  tentu  saja  memiliki  satu

kebijakan perdagangan yang berada di bawah payung pasar tunggal Uni Eropa.

Salah satunya adalah kebijakan perdagangan pisang atau  Banana Regime  yang

pada  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  prinsip  yang  diterapkan  oleh  WTO

sebagai organisasi perdagangan internasional.28

     Dapat dilihat bahwa bagi negara-negara ACP terdapat keistimewaan tersendiri

yang diberikan oleh UE dimana memberikan kebijakan bebas tarif  impor bagi

kawasan  wilayah  Afrika,Kepulauan  Karibia,  dan  Kepulauan  Pasifik  yang

tergabung  dalam  negara  suplier  pisang  ACP.  Sedangkan  bagi  negara-negara

penyuplai  dari  kawasan  Amerika  Latin  dan  Amerika  Serikat   yang  tergabung

dalam negara suplier pisang Non-ACP dikenakan tarif impor yang berbeda dengan

negara penyuplai pisang ACP. Pengenaan tarif impor yang berbeda  ini tentu saja

menimbulkan  pertanyaan  bagi  negara-negara  Non-ACP  yang  justru  tercatat

sebagai penyuplai terbesar dari pisang yang dikirim ke EU.29

     Tentu saja dengan perbedaan tarif impor yang diberlakukan oleh UE dalam

kebijakan  New  Banana  Regime  Tariff  Only 2006menimbulkan  kecaman  dari

negara-negara Non-ACP terutama dari negara-negara Amerika Latin yang merasa

28 Barkham, Patrick.1999. “ The Banana Wars Explained”, diakses melalui 
https://www.theguardian.com/world/1999/mar/05/eu.wto3 pada tanggal 6 Desember 2017.
29European Commision,2013,” Bananas other than Plantains ”, Directorate-General for 
Agriculture and Rural Development. 

https://www.theguardian.com/world/1999/mar/05/eu.wto3


bahwa  kebijakan  yang  dibuat  oleh  UE ini  adalah  salah  satu  kebijakan   yang

bersifat diskriminatif.30Kolombia adalah salah satu negara penyuplai pisang ke UE

yang berasal dari Amerika Latin yang merasa bahwa kebijakan NBR TO 2006

yang ada hanya merugikan negaranya. Terlebih lagi Kolombia merupakan salah

satu penyuplai terbesar dalam skala negara-negara MFN.  
Kolombia merasa jika dengan kebijakan NBR TO 2006 yang dikeluarkan oleh EU

hanyalah  sebuah  bentuk  diskriminasi  bagi  negara-negara  non-ACP  seperti

Kolombia.  Pisang  sendiri  memiliki  arti  yang  penting  bagi  Kolombia,  dimana

pisang adalah komoditi ekspor terbesar nomor tiga bagi Kolombia setelah kopi

dan bunga.31 Dengan diberlakukannya kebijakan NBR TO 2006 yang diskriminitif

ini  cukup  merugikan  Kolombia.  Lebih  jelasnya  akan  dijelaskan  dalam  tabel

berikut,

Tabel 1.2 Suplai Pisang Kolombia ke Uni Eropa pasca Kebijakan New

Banana Regime Tariff Only 2006.

Tahun Suplai Pisang Kolombia ke Uni Eropa

( dalam satuan ton ) 
2007 1.156.100
2008 1.278.200
2009 1.240.800
2010 1.161.000
2011 1.136.600
2012 1.134.400

30 Bridges Volume II, 2008, “ EU Banana Regime Condemned Again “, diakses melalui 
https://www.theguardian.com/world/1999/mar/05/eu.wto3 pada tanggal 6 Desember 2017
31 FAO United Nations,2002, “ The World Banana Economy 1985-2002 “, Roma : Economic and 
Social Department, Chapter 2 Banana Exporting Countries 

https://www.theguardian.com/world/1999/mar/05/eu.wto3


Sumber : FAO Unites Nations.32

    Dalam tabel terlihat jika sejak kebijakan NBR TO 2006 yang memberlakukan

tarif  yang besar  bagi  negara  non-ACP seperti  Kolombia  memberikan kerugian

yang cukup besar. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan dari tahun pertama

NBR TO 2006 dijalankan yaitu pada 2006 Kolombia mampu mengekspor pisang

sebesar 1.156.100 ton dan angka ini terus menurun seiring waktu sampai pada

2012  mencapai  1.134.400  ton.33 Selain  itu  pisang  dari  Kolombia  ini  sangat

bergantung ke Uni Eropa yaitu Uni Eropa adalah pasar ekspor pisang utama dari

Kolombia.  Sebanyak  70%  pisang  dari  Kolombia  ini  dikirim  ke  Uni  Eropa.34

Pisang  sendiri  juga  menjadi  industri  yang  amat  penting  bagi  Kolombia  yaitu

32FAO United Nations,2014,” Banana Market Review and Banana Statistics 2012-2013 ”, 
Roma : Market and Policy Analyses of Raw Materials, Horticulture and Tropical (RAMHOT) 
Products Team, hal 26

33 Loc.cit 
34European Commission,”Bananas Other  Than Plantains”, diakses dari https://ec.europa.eu 
pada 16 desember 2017

https://ec.europa.eu/


sebesar  96.000  keluarga  bergantung  pada  sektor  pisang  ini  sebagai  lahan

pekerjaan  dan  pemasukan.35 Tentu  saja  ketika  Kolombia  diberikan  tarif  impor

yang lebih besar dibandingkan dengan negara penyuplai pisang lainnya ke Uni

Eropa akan merugikan bagi Kolombia yang sangat bergantung pada sektor pisang.

Dari kerugian yang ada maka dari itu pada tanggal 21 Maret 2007 mengajukan

permohonan untuk konsultasi dengan UE melalui DSB WTO dimana Kolombia

mengajukan kebijakan NBR TO 2006 yang dibuat oleh UE.

Pada penelitian ini penulis tertarik pada hal apa saja yang melatarbelakangi Uni

Eropa,  yang  dalam  kasus  ini  mendeklarasikan  diri  sebagai  sebuah  kesatuan

negara, melanggar prinsip MFN WTO dan melakukan praktik ketidakadilan dan

diskriminatif  terhadap  komoditi  pisang  dari  Kolombia,padahal  seperti  yang

diketahui bahwa pisang merupakan salah satu komoditi impor yang cukup penting

bagi Uni Eropa mengingat kegemaran masyarakat eropa mengonsumsinya. Selain

itu  juga  pelanggaran  terhadap  prinsip  MFN  WTO  ini  bukan  pertama  kalinya

dilanggar oleh Uni Eropa, hal ini telah dilakukan dari kebijakan pisang pertama

yang dibuat oleh Uni Eropa di tahun 1993 dan ternyata hal ini berulang lagi dalam

bentuk  kebijakan  tarif  New  Banana  Regime  Tariff  Only  2006  yang  berakibat

menimbulkan kerugian bagi Kolombia dengan menurunnya jumlah pisang yang

masuk ke Uni Eropa.36

35Ximena,Claudia,2006,”Value Chains & The Challenges of Fair Trade : Banana from Colombia
to the European Market”,Economie et Solidarites Vol 37 Numero 2, hal 170 

36 Data pada tabel 1.3 



1.2 Rumusan Masalah 

       Dari latar belakang yang telah dijabarkan, ditemukan sebuha dasar rumusan

masalah yang dapat digunakan untuk memulai penelitian penulis, yakni : 

Apa saja  faktor   yang  melatarbelakangi  Uni  Eropa  melakukan  ketidakpatuhan

terhadap prinsip Most Favoured Nation WTO dalam perdagangan pisang dengan

Kolombia tahun 2006-2012 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 
      Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis dalam 

karya ilmiah ini adalah : 

      Untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  tindakan

ketidakpatuhan Uni Eropa terhadap prinsip  Most Favoured Nation WTO dalam

sengketa perdagangan pisang dengan Kolombia tahun 2006-2012.

1.4Manfaat Penelitian 
Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Keilmuan 
1.  Memberikan  wawasan  kepada  pembaca  mengenai  bagaimana  suatu

kebijakan yang dibuat oleh negara ternyata dapat melanggar prinsip dari

suatu organisasi internasional yang diikuti oleh negara. 
2 .Memberikan sudut pandang yang berbeda atau baru kepada pembaca

terkait ketidakpatuhan, beserta alasan negara melakukan hal tersebut. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Menyediakan informasi tentang ketidakpatuhan suatu negara terhadap

prinsip organisasi internasional yang diikuti. 



2. Menyediakan studi kasus mengenai ketidakpatuhan melalui pendekatan-

pendekatan yang terdapat dalam ilmu Hubungan Internasional. 



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL 

2.1 Studi Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua studi terdahulu yang digunakan

sebagai  pembanding  dan  bahan  masukan  penulis  dalam melakukan  penelitian.

Pada penelitian pertama yaitujurnal dari Robert Read yang berjudul  The Anatomy

of The EU-US WTO Banana Dispute.1 Dalam jurnal yang ditulis oleh Robert ini

membahas  terkait  sengketa  dagang pisang Uni Eropa dengan Amerika  Serikat

yang baru saja selesai pada tahun 2001 tepatnya pada bulan juli. Sengketa antara

Uni Eropa dengan Amerika Serikat ini dipicu oleh kebijakan perdagangan pisang

milik Uni Eropa yaitu New Banana Regime ( NBR ) 1993 yang memberlakukan

sistem penerapan sistem lisensi dan kuota yang berbeda bagi dua suplier pisang ke

Uni Eropa dengan lebih mengistimewakan negara yang tergabung dalam ACP.2

      Seperti yang diketahui suplier pisang ke Uni Eropa adalah negara ACP (

Africa,  Caribbean,  Pacific )  dan  negara  Amerika  Latin,Amerika  Serikat  yang

tergabung  dalam negara  Non-ACP.3 Dengan adanya  perbedaan yang diberikan

oleh Uni Eropa tentu saja memunculkan sejumlah penolakan dari  negara Non-

ACP terutama Amerika Serikat yang merasa di rugikan oleh adanya kebijakan

NBR 1993 tersebut sampai kasus ini oleh Amerika Serikat di bawa ke  Dispute

Settlement Body WTO.4

1Read, Robert.2001. “  The Anatomy of  The EU-US WTO Banana Dispute “ , The Estey Centre
Journal of International Law and Trade Policy Vol.2 No 2, University of Lancaster. 
2 Ibid 
3 Ibid 
4Ibid 



  Robert  dalam jurnal  ini  menjelaskan  secara  rinci  dan  urut  terkait  kebijakan

perdagangan  pisang  Uni  Eropa  sejak  pertama dibuat  sampai  ke  perubahannya

pada  tahun  2001.  Robert  menyadari  satu  hal  yaitu  dalam  setiap  kebijakan

perdagangan pisang Uni Eropa ini selalu saja menerapkan perbedaan perlakuan

untuk  negara  ACP  dan  Non-ACP.  Hal  inilah  yang  mendasari  Robert  dalam

menulis jurnal ini. Robert fokus meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi atau

melatarbelakangi Uni Eropa dalam membuat setiap kebijakan perdagangan pisang

Uni Eropa. Robert menemukan satu hal yang melandasi sikap Uni Eropa tersebut

yaitu Uni Eropa menjalin hubungan khusus negara ACP yang sudah terjalin sejak

lama. Negara-negara ACP adalah negara-negara bekas jajahan dari Uni Eropa dan

sejak saat itu hubungan kedua sub-wilayah ini terjalin.5

   Hubungan antara Uni Eropa dengan negara ACP ini semakin diperkuat dengan

dibuatnya  Lome  Convention  pada  tahun  1975.  Konvensi  Lome  atau  Lome

Convention ini  fokus  pada  bidang  perdagangan  kedua  belah  pihak.  Kemudian

selanjutnya Lome Convention ini digantikan oleh suatu perjanjian yang disebut

dengan  Cotonou Agreement pada tahun 2000 yang merupakan bentuk baru dari

Lome Convention .6 Meskipun  merupakan  bentuk  baru  namun  inti  dari  Lome

Convention dan  Cotonou  Agreement tetap  sama  yaitu  sama-sama  menjalin

hubungan khusus dengan negara ACP dalam bidang pembangunan,ekonomi, dan

asistensi dari Uni Eropa ke negara ACP .7 Menurut Robert hal ini yang mendasari

Uni Eropa dalam membentuk setiap kebijakan perdagangannya baik itu kebijakan

5 Ibid 
6 Ibid 
7Ibid 



perdagangan pertama di tahun 1993, 2001 dan kebijakan-kebijakan perdagangan

pisang yang kemungkinan akan ada lagi di tahun-tahun selanjutnya. 

   Karya tulisan milik Robert ini cukup membantu penulis untuk membaca faktor

yang  paling  mendominasi  Uni  Eropa  untuk  membuat  setiap  kebijakan

perdagangan  pisang  Uni  Eropa  dari  awal  dan  hal  tersebut  sangat  membantu

penulis untuk melihat faktor yang mempengaruhi Uni Eropa. Akan tetapi hal yang

membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis  dengan Robert  ini  adalah

Robert  fokus  pada  kasus  sengketa  dagang  pisang  Uni  Eropa  dengan  Amerika

Serikat  sedangkan  penulis  fokus  pada  kasus  sengketa  dagang  pisang  dengan

Amerika Latin khususnya dengan Kolombia yang tergabung dalam negara Non-

ACP. 

   Selanjutnya adalah studi terdahulu kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Attila

Pavonics yang berjudul Case ACCC/C/2008/32 and Non-Compliance of The EU

with  The  Arrhus  Convention.8 Jurnal  karya  Attila  ini  menjelaskan  tentang

konvensi  bebas akses informasi,  partisipasi  publik dalam pembuatan kebijakan

dan keadilan yang harus merata ke setiap orang tanpa terkecuali. Ini merupakan

salah satu bentuk perjanjian multilateral yang berada dibawah UNECE (  United

Nations Economic Commission for Europe ) yang dibuat pada tahun 2001 dengan

47 negara anggota termasuk Uni Eropa didalamnya.9

  Konvensi ini merupakan 1 dari 2 instrumen internasional yang sengaja dibentuk

untuk menegakkan dan mengikat secara hukum negara-negara yang terlibat untuk

8Panovics,Attila,2017,”Case ACCC/C/2008/32 and Non-Compliance of The EU with The Arrhus 
Convention” , Pecs Journal of International and European Law Vol.II 
9 Ibid 



menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Deklarasi Rio tahun

1992  tentang  pembangunan  dan  lingkungan.10 Sejalan  dengan  alasan  dibalik

dibentuknya konvensi ini nyatanya juga selaras dengan tujuan yang dimiliki oleh

konvensi ini yaitu, pertama menjamin negara anggotanya memberikan kemudahan

akses  informasi,  partisipasi,  dan  keadilan  bagi  masyarakat.  Uni  Eropa  sendiri

sebagai salah satu anggota dari konvensi ini dengan membawa identitas sebagai

sebuah negara  tunggal meratifikasi konvensi ini pada 17 februari 2005.11 Akan

tetapi pada tahun 2008 Uni Eropa melakukan ketidakpatuhan terhadap konvensi

yang telah di ratifikasi ini. 

   Hal  ini  ditandai  dengan  Uni  Eropa  yang  tidak  menerapkan  prinsip  yang

seharusnya dipatuhi dalam konvensi tersebut dan justru membuat kebijakan atau

peraturan yang jauh dari  nilai-nilai  kebebasan akses informasi,  partisipasi,  dan

keadilan  masyarakat  yaitu  dengan  membuat  konvensi  aarhus  atau  aarhus

convention yang tidak menerapkan nilai-nilai kebebasan akses informasi, keadilan

yang diberikan kepada masyarakat. Pada artikel III Aarhus Convention ini dalam

salah satu kalimatnya memuat  pernyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai

dari  konvensi  bebas  akses  informasi,  partisipasi  publik  dalam  pembuatan

kebijakan dan keadilan yang harus merata ke setiap orang tanpa terkecuali.

  Padahal Uni Eropa telah menyetujui dan meratifikasi hal tersebut akan tetapi

nyatanya justru Uni Eropa tidak patuh terhadap prinsip yang ada dan harusnya

dijalankan. Dalam konvensi aarhus yang dibuat oleh Uni Eropa di tahun 2002

menyatakan  bahwa  kebebasan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  Uni  Eropa

10 Ibid 
11 Ibid 



bersifat  terbatas  dan badan non-pemerintah atau NGO’s diberikan keterbatasan

untuk mendapatkan keadilan di level supranasional Uni Eropa sebelum dibawa ke

pengadilan  Uni  Eropa dan tentu  saja  hal  ini  sangat  memberatkan bagi  badan-

badan non-pemerintah untuk mendapatkan keadilan.12

   Dari hal ini Attila mencoba untuk melihat alasan dibalik keridakpatuhan yang

dilakukan oleh Uni Eropa atas konvensi bebas akses informasi, partisipasi publik

dalam  pembuatan  kebijakan  dan  keadilan  yang  merupakan  salah  satu  bentuk

perjanjian multilateral yang berada dibawah UNECE ( United Nations Economic

Commission for Europe ).13 Attila berusaha melihat fenomena ini dengan bantuan

konsep ketidakpatuhan milik Abraham Chayes dan mendapatkan hasil bahwa Uni

Eropa  tidak  patuh  lebih  dikarenakan  adanya  perubahan  pada  pemerintahannya

terutama pada aktor pembuat kebijakan yang secara sepihak membuat kebijakan

yang tidak mematuhi nilai-nilai dari konvensi yang telah disepakati. 

  Dari jurnal karya Attila ini tentu saja memiliki persamaan dan perbedaan dengan

penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Persamaan  yang dimiliki  oleh  penulis

dengan  Attila  adalah  sama-sama  menggunakan  konsep  Chayes  untuk  melihat

sebuah fenomena ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara yaitu dalam hal ini

Uni Eropa yang mendefinisikan dirinya sebagai sebuah kesatuan negara. 

    Kemudian perbedaan yang dimiliki  oleh penulis dengan Attila adalah pada

fenomena yang diteliti, dimana Attila lebih melihat Uni Eropa tidak patuh dalam

suatu konvensi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan informasi dan keadilan

12 Ibid 
13 Ibid 



bagi  seluruh  masyarakat.  Padahal  seperti  yang  diketahui  Uni  Eropa  sangat

menjunjung  tinggi  asas  demokrasi  yang  dalam  salah  satu  nilainya  adalah

kebebasan informasi bagi masyarakat. Sedangkan penulis melihat pada fenomena

sengketa perdagangan pisang yang dilakukan antara Uni Eropa dengan Kolombia.

Jurnal  karya  Attila  ini  memberikan  kontribusi  kepada  penulis  untuk  melihat

bagaimana sebuah organisasi internasional yaitu Uni Eropa yang mendefinisikan

diri  sebagai  sebuah kesatuan negara dapat  melakukan ketidakpatuhan terhadap

suatu perjanjian internasional yang telah disepakati bersama.

2.2 Kerangka Konseptual

      Untuk  menganalisis  permasalahan  yang  diangkat  dalam  karya  ilmiah

ini,penulis akan menggunakan konsep  kepatuhan dan ketidakpatuhan negara

atas prinsip MFN WTO.  Konsep ini dicetuskan oleh seorang professor hukum

internasional  dari   Amerika  Serikat  yang  berasal  dari  Harvard  University,

Amerika  Serikat.  Namun,  sebelum  menjabarkan  konsep  tersebut  secara  lebih

lanjut.  ada  baiknya  jika  penulis  menjelaskan  pengertian  kepatuhan  dan

ketidakpatuhan negara dan prinsip MFN WTO melalui pendapat para ahli serta

sekilas mengenai rezim pisang UE.

2.2.1 Pengertian Kepatuhan dan Ketidakpatuhan Negara 

Kepatuhan  memiliki  banyak  sekali  arti  yang diterjemahkan  berbeda-beda  oleh

para ahli. Oran Young misalnya, ia menyebutkan bahwa kepatuhan adalah sautu

kondisi  dimana  perilaku  aktual  subjek  sesuai  dengan  perilaku  yang  telah  di

tentukan dan ketidakpatuhan adalah kondisi dimana perilaku aktual aktor menjauh



secara signifikan dari perilaku yang telah di tentukan dan seharusnya di lakukan

oleh aktor tersebut.14

Sedangkan  menurut  Chayes,  kepatuhan  lebih  mengarah  kepada management

problem daripada enforcement problem. Kepatuhan yang ada bukan karena adanya

ancaman hukuman, tetapi lebih dipengaruhi oleh tiga alasan, yaitu interaksi antar

aktor yang melihat kepatuhan itu sendiri  diperlukan, mempertimbangkan micro

context yang  mengarah  pada  permasalahan  tertentu  dan  mempertimbangkan

keuntungan yang akan dibawa dan diharapkan. Sementara ketidakpatuhan bukan

merupakan  bentuk  dari  pengingkaran,  melainkan  lebih  kepada  isolasi  atas

ketidakmampuan administratif.15

2.2.2 Pengertian Prinsip MFN WTO 

Dibawah perjanjian WTO setiap negara diwajibkan untuk memperlakukan setiap

negara anggota lainnya dengan perilaku yang sama tanpa ada tindakan “special

favor” terhadap satu negara tertentu. Prinsip ini yang kemudian dikenal sebagai

Most Favoured Nation. Prinsip dasar ini diatur dalam GATT artikel 1, GATS (

General  Agreement  on Trade in  Services ),artikel  2,  dan  juga  TRIPS (  Trade

14Young,  Oran,1979,  “  Compliance  &  Public  Authority  :  A  Theory  with  International  with
International  Appliance”,  dalam  Beth  A  Simmons,  1998,  “Compliance  with  International
Agreement”, Political Science Volume 1,Barkeley : University Barkeley, hal 77-78 
15Chayes,  Abram dan Antonia Handler  Chayes.  1995. The New Sovereignty:Compliance with
International Regulatory Agreement. Cambridge: Harvard University Press



Related of Intelektual Property Rights ) artikel 4.16 Menurut pasal I (1) ,II(1), dan

XIII  WTO menjelaskan  bahwa  prinsip  non  diskriminatif  atau  dikenal  dengan

sebutan  Most  Favoured  Nation merupakan  prinsip  dasar  dari  hukum  WTO.17

Prinsip ini merupakan komponen dasar dari setiap persetujuan WTO yaitu GATT

1994, GATS (  General Agreement on Trade in Services ),  dan TRIPS (  Trade

Related of Intelektual Property Rights ).  

    Kedudukan sentral dalam WTO didasarkan pada prinsip MFN ini hanya dapat

diubah  melalui  kesepakatan  bulat  para  anggotanya.  Prinsip  MFN  ini

menganjurkan agar  negara memberikan perlakuan yang sama bagi  negara satu

dengan lainnya. Pada dasarnya MFN dalam WTO ini memberikan perlakuan non-

diskriminasi bagi negara anggota dalam hal tarif,  pajak internal,  dan peraturan

nasional.  Perlakuan  ini  harus  segera  dan  tanpa  syarat  terhadap  produk  yang

berasal atau yang diajukan kepada semua anggota WTO.Sehingga tidak ada satu

negara  pun  yang  mendapat  perlakuan  istimewa  atau  melakukan  tindakan

diskriminatif.  Semua  negara  harus  di  perlakukan  secara  adil  sehingga  setiap

negara dapat merasakan keuntungan dari kebijakan perdagangan yang dibuat. 

2.2.3 Konsep Ketidakpatuhan ( Non-Compliance Concept ) 

      Abraham Chayes dan Antonia  Handler Chayes percaya bahwa setiap negara

yang memilih untuk terlibat dalam suatu perjanjian internasional memiliki motif

tersendiri dibalik keterlibatannya tersebut. Ketika suatu negara telah terlibat dalam

16 WTO,  “  Principles  of  The  Trading  System “  ,  diakses  melalui
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
17 WTO,  “Legal  Text”,  diakses  melalui
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm#art1_1

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm#art1_1


suatu konteks perjanjian internasional tersebut maka negara tersebut wajib untuk

mematuhi segala peraturan atau prinsip yang diterapkan dalam perjanjian tersebut.

Akan tetapi Chayes sadar bahwa setiap negara memiliki kepentingannya masing-

masing sehingga dapat  saja  negara tersebut  mematuhi  atau tidaknya perjanjian

tersebut.  Kepentingan  setiap  negara  untuk  patuh  atau  tidaknya  dalam  suatu

perjanjian internasional tersebut inilah yang coba Chayes jelaskan dalam konsep

kepatuhan dan ketidakpatuhan. 

    Dalam  konsep  ketidakpatuhan  ini  Chayes  menjelaskan  alasan  yang

menyebabkan  negara  melakukan  tindakan  ketidakpatuhan  dari  ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian internasional. Ada tiga

faktor  yang  menjadi  penyebab  sebuah  negara  melakukan  pelanggaran.  Ketiga

faktor  itu  antara  lain  ambiguity,  limitation  on  the  capacity dan  the  temporal

dimension.18 Ketiga faktor tersebut akan penulis jelaskan lebih lanjut.

2.2.3.1 Ambiguity 

           Perbedaan  penafsiran  atas  suatu  isi  perjanjian  atau  kesepakatan

internasional  sering  menimbulkan  masalah  tersendiri  bagi  negara  anggota.

Penggunaan bahasa  yang terlalu luas  didalam isi  perjanjian bisa menimbulkan

banyaknya interpretasi pada sebuah perjanjian atau kesepakatan bagi negara yang

terlibat dalam suatu perjanjian atau ketentuan internasional tersebut. Ambiguitas

18 Chayes  dan  Antonia  Handler  Chayes,  1993,  “  On  The  Compliance  “,  International
Organization Vol 47 ( 2 ), The MIT Press, hal 187-188



juga  bermakna  keadaan  dimana  terjadi  ketidakjelasan  bahasa  dan  kata  yang

digunakan dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan internasional.19

            Kondisi ini tentu akan menyebabkan ketidaktepatan bagi setiap negara

anggota  dalam  memaknai  maksud  dan  tujuan  dari  perjanjian  internasional

tersebut.  Dengan  kondisi  demikian  maka  ketidakpatuhan  yang  dilakukan  oleh

sebuah  negara  akan  sangat  mungkin  terjadi  dan  pada  akhirnya  negara  tidak

melakukan  hal-hal  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  atau  ketentuan

internasional tersebut. 

      Perbedaan sikap dalam menerjemahkan isi perjanjian membuat negara yang

terlibat pada perjanjian akan berada di dalam zone of ambiguity. Kondisi ini bisa

menjadi  pemicu bagi  negara untuk berada di  posisi  dimana negara  tidak  akan

melaksanakan  isi  perjanjian  atau  ketentuan  internasional  yang  telah  disepakati

sebelumnya. Dengan adanya kondisi ini akhirnya memberikan kesempatan bagi

negara  untuk  membenarkan  tindakannya  yang  sebenarnya  mencerminkan

ketidakpatuhan pada sebuah perjanjian. 

2.2.3.2Limitation of the Capacity

Menurut Chayes dan Antonia Chayes, negara dalam mengimplementasikan suatu

isi perjanjian atau ketentuan internasional bergantung pada tindakan dan kapasitas

negara masing-masing.20 Untuk menjalani setiap hal yang telah disepakati dalam

level negara tersebut tentu saja negara memiliki kapasitas masing-masing yang

19 Ibid, hal 189 
20 Ibid, hal 193



akan mempengaruhi  negara tersebut  akan patuh atau tidak dalam menjalankan

kesepakatan yang ada. 

        Kapasitas  disini  memiliki  artian  memiliki  kemampuan  yang  dapat

mendukung negara untuk patuh ataupun tak patuh. Kapasitas yang dimaksudkan

oleh Chayes dalam hal ini adalah adanya implementation gap danbadan regulator

lokal.21 Pertama yaitu  badan regulator  domestik yang  lebih menekankan pada

adanya badan khusus pembuat kebijakan domestik pendukung yang dibuat oleh

pemerintah  Uni  Eropa  dalam  usaha  penerapkan  nilai-nilai  perjanjian  atau

ketentuan  internasional  yang  telah  di  sepakati  oleh  negara.  Kemudian

implementation gap adalah apakah suatu negara telah mengimplementasikan nilai-

nilai dalam perjanjian atau ketentuan internasional tersebut dalam bentuk regulasi

seperti undang-undang ataupun peraturan nasional negara serta apakah kebijakan

yang  telah  ada  tersebut  berbeda  dengan  perjanjian  internasional  yang  telah  di

sepakati tersebut atau tidak.  Kemudian dari implementasi  yang telah dilakukan

tersebut apakah ada perbedaan antara perjanjian atau kesepakatan internasional

yang  telah  disepakati  dengan  kebijakan  domestik  yang  dibuat.  Sederhananya

adalah implementation gap ini  melihat  apakah ada perbedaan antara kebijakan

pada level internasional dengan domestik. 

2.2.3.3.The Temporal Dimension 

Dalam tulisan Chayes dan Antonia Chayes menyebutkan bahwa perjanjian atau

kesepakatan internasional yang telah di sepakati oleh negara tidak selamanya akan

berjalan baik.  Untuk menginterpretasikan sebuah perjanjian  ataupun kesepakatan

21 Ibid 



internasional  pasti  membutuhkan  waktu  bagi  negara  untuk  menjalankannya.

Dalam waktu yang ada tersebut tentu saja akan ada hal-hal yang berubah dalam

ranah domestik dan akhirnya akan mempengaruhi negara dalam mematuhi atau

tidaknya dan menjalankan atau tidaknya perjanjian atau ketentuan internasional

yang ada. 

         Hal-hal yang dapat berubah dalam ranah domestik  dan berpotensi membuat

negara  tidak  patuh  dalam  suatu  ketentuan  atau  perjanjian  internasional  yang

dimaksudkan oleh Chayes disini adalah, policy transition, priority issue.22 Kedua

perubahan  ini  dapat  mempengaruhi  negara  untuk  tidak  mematuhi  perjanjian

ataupun ketentuan internasional yang telah di sepakati. 

  Pertama ada  policy transition,  yaitu adalah adanya perubahan arah kebijakan

pemerintah pada skala waktu tertentu. Hingga pada akhirnya dapat mempengaruhi

tindakan  suatu  negara  untuk  mematuhi  atau  tidaknya  suatu  perjanjian  atau

ketentuan  internasional  yang  telah  di  sepakati.  Kemudian  pada  priority  issue

adalah dalam skala waktu tersebut ada isu-isu baru dalam suatu negara yang pada

akhirnya menjadi prioritas tersendiri  bagi pemerintah dan menggeser posisi isu

yang sebelumnya ada. 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

      2.3.1 Konsep Non-Compliance 

          Ketidakpatuhan menurut Abraham Chayes dan Antonia Chayes dapat kita

lihat dari beberapa faktor yaitu ambiguity, limitation of the capacity, dan temporal

22 Ibid 



dimension.23 Ketiga faktor ini bisa saja sama-sama mempengaruhi negara untuk

tidak patuh terhadap suatu perjanjian, ketentuan, atau prinsip internasional atau

bahkan hanya satu atau dua faktor tersebut yang mempengaruhi tindakan negara.

Faktor  pertama yaitu  Ambiguity,  hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  ketidaktepatan

bahasa dan kata dalam perjanjian internasional yang pada akhirnya menimbulkan

interpretasi yang berbeda-beda bagi masing-masing negara anggota yang terlibat

dalam perjanjian  internasional  tersebut.  Salah  seorang  ahli  yaitu  Prodjodikoro

didalam bukunya tentang Azas-azas  Hukum Perjanjian  mengungkapkan bahwa

didalam hukum internasional dikenal istilah interpretasi bahasa atau interpretasi

gramatikal.24 Dalam interpretasi ini biasanya akan dimintakan pendapat beberapa

ahli bahasa sebagai narasumber. 

  Selanjutnya akan dijelaskan apakah suatu perjanjian atau hukum internasional

menggunakan  bahasa  yang  ambigu  atau  multitafsir  sehingga  susah  dimengerti

oleh  pihak-pihak  tertentu  sehingga  susah  dimengerti  oleh  pihak-pihak  tertentu

tersebut dan dapat menyebabkan kesalapahaman dalam mematuhi perjanjian yang

ada tersebut. Dalam hal ini penulis akan melihat serta menganalisa  artikel 1 ( I )

GATT 1947 yang menjadi landasan dari prinsip MFN WTO apakah isi dari artikel

tersebut sudah cukup jelas atau terdapat ambiguitas didalam artikel tersebut yang

akhirnya mendorong Uni Eropa untuk melakukan ketidakpatuhan terhadap prinsip

MFN WTO dalam sengketa perdagangan pisang dengan Kolombia tahun 2006-

2012. 

23Ibid 
24 Prodjodikoro,Wirjono,1973,”Azas-Azas Hukum Perjanjian” ,Bandung : Sumur Bandung.



  Kemudian faktor yang kedua adalah limitation of the capacity yang menjelaskan

keterbatasan negara untuk melaksanakan perjanjian atau ketentuan internasional

tersebut.25Limitation  of  the  Capacity ini  dapat  dibagi  menjadi  2  yaitu

implementation gap dan badan regulasi domestik.26 Pada implementation gap ini

akan  dilihat  apakah  terdapat  gap atau  perbedaan  antara  perjanjian  yang  telah

disepakati  oleh  negara  tersebut  dengan kebijakan domestik  yang dimiliki  oleh

negara.  Ketika  terdapat  perbedaan  antara  perjanjian  internasional  yang  telah

disepakati tersebt dengan kebijakan domestik maka kemungkinan negara tersebut

tidak patuh terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati tersebut. Hal

ini dapat saja didorong oleh adanya ambiguitas dalam isi perjanjian internasional

yang  ada  sehingga  negara  dapat  menafsirkannya  berbeda  dan  pada  akhirnya

membuat kebijakan domestik yang tidak selaras dengan perjanjian internasional

yang telah dibuat. Dalam hal ini penulis akan melihat apakah prinsip MFN WTO

yang telah disepakati bersama tersebut sudah sesuai dengan kebijakan domestik

Uni  Eropa.   Kemudian  selanjutnya  adalah  yaitu  kemampuan  pemerintah  Uni

Eropa untuk membuat kebijakan pendukung dari kebijakan utama yang telah di

buat. Yaitu berupa badan regulator khusus yang mengatur terkait isu perdagangan

pisang Uni  Eropa Selanjutnya  yang terakhir  adalah  Temporal  Dimension yaitu

dimana dalam dimensi  waktu  tertentu  saat  negara  tersebut  patuh  sampai  tidak

patuh terdapat berbagai macam perubahan sementara yang mempengaruhi negara

dalam menentukan arah kebijakannya. Disini dijelaskan terdapat policy  transition

dan priority issue. Policy Transition disini memiliki artian adanya perubahan arah

25 Chayes dan Antonia Handler Chayes, 1993, “ On The Compliance “, International 
Organization Vol 47 ( 2 ), The MIT Press, hal 193-195
26Ibid 



kebijakan  pemerintah  yang  berlangsung  dalam  skala  waktu  tertentu  sehingga

dapat  mengubah  arah  kebijakan  pemerintah  dari  sebelumnya.  Kemudian  yang

kedua adalah  priority issue  adalah isu-isu strategis yang muncul dalam rentang

waktu  tertentu  dan  dapat  mempengaruhi  serta  mengubah  arah  kebijakan

pemerintah.  Dari  penjelasan  terkait  konsep  ketidakpatuhan  milik  Chayes  ini

berikut adalah operasionalisasinya, 

2.3.2 Ambiguity 

      Ketidakjelasan atau ambiguitas pada bahasa dan kata  yang digunakan dalam

kesepakatan  internasional  terkait  prinsip  dasar  WTO yaitu  MFN menimbulkan

banyak  interpretasi.  Beragamnya  interpretasi  ini  pada  akhirnya  menimbulkan

kesalahan presepsi dan rentan menyebabkan negara tidak mematuhi perjanjian.

Maka pada penelitian ini penulis akan mencoba melihat ambiguitas bahasa yang

digunakan dalam kesepakatan. 

    Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menganalisa  isi  dari  kesepakatan  The

General Agreement in Tariffs and Trade ( GATT 1947 ) pada artikel I ( 1)  terkait

dengan prinsip MFN dan non diskriminatif WTO yang menjadi landasan prinsip

dan perilaku yang harus diikuti oleh setiap negara anggota WTO. Apakah dari

artikel tersebut memuat bahasa dan kata yang dapat menimbulkan multitafsir bagi

negara yang meratifikasinya ataupun tidak. 

2.3.3Limitation on the Capacity 

Limitation  on  capacity ini  menjelaskan  tentang  keterbatasan  negara  untuk

mematuhi  perjanjian  atau  ketentuan  internasional.  Pada  implementation  gap,



penulis akan melihat adopsi prinsip MFN WTO kedalam kebijakan domestik Uni

Eropa. Dalam pengadopsian tersebut akan penulis lihat apakah terdapat perbedaan

ataukah tidak yang akhirnya membuat negara tidak patuh terhadap prinsip MFN

WTO. Kemudian selanjutnya adalah badan regulator domestikyaitu adanya badan

regulator  khusus  dalam lingkup  domestik  yang  mengatur  prinsip  MFN dalam

perdagangan  antara  negara-negara  lain  dengan  pasar  tunggal  Uni  Eropa.

Khususnya dalam perdagangan pisang Uni Eropa dengan negara-negara suplier

pisang ke Uni Eropa. 

2.3.4 Temporal Dimension

        Perubahan-perubahan yang mungkin  terjadi  dan  berpengaruh terhadap

ketidakpatuhan Uni Eropa dalam kebijakan NBR  Tariff  Only  (  2006 )  adalah

sebagai berikut, pertama adalah policy transition yaitu penulis akan lebih melihat

perubahan  kebijakan  perdagangan  pisang  Uni  Eropa  sejak  tahun  1993,2001

sampai pada kebijakan terakhir di tahun 2006 yang melanggar prinsip MFN WTO.

Kemudian pada priority issue penulis akan melihat ada isu-isu baru yang masuk

pada skala  tahun 2006-2012 di  Uni  Eropa yang akhirnya  memperngaruhi  Uni

Eropa tidak patuh pada prinsip MFN WTO dalam kebijakan New Banana Regime

Tariff Only 2006. 

Tabel  Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi
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Ambiguity

Pemilihan Kata Ada  atau  tidaknya

pemilihan  kata  yang

menimbulkan  multitafsir

dan multipresepsi. 
Pemilihan Bahasa Ada  atau  tidaknya

pemilihan  bahasa  yang

menimbulkan  multitafsir

dan multipresepsi.

Limitation of

The Capacity

Implementation

Gap

Ada  atau  tidaknya

perbedaan  antara

kebijakan  di  level

internasional dengan level

domestik.
Badan  Regulator

Domestik 

 Ada atau tidaknya badan

regulator khusus milik Uni

Eropa  yang  berfokus

menangani  perdagangan

pisang Uni Eropa. 

Temporal

Dimension

Policy Transition Ada  atau  tidaknya

kebijakan  yang  berubah

dan  mempengaruhi  Uni

Eropa  tidak  patuh

terhadap  prinsip  MFN

WTO
Priority Issue Ada atau tidaknya isu baru

yang masuk ke ranah Uni



Eropa  dan  menjadi  fokus

sehingga  menyebabkan

Uni  Eropa  tidak  patuh

terhadap  prinsip  MFN

WTO 

2.5 Alur Pemikiran 

Uni Eropa bergabung dengan WTO dan berkewajiban menjalankan prinsip-prinsip 
dasar WTO dalam perilaku kesehariannya. 

Uni Eropa rutin impor pisang dari negara ACP dan negara Non-ACPdengan 
perbandingan lebih masif pisang dari Non-ACP yang masuk ke Uni Eropa salah 
satunya dari Kolombia.

Pada 2006 Uni Eropa membuat kebijakan perdagangan pisang New Banana 
Regimedengan memberikan tarif yang berbeda bagi negara ACP dan negara Non-ACP

Ketidakpatuhan Uni Eropa terhadap prinsip MFN WTO terhadap Kolombia dalam 
perdagangan pisang pada tahun 2006-2012



2.5 Argumen Utama 

Langkah Uni Eropa melakukan ketidakpatuhan atas  prinsip MFN WTO dalam

perdagangan pisang dengan Kolombia di tahun 2006-2012 diakibatkan beberapa

faktor yaitu pertama adanya pemilihan kata dan bahasa dalam teks yang memuat

prinsip MFN WTO terdapat ambiguitas yang menyebabkan multitafsir, kemudian

adanya perbedaan penerapan kebijakan di  level  internasional  dengan domestik

Uni Eropa,  adanya keterbatasan kapasitas badan regulator domestik Uni Eropa

yang  secara  khusus  menangani  perdagangan  pisang,  adanya  perubahan  arah

kebijakan di domestik Uni Eropa dan terakhir ada isu-isu baru yang masuk ke

Ambiguity

1.Pemilihan kata 

(Ada atau tidaknya pemilihan 
kata yang menimbulkan 
multitafsir dan multipresepsi.) 

2. Pemilihan bahasa 

(Ada atau tidaknya pemilihan 
bahasa yang menimbulkan 
multitafsir dan multipresepsi) 

Temporal Dimension

1. Policy Transition

(Ada atau tidaknya kebijakan 
yang berubah dan 
mempengaruhi Uni Eropa tidak
patuh terhadap prinsip MFN 
WTO)

2. Priority Issue

(Ada atau tidaknya isu baru 
yang masuk ke ranah Uni 
Eropa dan menjadi fokus baru 
UE) 

Limitation of the Capacity

1.  Badan regulator domestik 
(Ada atau tidaknya badan regulator khusus milik Uni 
Eropa yang berfokus menangani perdagangan pisang) 

2. Implementation gap
(Ada atau tidaknya perbedaan kebijakan di level domestik 
dan internasional ) 



domestik Uni Eropa dan menjadi prioritas bagi Uni Eropa. Faktor-faktor inilah

yang  pada  akhirnya  membuat  Uni  Eropa  melakukan  ketidakpatuhan  terhadap

prinsip MFN WTO dalam kebijakan New Banana Regime Tariff Only 2006. 



BAB III

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  merupakan  penelitian  deskriptif   yang

bertujuan  untuk  menjelaskan  hubungan  deduktif  atau  sebab-akibat  pada  suatu

peristiwa yang telah terjadi.  Penelitian ini  khususnya akan menjelaskan sebab-

sebab yang mempengaruhi Uni Eropa terkait masalah ketidakpatuhan Uni Eropa

terhadap prinisip MFN WTO pada kasus perdagangan pisang dengan Kolombia

pada tahun 2006-2012. . 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah seputar ketidakpatuhan Uni Eropa terhadap

prinsip MFN WTO dan kebijakan New Banana Regime Uni Eropa di Kolombia

pada tahun 2006-2012. Penulis akan melihat alasan-alasan dari Uni Eropa tidak

patuh atas prinsip MFN WTO yang telah di terapkan oleh WTO. Hal tersebut

tentunya  dilakukan  melalui  konsep  ketidakpatuhan,  yang  nantinya  dapat

memberikan penjelasan mengapa Uni Eropa tidak patuh atas prinsip MFN WTO

tersebut. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teknik telaah pustaka atau library

research melalui informasi dan data-data dari buku, jurnal, artikel, beserta berita-

berita  di  internet  terkait  permasalahan  yang  diangkat.  Oleh  karena  itu  teknik



pengumpulan informasi dan data yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan

sebagai studi literatur. 

3.4 Sistematika Penulisan 

1. BAB I ( PENDAHULUAN ) 

                    Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, dan manfaat penelitian baik secara keilmuan maupun praktis. Bab ini

bertujuan  untuk  menjabarkan  permasalahan  dan  maksud  penelitian  yang  akan

dilakukan oleh penulis. 

2. BAB II ( KERANGKA PEMIKIRAN ) 
                     Bab in terdiri  dari  studi  terdahulu,  kerangka konseptual,

operasionalisasi konsep,dan argumen utama. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan

landasan penulis  dalam melakukan  penelitian  sesuai  dengan  teori  atau  konsep

yang digunakan. 

3. BAB III ( METODE PENELITIAN ) 

                  Bab ini terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik

pengambilan data dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan

metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. 
4.BAB IV ( GAMBARAN UMUM ) 
               Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai Artikel I ( 1 )

GATT 1947 terkait prinsip MFN, membahas implementasi prinsip MFN WTO di

Uni Eropa, ekspor impor pisang di Uni Eropa dan kebijakan New Banana Regime

Tariff  Only Uni  Eropa  serta  sengketa  perdagangan  pisang  Uni  Eropa  dengan

Kolombia. 



5. BAB V  ( PEMBAHASAN )
                     Bab ini penulis akan membahas mengenai ketidakpatuhan Uni Eropa

terhadap prinsip MFN WTO dengan mengoperasionalisasikan Non Compliance

Theory milik Abraham dan Antonia Chayes. Pada bab ini juga akan menguraikan

hasil  temuan  didalam  penelitian  sesuai  dengan  teori  yang  penulis  gunakan

sebelumnya. 
6. BAB VI ( PENUTUP ) 
                 Bab ini adalah yang terakhir dimana berisi kesimpulan dari penelitian

yang dilakukan serta menjelaskan apakah hipotesis yang telah disampaikan pada

bab sebelumnya telah terbukti atau tidak. Dalam bab ini juga terdapat saran bagi

pihak-pihak  yang  akan  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  bisa  berfungsi

untuk melengkapi penelitian yang telah penulis lakukan. 



BAB IV

GAMBARAN UMUM 

4.1 Prinsip Most Favoured Nation WTO 

    4.1.1 Definisi Prinsip Most Favoured Nation WTO

World Trade Organization adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki

peran  untuk  mengatur  jalannya  sistem  perdagangan  internasional  dengan

melibatkan  banyak  negara  serta  memastikan  bahwa  tidak  ada  hambatan

perdagangan apapun yang menghalangi suatu negara dalam melakukan kegiatan

perdagangannya.1 Organisasi yang berdiri pada tahun 1995 ini adalah organisasi

yang menggantikan peran GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang

telah  berdiri  sejak  tahun  1948.2 Dalam  teks  pendirian  WTO  ini  berhasil

ditandatangani  oleh  125  negara  pada  tanggal  15  April  1994  di  Marakesh,

Maroko.3 Negara yang tergabung dalam WTO ini pun banyak diantaranya adalah

negara berkembang dan tak sedikit  pula negara-negara maju bahkan salah satu

bentuk  regionalisme  terbesar  di  dunia  juga  ikut  menjadi  anggota  WTO  ini.

Bentuk regionalisme yang tergabung dalam WTO salah satunya adalah Uni Eropa

yang  membawa  identitas  sebagai  kesatuan  regional  Uni  Eropa,  terlepas  dari

masing-masing negara anggota Uni Eropa.4

1Hata SH MH,Prof .Dr,2012,”Hukum  Internasional : Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca 
Perang Dingin”,Malang : Setara Press, hal 157-158
2 Ibid
3Tarmidi,Prof.Dr.Lepi,2002, “ WTO & Indonesia”, Jurnal Ekonomi & Pembangunan Indonesia 
Vol 2 No 2, hal 1, diakses dari http://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/623/217 pada 10 
Februari 2018
4Ibid 

http://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/623/217


    Organisasi  ini  memiliki  peranan  yang  cukup  penting  bagi  perdagangan

internasional.Setidaknya  ada  3  peran  besar  WTO  dalam  perdagangan

internasional,  yaitu  pertama  mendorong  persaingan  teebuka  antarnegara,

kemudian  mendorong  reformasi  pembangunan  dan  ekonomi,  dan  peran  yang

terakhir  adalah  meningkatkan  predikbilitas  perdagangan  internasional.5 Peran-

peran  yang  dijalankan  oleh  WTO  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  dengan

diberlakukannya beberapa prinsip yang berfungsi mengatur jalannya perdagangan

antar  negara  tidak  saling  merugikan  satu  sama lain.World  Trade Organization

memiliki empat prinsip dasar yang harus dijalankan oleh setiap negara anggota

yang  telah  tergabung  dalam  WTO  ini  yaitu,preferensi,transparasi,pengamanan

perdagangan dan  prinsip  non-diskriminasi.6 Akan  tetapi  dalam penelitian  yang

dilakukan  oleh  penulis  ini  akan  membahas  lebih  jauh  mengenai  prinsip  most

favoured nation WTO yang merupakan dasar dari penelitian ini. 

    Prinsip  most favoured nation adalah salah satu prinsip yang termasuk pada

prinsip  non  diskriminasi  yang  diusung  oleh  WTO.  Prinsip  MFN  merupakan

prinsip  yang  terpenting  dalam  hukum  ekonomi  internasional  dan  jalannya

perdagangan antarnegara.7    Pada dasarya prinsip ini menetapkan bahwa setiap

negara anggota WTO harus memperlakukan setiap negara satu dengan lainnya

dengan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan sikap atau perlakuan apapun

5 Sefriani,2016,” Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer”, 
Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, hal 234.
6 WTO,”Understanding WTO : Who  We Are “, diakses melalui 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm pada tanggal 13 Februari 
2018.
7 Ibid 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm


baik dalam kegiatan impor maupun ekspor. Prinsip ini antara lain dapat ditemukan

dalam artikel I (1) GATT 1947 yang berbunyi seperti berikut, 8

“ With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in
connection  with  importation  or  exportation  or  imposed  on  the
international transfer of payments for imports or exports, and with
respect to the method of levying such duties and charges, and with
respect to all rules and formalities in connection with importation and
exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs
2 and 4 of Article III,* any advantage, favour, privilege or immunity
granted by any  contracting party  to  any  product  originating in  or
destined  for  any other  country  shall  be  accorded immediately  and
unconditionally to the like product originating in or destined for the
territories  of  all  other  contracting  parties...” (  Artikel  1(1)  GATT
1994) 

    Pada artikel 1 (1) GATT 1947 ini dengan jelas menyatakan bahwa negara

tidak  diperkenankan  memberikan  perlakuan  istimewa  baik  dalam bentuk

perlakuan berupa pemberian tarif impor, pajak internal di negara penerima

barang impor, maupun peraturan nasional.9 Dalam artikel I ( 1 ) ini juga

menjelaskan bahwa negara anggota WTO juga berkewajiban untuk pertama

yaitu, membayar bea cukai atas barang ekspor impor, kedua yaitu kewajiban

untuk membayar bea cukai dan pungutan lain, selanjutnya adalah kewajiban

untuk  mematuhi  segala  peraturan  dan  formalitas  terkait  kegiatan  ekspor

impor, kemudian yang terakhir  adalah  kewajiban untuk mematuhi segala

peraturan  yang  tertulis  dalam artikel-artikel  yang ada  di  WTO.10 Prinsip

MFN WTO ini  juga memiliki  arti  penting bagi  WTO itu sendiri,  hal  ini

8Ibid
9 Ibid 
10Priyono,Joko FX, 2013,”Prinsip Most Favoured Nation dan Pengecualiannya Dalam World 
Trade Order”, Univeristas Diponogoro : MMH Jilid 42 No.4 Oktober 2013



dikarenakan  prinsip  MFN  ini  mempunyai  peran  untuk  WTO  sebagai

berikut,11

1. Prinsip  MFN  dapat  membuat  perdagangan  internasional  menjadi

lebih efisien secara ekonomi. 
   Dalam kegiatan perdagangan internasional suatu negara dapat mengimpor

produk tertentu dari  setiap  produsen dan tentu saja  negara  tersebut  akan

mencari  produk  impor  yang  paling  efisien  termasuk  dalam  penggunaan

sumber  daya  global  atau  sederhananya  akan  terjadi  spesialisasi  produk.

Ketika  hal  demikian  terjadi,  disaat  inilah  prinsip  MFN  berperan.  Tanpa

adanya prinsip  MFN tersebut  maka negara  dapat  saja  mengenakan  tarif,

pajak atau peraturan nasional yang memberatkan negara produsen sehingga

tidak lagi  efisien  bagi  produsen dan dapat  menimbulkan kerugian secara

global. 
2. Prinsip  MFN  mampu  mendorong  liberalisasi  perdagangan

multilateral. 
   Ketika suatu negara yakin bahwa tarif  yang diperoleh oleh negaranya

terlindungi  dari  tindakan diskriminasi  maka negara  secara  otomatis  akan

semakin memperluas  kegiatan  perdagagannya tersebut.  Tujuan utama dai

WTO adalah mendorong liberalisasi pasar dan prinsip MFN ini dianggap

sebagai kunci untuk mencapai hal tersebut. 
3. Prinsip MFN mendoromg terciptanya kesamaan kedaulatan. 
  Prinsip MFN ini sangat memungkinkan setiap negara memiliki posisi yang

sama di dunia karena pada dasarnya prinsip MFN ini mengecam tindakan

diskriminasi dan menuntut setiap negara berlaku dan diperlakukan dengan

adil dan sama. 

11 Ibid 



4. Prinsip MFN mampu menciptakan administrasi yang efisien. 
   Tindakan diskriminasi yang dilarang oleh prinsip MFN ini nyatatanya

justru  menimbulkan  permasalahan  administrasi  yang  cukup  rumit  dan

kemudian dengan prinsip MFN justru hal tersebut dapat diminimalisir dan

proses administrasi jauh lebih efisien dengan prinsip MFN ini. 
5. Prinsip  MFN  dapat  mencegah  negara  untuk  mendapatkan

keuntungan yang lebih dari negara lain.
   Dengan adanya prinsip MFN yang harus dijalankan oleh negara anggoita

WTO  maka  dari  sekian  banyak  anggota  tersebut  tentu  tidak  akan

mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain dengan adanya prinsip

ini.  Selain  itu  hal  ini  tidak  berani  dilanggar  oleh  negara-negara  karena

adanya ancaman tekanan internasional apabila tidak mematuhi prinsip MFN

ini. 

4.1.2 Jenis-jenis Most Favoured Nation

Most  Favoured  Nation  memiliki  dua  bentuk  konsep  yaitu  bersyarat  dan

tidak  bersyarat.12 Konsep  MFN  bersyarat  atau  conditional  MFN  adalah

dapat  terjadi  ketika  negara  memiliki  perjanjian  khusus  yang  membuat

negara menggunakan syarat-syarat  tertentu untuk mendapatkan perlakuan

12Most-Favoured-Nation Principles Part II Chapter I, “Most Favoured Nation Treatment 
Principles : Overview of Rules”

Negara A Negara C1



MFN. Konsep MFN bersyarat ini terjadi apabila terdapat satu negara yang

memiliki perjanjian khusus dengan negara lain untuk memberikan perlakuan

tertentu  maka  negara  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut  juga

berkewajiban  untuk  menawarkan  hal  yang  serupa  kepada  negara  lain.

Sehingga negara lainnya dapat mendapatkan perlakuan sesuai prinsip MFN

namun dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut

ilustrasinya, 

. 

    Ilustrasi diatas menjelaskan proses konsep MFN bersyarat dapat berjalan yaitu

ketika  negara  A dengan  negara  C  membentuk  suatu  perjanjian  khusus  yang

memberikan hasil perlakuan tertentu oleh negara A kepada negara C ( diwakilkan

dengan garis bewarna hijau ) kemudian negara C yang juga menjalin hubungan

perdagangan dengan  negara  A juga  ingin  diperlakukan  hal  yang sama dengan

negara C maka dapat memenuhi persyaratan tertentu yang diberikan oleh negara A

( diwakilkan dengan garis merah ) dan ketika  negara B memenuhi persyaratan

yang diberikan oleh negara A tersebut maka negara B akan mendapat perlakuan

Negara B

2 3



yang sama dengan negara C ( diwakilkan oleh garis hijau ) dan pada akhirnya baik

itu negara C maupun B akan mendapatkan perlakuan yang sama. 

   Dari ilustrasi di atas dapat menjelaskan bahwa ketika negara ingin mendapatkan

perlakuan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  oleh  negara  manapun  maka  negara

tersebut dapat memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan sehingga perlakuan

berdasarkan prinsip MFN tersebut hanya akan didapatkan jika negara memenuhi

persyaratan tertentu maka dari  itu disebut prinsip MFN bersyarat.13 Pada akhir

abad ke 19 negara-negara cukup sering menerapkan konsep MFN bersyarat ini.14

Namun  dalam perkembangannya  pada  awal  abad  ke  20  negara-negara  mulai

meninggalkan praktik  dari  konsep MFN bersyarat  ini  karena  dianggap kurang

efisien dan dapat sangat memungkinkan negara untuk melakukan tindakan yang

justru merugikan.15

   Selanjutnya adalah konsep MFN tidak bersyarat atau unconditinal MFN yaitu

adalah negara berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama antara satu

negara  dengan  negara  lainnya  tanpa  ada  syarat   tertentu  yang  harus  dipenuhi

terlebih dahulu.16 Berikut ilustrasinya, 

13 Ibid 
14Huala,Adolf,2011,”Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar“, Keni Media ( Cetakan 
Kelima ), Hal 26
15 Ibid 
16 Ibid 

Negara B

Negara A

Negara C



      Dari ilustrasi  diatas dapat dilihat jika negara A memberikan perlakuan yang

sama untuk negara B ataupun C tanpa adanya syarat atau kewajiban timbal balik

seperti pada konsep MFN bersyarat. Negara-negara pada saat ini lebih menyukai

penerapan  konsep  MFN  tidak  bersyarat  lebih  dikarenakan  sulitnya  untuk

mengukur pembayaran yang diajukan sebagai persyaratan dalam MFN bersyarat

tersebut  dapat  dikatakan layak  atau  tidak  untuk akhirnya  negara  mendapatkan

perlakuan yang sama tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan berbagai pihak baik

itu  negara  utama ataupun  negara  ketiga  sehingga  negara-negara  saat  ini  lebih

condong untuk menggunakan dan menerapkan konsep MFN tidak bersyarat ini

karena dianggap lebih praktis dan efisien. Selain itu konsep MFN tidak bersyarat

ini  juga  diyakini  dapat  menyebarluaskan  dengan  lebih  cepat  terwujudnya

liberalisasi perdagangan dan penerapan konsep MFN tidak bersyarat juga mampu

mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang dikenakan para negara.

4.1.3 Pengecualian dalam Prinsip Most Favoured Nation 

   Prinsip MFN yang wajib digunakan dalam praktik perdagangan internasional ini

nyatanya juga  diberikan pengecualian  tertentu  untuk tidak  menerapkan prinsip

MFN WTO ini yaitu seperti yang telah diatur dalam GATT 1994.17 Ada dua artikel

yang menjelaskan pengeculian terhadap prinsip MFN WTO ini yaitu,

17 Mitchel,Andrew and friends,2016, “ Non Discimination and The Role Of Regulatory Purpose 
in International Trade and Investment Law “, Australian Research Council hal 4



A.  Artikel XXIV ( Free Trade Area, Customs Union) 
          Artikel ini menjelaskan jika negara dapat saja melakukan pengecualian

terhadap  prinsip  MFN  apabila  dalam  satu  cakupan  teritorial,  perdagangan

perbatasan, uni pabean, dan tergabung dalam suatu kawasan perdagangan bebas

(free trade area). Integrasi  regional tentu saja memiliki perlakuan yang berbeda

antara  negara  anggota  dan  non  anggota  integrasi.  Tentu  saja  hal  ini  akan

memberikan efek yang cukup buruk bagi negara diluar integrasi regional tersebut

dan tentu saja hal ini akan bertentangan dengan cita-cita WTO untuk liberalisasi

perdagangan.18 Maka dari  itu  integrasi  regional  menjadi  satu perkecualian dari

prinsip  MFN  WTO.  Dengan  syarat  tertentu  yaitu  pertama  integrasi  regional

tersebut  harus  menghapus  hambatan  dan  tarif  kepada  semua  negara  integrasi

regional dan yang kedua adalah tarif yang berlaku untuk negara diluar integrasi

regional  harus tidak boleh lebih tinggi  dibandingkan dengan tarif  negara yang

tergabung dalam integrasi regional.19

B. Artikel XXV Ayat 5 
            Artikel ini menjelaskan jika negara dapat saja melakukan pengecualian

terhadap  prinsip  MFN  apabila  negara-negara  atau  pihak  yang  terlibat  dalam

perjanjian  melalui  tindakan  bersama  untuk  mengesahkan  ketiaktundukan  pada

sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh GATT atau sederhananya mengesahkan

pelanggaran  atas  kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  GATT.  Artikel  ini  juga

dijadikan  dasar  perlakuan  GSP  (Generalized  System  of  Preferences).  Secara

18 Most-Favoured-Nation Principles Part II Chapter I, “Most Favoured Nation Treatment 
Principles : Overview of Rules “ 
19 Ibid



sederhana GSP ini adalah sistem preferensi umum yang diberikan oleh negara-

negara maju kepada negara-negara miskin dan berkembang.20

         Dasar dari sistem preferensi ini adalah bahwa negara harus diperbolehkan

untuk menyimpang dari kewajiban MFN untuk meningkatkan perdagangan dari

negara berkembang dengan mengurangi  tingkat  tarif  impor  barang-barang dari

negara  berkembang  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  memberikan  negara-negara

berkembang  suatu  keuntungan  kompetitif  tertentu  dalam  kondisi  perdagangan

internasional yang terjadi saat ini. 
     Dari  pengecualian-pengecualian  yang  telah  dijelaskan  dapat  diambil

kesimpulan yaitu negara boleh tidak mematuhi konsep MFN WTO saat, 
1. Tergabung dalam integrasi regionalisme. 
2. Mempraktekkan sistem GSP ( Generalized System of Preferences).

Sehingga ketika negara berada dalam kondisi seperti tersebut maka negara dapat

saja  tidak menerapkan prinsip MFN dalam kegiatan perdagangan internasional

yang dilakukan. Akan tetapi untuk mendapat perkecualian-perkecualian tersebut

negara harus melewati beberapa tahap dan syarat  terlebih dahulu. 

4.1.4 Prinsip Most Favoured Nation dalam Perdagangan Internasional 

    Prinsip  MFN WTO ini  merupakan prinsip penting  dalam sistem ekonomi

internasional  dimana dengan  adanya prinsip  ini  dapat  mewujudkan liberalisasi

perdagangan yang menjadi cita-cita dari WTO dapat terwujud. Prinsip MFN WTO

yang menjadi jantung dari perdagangan multilateral ini juga memberikan beberapa

implikasi yang cukup signifikan bagi perdagangan internasional yaitu,21

20 Huala,Adolf,2011,”Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar“, Keni Media ( Cetakan 
Kelima ), Hal 33

21Most-Favoured-Nation Principles Part II Chapter I, “Most Favoured Nation Treatment 
Principles : Overview of Rules “ 



1. Prinsip MFN mampu meningkatkan efesiensi ekonomi intermasional. 
2. Prinsip MFN mampu menstabilkan sistem perdagangan multilateral. 
3. Prinsip  MFN  mampu  mengurangi  kemungkinan  kerugian  dari  praktek

perdagangan multilateral. 

  Dengan banyaknya manfaat serta peran yang dimiliki oleh prinsip MFN ini tentu

saja tidak bisa diabaikan jika prinsip MFN ini memegang peranan penting dalam

perekonomian dan perdagangan internasional. Prinsip MFN ini menjadi langkah

bagi negara untuk menghindari kerugian yang mungkin saja terjadi ketika negara

melakukan  praktek  perdagangan  yang  berbasis  diskriminasi.  Hadirnya  prinsip

MFN yang wajib digunakan oleh semua negara anggota WTO ini pada akhirnya

membuat  setiap  negara  akan  mempraktekkan  pola  perdagangan  yang  berbasis

non-diskriminasi.  Dengan  kondisi  demikian  nantinya  akan  diharapkan  kondisi

perdagangan internasional akan berlangsung dengan baik dan saling memberikan

keuntungan bagi berbagai pihak secara adil dan merata.  Prinsip MFN atau prinsip

non-diskriminasi juga menjamin setiap negara akan mendapatkan perlakuan yang

sama tanpa ada perbedaan antara satu negara dengan lainnya. Sehingga dengan

adanya  prinsip  MFN  sebagai  dasar  dari  perdagangan  internasional  akan

memberikan perlindungan dan menjamin keadilan bagi setiap negara.



4.1.5 Implementasi Prinsip Most Favoured Nation WTO di Uni Eropa 

Uni Eropa sebagai regionalisme terbesar dan tertua didunia juga masuk sebagai

anggota  WTO  dengan  membawa  identitas  sebagai  regionalisme  terlepas  dari

keanggotaan masing-masing negara anggota Uni Eropa. Dengan masuknya Uni

Eropa  sebagai  anggota  WTO maka  Uni  Eropa  sebagai  regionalisme  memiliki

kewajiban untuk mematuhi  dan menerapkan segala  peraturan dan prinsip yang

dimiliki oleh WTO seperti prinsip MFN atau prinsip non-diskriminasi. Uni Eropa

berkewajiban  menerapkan  prinsip  MFN  ini  dalam  praktek  perdagangan

internasionalnya  dengan  memperlakukan  hal  yang  sama  kepada  setiap  negara

tanpa perkecualian apapun. Hal ini nyatanya juga didukung secara legitimasi oleh

sistem peraturan yang ada di Uni Eropa. Uni Eropa telah menerapkan nilai-nilai



non-diskriminasi ini  dalam praktek perdagangan internasional ini dalam Treaty of

Rome yang dibuat pada tahun 1957.22

   Prinsip non-diskriminasi yang telah diterapkan oleh Uni Eropa dalam Treaty of

Rome  jauh sebelum terbentuknya Uni Eropa sebagai pasar tunggal Uni Eropa ini

menjadi  landasan dan dasar  dalam kegiatan perdagangan yang akan dilakukan

oleh Uni Eropa.23Treaty of Rome yang dibentuk pada 25 maret 1957 pada awalnya

dibentuk sebagai akar dari terbentuknya  European Economic Community (EEC)

yang  ditandatangani  oleh  Belgia,Perancis,Italia,Luksemburg,Belanda,dan

Jerman.24Treaty of Rome ini  menjadi  salah satu perjanjian yang paling penting

bagi Uni Eropa terutama bagi terbentuknya EEC. Didalam perjanjian ini diatur

beberapa hal yang terkait dengan sikap yang harus dijalani oleh Uni Eropa dalam

praktek  perdagangan  internasional  yang  dijalani.  Terdapat  5  bagian  dalam

perjanjian ini salah satunya adalalah terkait prinsip dasar yang harus diterapkan

oleh  Uni  Eropa.25 Salah  satu  prinsip  yang  diterapkan  oleh  Uni  Eropa  adalah

prinsip  non-diskriminasi  yang  terdapat  pada  part  1  principles  article  7 yang

berbunyi sebagai berikut, 

            “  Within the scope of application of this Treaty, and without
prejudice  to  any  special  provisions  contained  therein,  any
discrimination on grounds of nationality shall be prohibited. The
Council  may,  on  a  proposal  from  the  Commission  and  after
consulting  the  Assembly  [European  Parliament],  adopt,  by  a

22The Treaty of Rome,1957, diakses melalui 
https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdfpada tanggal 8 Desember 
2017 

23 “The Treaties of Rome ( 1957) “,diakses melalui www.historiasiglo20.org pada 10 desember 
2017
24 Ibid 
25 Ibid 

http://www.historiasiglo20.org/
https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf


qualified  majority,  rules  designed  to  prohibit  such
discrimination...”. 

Dalam artikel  7  Treaty  of  Rome ini  Uni  Eropa  nyatanya  telah  sesuai  dengan

prinsip  MFN  WTO  yang  tertuang  dalam  kalimat  “  The  Council  may,  on  a

proposal  from  the  Commission  and  after  consulting  the  Assembly  [European

Parliament],  adopt,  by  a  qualified  majority,  rules  designed  to  prohibit  such

discrimination”.  Sehingga  secara  tak  langsung  prinsip  non  diskriminasi  MFN

WTO  ini  sejatinya  telah  dipraktekkan  jauh-jauh  hari  oleh  Uni  Eropa  bahkan

sebelum  WTO  sendiri  berdiri  Uni  Eropa  telah  mempraktekkan  prinsip  non

diskriminasi WTO ini dalam pola perdagangannya. 

4.2 Kebijakan Perdagangan Pisang Uni Eropa 

Pisang adalah salah satu komoditas yang cukup penting di  Uni Eropa.  Seperti

yang diketahui jika pisang adalah salah satu dari tiga buah yang cukup digemari

oleh masyarakat Uni Eropa.26 Akan tetapi karena kondisi domestik dan geografis

Uni Eropa yang tidak memungkinkan untuk memproduksi pisang sendiri  maka

dari  itu  untuk  memenuhi  permintaan  masyarakat  Uni  Eropa  atas  pisang

pemerintah Uni Eropa membuat kebijakan untuk mengimpor dari negara-negara

produsen pisang dunia. Dalam kegiatan impor tersebut tentu saja Uni Eropa juga

memperlakukan kebijakan-kebijakan khusus terkait perdagangan pisang.

26Maxwell,Maura ,2016, “ Bananas Buck EU Consumption Trend “, 
diakses  melalui  http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/168521/bananas-buck-eu-consumption-
trend pada 16 November 2017

http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/168521/bananas-buck-eu-consumption-trend
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/168521/bananas-buck-eu-consumption-trend


4.2.1 Sejarah Kebijakan Perdagangan Pisang Uni Eropa 

    Kebijakan-kebijakan ini sudah mulai dilakukan jauh sebelum terbentuknya Uni

Eropa itu sendiri. Tepatnya pada tahun 1990 negara-negara di Uni Eropa memiliki

kebijakan masing-masing untuk perdagangan pisang.27 Misalnya pasar potensial

seperti di Perancis, Inggris, Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani yang menerima

pisang  dari  negara  ACP  dan  negara  Uni  Eropa.28 Masing-masing  negara  ini

memiliki  kebijakan  yang  berjalan  di  negara  masing-masing,  seperti  di  Jerman

yang telah memberlakukan kebijakan bebas tarif untuk barang-barang impor yang

masuk  ke  Jerman.29 Kemudian  ada  kebijakan  pemberlakuan  tarif  20%   di

Denmark, Irlandia,Belgia,Belanda,Luxemburg dimana sistemnya ini juga diikuti

oleh  pemberlakuan  sistem  lisensi  kepada  pisang  impor  yang  masuk.30 Sistem

lisensi  disini  adalah  pisang-pisang yang masuk ke Uni Eropa terutama negara

Denmark,  Irlandia,Belgia,Belanda,Luxemburg  ini  dipisahkan  oleh  kualitas  dan

standar pisang yang berbeda yang dibedakan dalam tiga jenis yaitu lisensi A, B,

C.31

   Tentu saja sistem seperti ini tidak menguntungkan pihak produsen pisang atau

negara  pengekspor  karena  memberlakuan  sistem  tarif  dan  lisensi  yang

memberatkan. Berbagai macam kebijakan perdagangan pisang yang berbeda-beda

di setiap wilayah  ini  pada akhirnya tidak berlangsung lama, yaitu pada tahun

1993  dimana  Uni  Eropa  pertama  kali  terbentuk  sebagai  sebuah  kesatuan

27 Sutton, Paul,1997,” The Banana Regime of European Union, The Carribean,and Latin 
America”, Journal of International Studies and World Affairs,hal 6-7 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Ibid 



regionalisme  membuat  kebijakan  pisang  yang  bersifat  tunggal  dan  berlaku

diseluruh wilayah negara Uni Eropa pada saat itu akhirnya menggeser kebijakan-

kebijakan  yang  berbeda  disetiap  negara  wilayah  Eropa  tersebut.  Kebijakan

tunggal terkait perdagangan pisang dimulai pada tahun 1993 dan terakhir dibuat

pada  tahun  2006  dengan  sebutan  New  Banana  Regime  Tariff  Only.  Berikut

penjelasannya lebih lanjut, 

4.2.1.1 Kebijakan Perdagangan Pisang Tahun 1993-2001 

Pada  awal  terbentuknya  Uni  Eropa  sebagai  identitas  regionalisme  dan  pasar

tunggal,  Uni  Eropa  dalam kegiatan  perdagangan  pisangnya  terutama  kegiatan

ekspor dan impornya membuat suatu kebijakan khusus yang menangani terkait

kegiatan perdagangan pisang tersebut. Pertama kalinya sejak Uni Eropa terbentuk

kemudian membuat  suatu kebijakan tunggal  Uni  Eropa mengenai  perdagangan

pisang pada tahun 1993. Kebijakan tunggal  perdagangan pisang Uni Eropa ini

mulai digunakan pada 1 Juli 1993.32

   Kebijakan perdagangan pisang tahun 1993 ini berfokus pada pemberian sistem

tarif dan kuota yang sama untuk semua negara anggota Uni Eropa. Tarif kuota

yang diberikan kepada negara penyuplai pisang ke Uni Eropa adalah 857.700 ton

bebas bea cukai.33 Dimana hal ini berarti jika negara penyuplai mengirim lebih

dari batas tersebut maka harus membayar biaya tambahan. Dalam kebijakan tahun

1993 ini  Uni  Eropa ternyata  telah  menerapkan tarif  impor  yang berbeda bagi

negara penyuplai pisang ke Uni Eropa baik itu negara ACP maupun negara non

32European Parliament,2010,” The EU Banana Regime : Evolution and Implications of Its Recent
Changes”, Directorate-General fo External Policies Policy Department, hal 7-8
33 Ibid 



ACP.Negara ACP yang terdiri dari negara Afrika, Kepulauan Karibia, dan Pasifik

yang mendapat keistimewaan dengan bebas tarif. Sedangkan untuk negara non-

ACP diwajibkan untuk membayar 750 euro jika melebihi dari batas kuota yang

telah diberikan tersebut.34

   Kebijakan ini terus berkembang hingga pada tahun 2001 yaitu tepatnya pada

tanggal  1  Juli-31  Desember  2001  kebijakan  perdagangan  pisang  ini  terus

berkembang dengan menerapkan sistem kuota yang berbeda yaitu masing-masing

kuota A,B,C.35 Kuota A adalah untuk negara penyuplai Non-ACP kemudian kuota

B untuk negara ketiga yaitu negara diluar ACP dan Non-ACP dan kuota C adalah

untuk negara ACP saja.36 Dari ketiga kuota ABC yang diterapkan pada kebijakan

tahun  2001  ini  tentu  saja  berbeda-beda.  Sistem  kuota  ini  adalah  sistem

pembatasan jumlah pisang yang harus dikirim ke Uni Eropa yaitu setiap kuota A B

dan C memiliki jumlah batasan pisang masing-masing yang harus dikirim ke Uni

Eropa yaitu sebagai berikut,

Tabel 4.1 Sistem Kuota dan Tarif  ABC Pada Kebijakan Pisang 2001

Sistem Kuota Sistem Tarif Jumlah ( dalam ton )
Kuota A ( Negara Non-

ACP ) 

€75/ton 2.200.000 ton

Kuota B ( Negara

Ketiga ) 

 €75/ton 453.000 ton

Kuota C ( Negara

ACP)

€300/ton 750.000 ton

34 Ibid 
35 Ibid
36Ibid 



Sumber : The EU Banana Regime : Evolution and Implications of Its Recent

Changes.37

   Kebijakan pisang tahun 2001 ini  lebih menekankan pada pembatasan kuota

pisang yang masuk ke Uni Eropa dengan batasan-batasan kuota yang telah diatur

berbeda-beda untuk setiap negara penyuplai.Dari  batasan kuota yang diberikan

tersebut  juga  berlaku  tarif  yang  harus  dibayar  oleh  negara  penyuplai  apabila

jumlah pisang yang dikirim ke  Uni  Eropa kurang atau  bahkan melebihi  batas

kuota yang telah diberikan tersebut yaitu jika negara Non-ACP dan negara ketiga

melebihi  atau  kurang  dari  kuota  yang  telah  ditentukan  maka  dikenakan  tarif

sebesar €680/ ton dan untuk negara ACP dikenakan bebas tarif.38

Kebijakan yang berlangsung dari  tanggal  1  Juli  sampai  31 desember  2001 ini

selanjutnya berkembang lagi dan dikenal sebagai kebijakan pisang 2001 jilid II.39

Hal  yang  mendasari  perbedaan  dari  kebijakan  pisang  2001 jilid  I  dan  jilid  II

adalah terletak pada peningkatan dan pengurangan sistem kuota jika dibandingkan

pada  kebijakan  pisang  2001  jilid  I.  Pada  kebijakan  jilid  I  sistem  kuota  B

menerapkan 353.000 ton sedangkan pada kebijakan jilid II angka ini meningkat

menjadi 453.000 ton. Kemudian pada kebijakan jilid I sistem kuota C menerapkan

850.000 ton sedangkan angka ini menurun pada kebijakan jilid II menjadi 750.000

ton.40 Berikut perbedaanya, 

Tabel 4.2 Perbedaan Sistem Kuota Kebijakan Pisang 2001 Jilid I dan II

37Ibid hal 11-12 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 



Perbedaan Sistem Kuota Kebijakan Pisang 2001 Jilid I dan Jilid II
Jenis Kuota Jilid I Jilid II 

Kuota A 2.200.000 ton 2.200.000 ton 
Kuota B 353.000 ton 453.000 ton 
Kuota C 850.000 ton 750.000 ton 

Sumber : The EU Banana Regime : Evolution and Implications of Its Recent

Changes.41

4.2.1.2 Kebijakan Pisang Tahun 2001-2006 

Kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh  Uni  Eropa  sejak  tahun  1993  sampai  2001

akhirnya  terus  berkembang  hingga  tahun  2006  Uni  Eropa  membuat  suatu

kebijakan  perdagangan  pisang  baru  hasil  evaluasi  dari  kebijakan-kebijakan

sebelumnya  yang  telah  ada.  Kebijakan  pisang  pada  tahun  2001  berlangsung

menjadi  dua  fase  yaitu  jilid  I  yang  berlangsung  sejak  1  Juli  2001  sampai  31

desember 2001 dan jiid II yang berlangsung sejak 1 Januari 2002 sampai 1 Januari

2006.42 Selanjutnya pada tahun 2006 Uni Eropa mengenalkan sebuah kebijakan

baru yang disebut New Banana Regime Tariff Only yang mulai dikenalkan pada 1

Januari 2006.43

       Kebijakan pisang Uni Eropa tahun 2006 ini menjadi kebijakan pisang terakhir

dari Uni Eropa yang dibuat berdasarkan peraturan Uni Eropa EC No 1964/2005.44

Kebijakan New Banana Regime Tariff Only ini cukup berbeda dengan kebijakn

pisang Uni Eropa sebelumnya, hal ini dikarenakan pada kebijakan NBR TO 2006

ini  hanya  berfokus  pada  pemberian  sistem  tarif  impor  saja  kepada  negara

41 Ibid 
42Ibid 
43 Ibid 
44 European Commisision,2013,”Bananas other than plantains “ ,Directorate-General for 
Agriculture and Rural Development,diakses dari https://ec.europa.eu pada 24 Februari 2018

https://ec.europa.eu/


penyuplai pisang ke Uni Eropa. Tarif impor yang diberlakukan oleh Uni Eropa

dalam kebijakan NRT TO 2006 ini ternyata menerapkan nominal yang berbeda

bagi negara penyuplai pisang dari negara ACP maupun non-ACP. Kebijakan NBR

TO 2006 ini cukup kontroversial dengan mengundang banyak sekali pengajuan ke

badan DSB WTO oleh negara-negara yang merasa dirugikan. 

Tabel 4.3 Kebijakan Pisang Uni Eropa 1993-2006

Tahun Kebijakan Pisang Uni Eropa 
Pra 1993 Kebijakan perdagangan pisang masih berdiri sendiri-

sendiri setiap negaranya seperti,

-Jerman  :  kebijakan  bebas  tarif  untuk  semua

penyuplai pisang 

-Denmark,Irlandia,Belgia,Belanda,Luxemburg  :

kebijakan sistem lisensi dan tarif impor 20% 

1993 Kebijakan ini menerapkan sistem kuota 857.700 ton

bebas bea cukai dan jika pisang yang dikirim ke UE

ternyata melebihi atau kurang dari batas kuota yang

telah  diberikan  maka  negara  penyuplai  ACP

mendapatkan bebas tarif sedangkan negara non-ACP

harus membayar €750/ton. 
2001 ( Jilid I ) Kebijakan yang diberlakukan pada tahun ini  adalah

sistem kuota dan tarif. 



Kuota A(Negara  Non-ACP ) : 2.200.000 ton

Kuota B ( Negara Ketiga): 353.000 ton 

Kuota C ( Negara ACP): 850.000 ton 

Ketika negara penyuplai mengirim pisang lebih dari

kuota  yang  telah  diterapkan  makan  diberlakukan

sistem tarif  yaitu  masing-maisng untuk negara non-

ACP dan ketiga  adalah  €680 /ton  dan  negara  ACP

bebas tarif. 
2001 ( Jilid II ) Kebijakan  2001  jilid  II  ini  sama  dengan  kebijakan

2001 jilid I. Hanya yang membedakan adalah jumlah

kuota yang diterapkan yaitu, 

Kuota A { Negara Non-ACP) : 2.200.000 ton

Kuota B ( Negara Ketiga ) : 453.000 ton 

Kuota C ( Negara ACP ) : 750.000 ton
2006 Kebijakan pisang pada tahun 2006 ini  disebut  New

Banana  Regime  Tariff  Only yang  hanya

memberlakukan tarif impor saja ke negara penyuplai

pisang  ke  Uni  Eropa  yaitu  sebesar  €176/ton  untuk

negara Non-ACP dan bebas tarif untuk negara ACP.
Sumber : The EU Banana Regime : Evolution and Implications of Its Recent

Change.( selanjutnya diolah oleh penulis ) 45

4.2.2 Mitra Dagang Pisang Uni Eropa 

45European Parliament,2010,” The EU Banana Regime : Evolution and Implications of Its Recent
Changes”, Directorate-General fo External Policies Policy Department



    Pisang yang masuk ke Uni Eropa dibantu oleh dua mitra dagang raksasa yaitu

negara ACP dan negara non-ACP. Hubungan dagang dengan dua negara penyuplai

pisang itu telah dijalin oleh Uni Eropa jauh sebelum Uni Eropa terbentuk sebagai

sebuah  regionalisme.  Negara  ACP  adalah  kumpulan  negara  yang  terdiri  dari

Afrika,  Karibia,  dan  Pasifik  dan  negara  non-ACP  adalah  kumpulan  negara

amerika latin dan asia. Berikut penjelasannya, 

4.2.2.1 Negara ACP

      Hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara ACP sudah dimulai sejak

masa penjajahan tepatnya pada abad ke 18 hingga abad ke 20.46 Namun memasuki

abad ke 21 negara-negara Uni Eropa mulai memberikan perlakuan khusus kepada

negara-negara  bekas  jajahan  tersebut  yang  tergabung  dalam  negara  ACP.47

Negara-negara anggota ACP adalah sebagai berikut, 

Tabel 4.4 Daftar Negara ACP

Daftar Negara ACP
Angola Antigua dan Barbuda
Bahama Barbados

46Alan Beattie dan Andrew Bounds, 2007, “ How Europe’s trade talks with poor former colonies
became  mired  in  mistrust”,  Financial  Times Desember  13,  diakses  dari
https://www.ft.com/content/2ae09950-a8e3-11dc-ad9e-0000779fd2ac  pada 26 Februari 2018. 
47 Ibid 

https://www.ft.com/content/2ae09950-a8e3-11dc-ad9e-0000779fd2ac


Belize Benin
Botswana Burkina Faso
Burundi Cabo Verde
Kamerun Komoro
Kongo Kepulauan Cook

Pantai Gading Djibouti
Dominika Eritrea
Ethiopia Fiji
Gabon Gambia
Ghana Granada
Guinea Guyana
Haiti Jamaika

Kenya Kiribati
Lesotho Liberia

Madagaskar Malawi
Mali Kepulauan Marshall

Mauritania Mauritius
Mikronesia Mozambik

Namibia Nauru
Niger Nigeria
Nieue Palau

Papua Nugini Dominika
Afrika Tengah Kongo Demokratik Republik

Rwanda St. Kitts dan Nevis
St. Lucia St. Vincent & Grenadine
Samoa Sao Tome & Principe
Senegal Seychelles

Sierra Leone Solomon
Somalia Afrika Selatan
Sudan Suriname

Swaziland Tanzania
Chad Togo
Tonga Trinidad & Tobago
Tuvalu Uganda
Vanuatu Zambia

Zimbabwe
Sumber : ACP-EU Joint Parliamentary Assembly : List of ACP Countries .48

    Dari 77 negara anggota ACP tersebut hanya ada 10 negara utama yang menjadi

suplier  pisang  ke  Uni  Eropa  yaitu,  Belize,Kamerun,  Pantai

48European Parliament,” ACP-EU Joint Parliamentary Assembly : List of ACP Countries “, 
diakses dari www.europarl.europa.eupada tanggal 26 Februari 2018 

http://www.europarl.europa.eu/


Gading,Dominika,Rep.Dominika,Ghana,Jamaika,Saint  Lucia,St  Vincent  dan

Greanadin, serta Suriname saja.49 Kesepuluh negara ini merupakan negara-negara

yang  berada  di  kawasan  tropis  dan  cukup  dapat  memproduksi  pisang  yang

berkualitas ekspor. Uni Eropa menjadi salah satu negara tujuan ekspor pisang dari

negara-negara ACP ini. 

49 European Parliament,” A Snapshot of The Banana Trade : Who Gets What ? “ , Directorate-
General For External Policies : Policy Department 



4.1 Grafik Suplai PisangNegara ACP ke Uni Eropa
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Sumber : Banana-Market Report European Union.50 (Diolah oleh penulis)

  Dari grafik diatas dapat dilihat kontribusi negara ACP dalam menyuplai pisang

ke Uni Eropa sejak tahun 2006 sampai 2012. Sejak tahun 2007 hingga ke 2010

50European Commision,”Banana-Market Report 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 ”, 
Directorate-General For Agriculture and Rural Development, diakses dari https://ec.europa.eu 
pada 26 Februari 2018

https://ec.europa.eu/


pisang ACP mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun dari tahun 2011

pisang ACP yang masuk ke Uni Eropa mengalami penurunan dan cenderung stabil

hingga tahun 2012. Kontribusi pisang ACP ke Uni Eropa memang tidak dapat

dikatakan tinggi seperti pisang dollar dari negara non-ACP yang masuk ke Uni

Eropa.  Masuknya  pisang  ACP  ke  Uni  Eropa  ini  juga  semakin  mempererat

hubungan Uni Eropa dengan negara ACP itu sendiri. 

   Hubungan antara negara ACP dengan Uni Eropa yang telah terbentuk sejak

kolonialisasi Uni Eropa ini semakin dipererat sejak tahun 2000 dengan Cotonou

Agreement.51Cotonou Agreement sendiri adalah sebuah perjanjian yang diinisiasi

oleh  Uni  Eropa  sendiri  untuk  membantu  negara-negara  ACP  dalam  bidang

ekonomi  dan  pembangunan  pada  khususnya.52 Perjanjian  ini  dibentuk  pada

tanggal 23 Juni 2000 yang ditandatangani oleh 76 negara ACP kecuali Kuba dan

Uni Eropa sebagai inisiator.53

Cotonou Agreement ini adalah bentuk terbaru dari perjanjian awal yang dibangun

oleh  Uni  Eropa  dengan  ACP  yang  telah  ada  sejak  tahun  1975  yaitu  Lome

Convention yang merupakan cikal bakal dari terjalinnya hubungan antara negara

ACP dengan Uni Eropa.54 Kemudian hubungan antara keduanya ini diperbaharui

dan  dievaluasi  lagi  dalam  Cotonou  Agreement  tahun  2000.  Secara  sederhana

51European Parliament,” A Snapshot of The Banana Trade : Who Gets What ? “, Directorate-
General fo External Policies, hal 6 
52 European Commission for Development and Humanitarian Aid, “ The Cotonou Agreement in a
Nutshell”, diakses dari http://ecdpm.org/wp-content/uploads/cotonou-nsa-guide-chapter-2.pdf pada
tanggal 26 Februari 2018 
53 European Commission,”The Cotonou Agreement”, Development and Cooperation-
EuropeanAid 
54 European Commission,”The Cotonou Agreement”, Development and Relations with Africa, 
Caribbean, and Pacific States, diakses dari 
http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lome_history_en.htm pada tanggal 26 Februari 
2018

http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lome_history_en.htm
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/cotonou-nsa-guide-chapter-2.pdf


Cotonou  Agreement ini  memiliki  tiga  pilar  utama  dalam  menjalin  hubungan

dengan antara negara ACP dengan Uni Eropa.55 Pilar pertama adalah kerjasama

pembangunan  (  development  cooperation )  yaitu  Uni  Eropa  akan  membantu

negara-negara  ACP  untuk  meningkatkan  pembangunan  di  negaranya  baik  itu

secara infrastuktur, pengelolaan sumberdaya alam, dan peningkatan kemampuan

sumber daya manusia negara ACP juga.Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa untuk

mengubah citra negara ACP yang identik sebagai negara tertinggal. Kerjasama ini

fokus memberikan bantuan pada sisi teknikal dan finansial. 

  Pilar kedua dari Cotonou Agreement adalah perdagangan yaitu Uni Eropa dengan

negara  ACP  sedang  berfokus  untuk  menjalin  kerjsama  dibidang  perdagangan

dengan  membentuk  suatu  kerjasama  ekonomi  atau  economic  partnership

agreement  ( EPA’S).56Economic partnership agreement yang dibangun oleh Uni

Eropa dengan negara ACP ini dimulai sejak 2008 yang berarti negara ACP harus

meningkatkan dan mengembangkan ekspor barang-barang dari ACP ke pasar Uni

Eropa dan Uni Eropa sendiri akan memberikan kesempatan yang lebih besar ke

negara ACP tersebut.  Perdagangan yang dijalin oleh Uni Eropa dengan negara

ACP berfokus pada produk pertanian dan barang-barang , namun tidak menutup

kemungkinan untuk juga mengembangkan di sektor lainnya seperti investasi, dan

lain sebagainya.57

55 Op.cit 
56 European Commission for Development and Humanitarian Aid, “ The Cotonou Agreement in a
Nutshell”, diakses dari http://ecdpm.org/wp-content/uploads/cotonou-nsa-guide-chapter-2.pdf pada
tanggal 26 Februari 2018 

57 Ibid 

http://ecdpm.org/wp-content/uploads/cotonou-nsa-guide-chapter-2.pdf


Selanjutnya  pilar  terakhir  dari  Cotonou  Agreement adalah  dimensi  politik

(political  dimension)  yaitu  Uni  Eropa  dengan  negara  ACP  fokus  untuk

membentuk suatu tatanan politik yang berbasis pada penataan pemerintahan yang

baik dan benar  atau secara sederhana Uni Eropa melakukan pendampingan ke

negara ACP untuk membentuk suatu pemerintahan yang efisien dan efektif serta

menempatkan  orang-orang  ahli  dengan  kemampuannya  masing-masing  dapat

duduk di bangku pemerintahan sehingga hal-hal yang dapat merusak suatu sistem

pemerintahan  seperti  korupsi  dapat  dihindari  sejak  awal.58 Hal  ini  tentu  saja

menjadi  satu  fokus  tersendiri  bagi  Uni  Eropa  jika  melihat  banyaknya  tatanan

pemerintahan di negara-negara ACP masih banyak yang belum baik dan justru

banyak pada akhirnya memicu konflik.  Cotonou agreement selain fokus kepada

dimensi  perdagangan  namun  juga  fokus  ke  sektor  politik  yaitu  tata  kelola

pemerintahan  karena  hal  ini  tentu  saja  akan  menunjang  negara  ACP  dalam

perdagangannya nanti dengan Uni Eropa.

Cotonou agreement sebagai perekat hubungan antara Uni Eropa dengan negara

ACP nyatanya ini  telah  sangat  berpengaruh kepada perilaku Uni Eropa dalam

perdagangan antara Uni Eropa dengan negara ACP maupun negara lainnya seperti

dalam perdagangan pisang antara Uni Eropa dengan negara ACP maupun negara

Non ACP. Uni Eropa seakan memberikan perilaku istimewa kepada negara ACP

dalam setiap kebijakan perdagangan pisang antara Uni Eropa dengan ACP seperti

dalam kebijakan pisang 1993, 2001 dimana negara ACP mendapatkan keuntungan

dengan bebas tarif sedangkan negara non-ACP diwajibkan membayar sekian ribu

58 Ibid 



euro untuk perdagangan pisang ke Uni Eropa. Keistimewaan yang terlihat juga

pada kebijakan pisang Uni Eropa New Banana Regime Tariff Only 2006 dimana

negara ACP mendapatkan kebijakan bebas tarif impor.

4.2.2.2 Negara Non-ACP 

Kebutuhan akan pisang di Uni Eropa cukup tinggi melihat pisang menjadi salah

satu dari tiga buah terfavorit di Uni Eropa tentu saja permintaan akan pisang di

Uni  Eropa  ini  meningkat  terus  seiring  waktu.59 Untuk  memenuhi  permintaan

tersebut Uni Eropa secara pribadi tentu saja tidak dapat memenuhinya sekalipun

Uni eropa melakukan impor ke negara ACP namun angka  tersebut belum dapat

memenuhi  kebutuhan  Uni  Eropa  akan  pisang,  maka  dari  itu  Uni  Eropa  juga

melakukan impor pisang dari negara diluar ACP yaitu non-ACP.60 Negara non-

ACP ini adalah kumpulan dari negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara

Asia yang dapat memproduksi pisang.61 Berikut daftar negara non-ACP,

Tabel 4.5 Daftar Negara Non-ACP

Ekuador Kostarika
Kolombia Panama

Brazil Venezuela

59BASIC,2015,”Banana Value Chains in Europe and the Consequences of Unfair Trading 
Practices”, hal 12-13
60 Ibid 
61 European Parliament,”A Snapshot of the Banana Trade : Who Gets What ?”, Directorate 
General for External Policies Policy Department.



Honduras Peru
Guetamala Meksiko
Nikaragua Sri Lanka
Thailand

                                          Sumber : Banana Market Report.62

    Dari sekian negara Amerika Latin yang mampu memproduksi pisang hanya ada

lima  besar  negara  yang  mampu  mengekspor  pisang  ke  Uni  Eropa  yaitu

Ekuador,Kolombia,Amerika  Tengah,Kostarika,dan  Panama.63 Kelima  negara

menyuplai pisang ke Uni Eropa dalam angka yang terbilang sangat tinggi dan

mampu menjadikan negara non-ACP sebagai suplier pisang terbesar di Uni Eropa.

Hal ini dapat dilihat dalam grafik berikut, 

4.2 Grafik Suplai Pisang Negara Non ACP ke Uni Eropa.
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Sumber : Banana Report Market.64(Diolah penulis)

62 European Commision,”Banana Market Report”,Directorate General for Agriculture and Rural 
Development,diakses dari  https://ec.europa.eu pada 26 Februari 2018
63 Op.cit
64 European Commision,”Banana-Market Report 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 ”, 
Directorate-General For Agriculture and Rural Development,diakses dari https://ec.europa.eu pada
26 Februari 2018

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/


  Jika dibandingkan dengan suplai pisang dari negara ACP pada tahun-tahun yang

sama,  suplai  pisang  dari  negara  non-ACP  jauh  lebih  besar  dan  hampir

memberikan kontribusi yang cukup masif untuk memenuhi kebutuhan pisang di

Uni Eropa. Dari data yang ada menyebutkan bahwa pada tahun 2008  saja pisang

yang  masuk  ke  Uni  Eropa  sebanyak  4.848.975  ton  yang  merupakan  angka

tertinggi  dari  periode  2006-2012,  dari  angka  sekian  ternyata  negara  non-ACP

mampu menyuplai hampir 3.930.663 ton atau setara dengan hampir setengah dari

suplai pisang di Uni Eropa mampu dipenuhi oleh negara non-ACP yang dominasi

adalah negara-negara Amerika Latin.65

  Pisang dari negara non ACP ini kerap disebut dengan pisang dollar. Pisang dollar

paling banyak dihasilkan oleh tiga negara besar  Amerika Latin yaitu  Ekuador,

Kolombia,  dan  Amerika  Tengah  yang  masing-masing  pada  tahun  2006  saja

mampu  memberikan  kontribusi  sebesar  34%,33%,dan  34%  dari  jumlah  total

suplai  pisang  dollar  ke  Uni  Eropa  yang  mencapai  3.279.276  ton  pada  tahun

2006.66 Besarnya  suplai  pisang  dollar  ke  Uni  Eropa  ini  didorong  oleh  posisi

geografis  Amerika  Latin  yang  memiliki  iklim  tropis  sehingga  mampu

memproduksi pisang dalam jumlah yang besar. 

65 Ibid 
66 Ibid 



4.3  Kebijakan New Banana Regime Tariff Only 2006 

Kebijakan pisang yang dibuat  oleh  Uni Eropa sebagai  sebuah entitas  regional

sudah sejak tahun 1993 dibuat dan terus berevaluasi hingga tahun 2006 dibuat

satu kebijakan pisang Uni Eropa yang cukup mengundang kontroversi. Kebijakan

tahun  2006  dibuat  ini  sebagai  pengembangan  dari  kebijakan  di  tahun-tahun

sebelumnya yang memakai dua sistem yaitu tarif dan juga kuota dan hal ini dirasa

cukup  memberatkan  bagi  negara  penyuplai  maka  dari  itu  tahun  2006  dibuat

kebijakan pisang baru oleh UE. Uni  Eropa pada tahun 2006 membuat  sebuah

kebijakan pisang baru sebagai ganti dari kebijakan-kebijakan pisang sebelumnya,

kebijakan pisang Uni Eropa pada tahun 2006 ini disebut  dengan  New Banana

Regime Tariff Onlydengan berpegang pada peraturan EC No 1964/2005. 

    Kebijakan ini disebut tariff  only karena memang kebijakan ini adalah kebijakan

pisang yang hanya menggunakan sistem tarif saja bagi negara penyuplai pisang,

berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menggunakan sistem kuota dan juga

lisensi dalam  praktek perdagangan pisang Uni Eropa. Kebijakan NBR TO 2006

ini menetapkan tarif impor yaitu sebesar €176/ton untuk negara penyuplai pisang

ke Un Eropa.67 Akan tetapi tarif ini hanya diberlakukan untuk negara non-ACP

saja sedangkan untuk negara ACP dikenakan kebijakan bebas tarif. Berikut skema

NBR TO 2006,

67 European Parliament, “The EU Banana Regime : Evolution and Implications of Its Recent 
Changes”, Directorate General for External Policies Policy Department.



4.3 Grafik Skema New Banana Regime Tariff Only 2006 

Sumber : European Parliament.68

  Kebijakan  untuk  memberikan  keistimewaan  kepada  negara  ACP  dengan

pemberian bebas tarif ini tentu saja hal ini menimbulkan banyak sekali protes dari

negara-negara non-ACP. Kebijakan NBR TO 2006 ini mendapatkan protes dari

tiga negara utama non-ACP yaitu Ekuador, Panama, dan Kolombia yang merasa

dirugikan dengan adanya sistem perbedaan tarif yang diberikan oleh Uni Eropa

tersebut.69 Ekuador membawa kebijakan NBR TO 2006 ini ke DSB WTO pada

tahun 2007 tepatnya bulan februari yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat

yang membawa kebijakan NBR TO 2006 ini pada Juni 2007 ke DSB WTO.70

Setelah itu tak lama kemudian Kolombia serta Panama juga membawa kebijakan

NBR TO 2006 ini ke DSB WTO pada tahun yang sama tepatnya pada bulan maret

dan  juni  2007  dengan  nomor  perkara  DS361  dan  DS364.71 Pengajuan  yang

dilakukan oleh Kolombia dan Panama sebagai pihak pelapor ini mendapat respon

oleh  DSB WTO dengan  dikabulkan  permohonan  Kolombia  dan  juga  Panama

untuk mengadakan konsultasi dengan Uni Eropa terkait kebijakan NBR TO 2006.

68 Ibid 
69 Ibid
70 Ibid 
71 Ibid 
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   Pada dasarnya kebijakan NBR TO 2006 ini tak jauh berbeda dengan kebijakan

pisang  Uni  Eropa  sebelumnya  yaitu  tetap  saja  menerapkan  diskriminatif  bagi

negara  non-ACP  dan  memberikan  keistimewaan  tersendiri  bagi  negara  ACP.

Keistimewaan yang diberikan kepada negara ACP berupa pemberian bebas tarif

impor dan untuk negara ACP yang secara data adalah penyuplai terbesar ke Uni

Eropa  terutama negara  Ekuador,  Kolombia,  dan  Panama diberikan  tarif  impor

yang  harus  dibayar.72 Akan  tetapi  yang  membedakan  kebijakan  New  Banana

Regime  Tariff  Only 2006  ini  dengan  kebijakan-kebijakan  pisang  Uni  Eropa

lainnya adalah kebijakan New Banana Regime Tariff Only 2006 yang menerapkan

sistem  tarif  saja  dalam  perdagangan  pisang  Uni  Eropa  dengan  negara-negara

penyuplai  ini  paling  banyak  mendapatkan  kritikan  dan  komplain  dari  negara-

negara penyuplai terutama negara non-ACP. 

  Terhitung kebijakan New Banana Regime Tariff Only 2006 ini mendapatkan total

empat komplain dari Amerika Serikat, Ekuador, Kolombia,dan Panama. Namun

baru dua negara yang memasukkan kasus ini ke DSB WTO yaitu Kolombia dan

Panama dengan nomor kasus DS361 dan DS364.73 Sedangkan Amerika Serikat

dan Ekuador  mengajukan konsultasi  ulang ke DSB WTO pada juni  2007 dan

februari  2007.  Hal  ini  tentu  saja  berbeda dengan  kebijakan pisang Uni  Eropa

sebelumnya  pada  tahun  1993  dan  2001  yang  sedikit  mendapat  komplain.

Sehingga dapat dikatakan kebijakan New Banana Regime Tariff Only 2006 ini

adalah salah satu kebijakan yang cukup menyita perhatian publik.

72  Ibid
73 WTO,” Trade Topics”, diakses dari 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds364_e.htm pada 8 maret 2018

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds364_e.htm


   Kebijakan New Banana Regime Tariff Only 2006 ini banyak dikomplain karena

kebijakan ini seolah tidak menyelesaikan mata rantai sikap ketidakpatuhan Uni

Eropa terhadap prinsip MFN WTO yang telah dilakukan oleh Uni Eropa sejak

kebijakan  pertama  dibuat  ditahun  1993  sampai  akhirnya  membuat  kebijakan

perdagangan  pisang  serupa  yang  menerapkan  diskriminatif  terhadap  penyuplai

pisang ke Uni Eropa. Alasan dibalik pembuatan kebijakan  New Banana Regime

Tariff Only ini yang menarik untuk diteliti lebih jauh. 

    Kebijakan NBR TO 2006 ini terindikasi melakukan praktek dikskriminatif atau

memberikan perlakuan yang berbeda bagi setiap negara mitra dagang. Tentu saja

praktik  ini  sangat  bertentangan  dengan  prinsip  WTO  sebagai  organisasi

internasional  yang  mengatur  jalannya  perdagangan  internasional,  praktek

diskriminatif ini bertentangan sekali dengan prinsip  most favoured nation WTO

yang melarang praktek diskriminatif dilakukan dalam perdagangan internasional.74

   Praktek diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam kebijakan NBR TO

2006 ini selain menuai kecaman juga menimbulkan kerugian bagi negara non-

ACP.  Padahal  seperti  yang  diketahui  bahwa  negara-negara  non-ACP  adalah

negara  penyuplai  pisang  yang  paling  besar  ke  Uni  Eropa.  Tentu  saja  berbeda

dengan negara ACP yang jumlah suplai pisang ke Uni Eropa masih dibawah dari

negara non ACP.  Dengan hal ini tentu saja negara non ACP merasa dirugikan

dengan adanya tarif yang berbeda dengan negara ACP yang dikenakan kebijakan

bebas tarif.

74 WTO, “Legal Text”, diakses dari www.wto.org pada tanggal 8 maret 2018 

http://www.wto.org/


4.4 Sengketa Dagang Pisang Uni Eropa dengan Kolombia dalam Kebijakan

New Banana Regime Tariff Only 2006 

     Kolombia adalah salah satu penyuplai pisang ke Uni Eropa dari negara non

ACP. Kolombia sendiri menjadi satu dari tiga negara non ACP yang paling besar

mengekspor  pisang  ke  Uni  Eropa.  Pisang  sendiri  memiliki  arti  penting  bagi

Kolombia  yaitu  pisang  adalah  produk  pertanian  nomor  1  di  Kolombia  dan

termasuk salah satu komoditas ekspor unggulan dari Kolombia setelah bunga dan

kopi.75 Berikut adalah jumlah total pisang ke Uni Eropa dari seluruh penyuplai

dan dapat dilihat Kolombia menempati posisi yang sangat strategis,

4.4 Grafik Penyuplai Pisang ke Uni Eropa Tahun 2007
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Sumber : Banana Report FAO 2012-2013.76

75 FAO United Nations,2002,”The World Banana Economy 1985-2002”, Roma : Economic and 
Social Department, Chapter 2 Banana Exporting Countries.
76 FAO,2014,”Banana Market Review and Banana Statistic 2012-2013”,Roma: RAMHOT 
Product 



 Dari data diatas dapat dilihat jika Kolombia merupakan salah satu negara non-

ACP yang cukup berperan dalam memasok pisang ke Uni Eropa.Posisi Kolombia

tepat berada persis dibawah Ekuador yang merupakan pemasok nomor satu pisang

ke  Uni  Eropa.  Data  menyebutkan  bahwa  pada  2007  saja  Kolombia  mampu

mengekspor sebesar 1.153.912 ton pisang ke Uni Eropa dari total 3.840.661 ton

pisang  yang  mampu  disuplai  oleh  negara  non-ACP.77 Terlihat  jika  Kolombia

cukup  memegang  peranan  penting  dalam  perdagangan  pisang  ke  Uni  Eropa.

Pisang-pisang yang berasal dari Kolombia ini juga memiliki kualitas yang baik

dan unggul sehingga menjadi primadona tersendiri di pasar Uni Eropa. Jumlah

pisang dari Kolombia setiap tahunnya selalu meningkat dan tentu saja membantu

jumlah suplai pisang dari negara non-ACP ke Uni Eropa. 

   Namun peningkatan  pisang  Kolombia  yang  masuk  ke  Uni  Eropa  ini  tidak

berlangsung lama. Data menyebutkan jumlah pisang Kolombia yang masuk ke

Uni Eropa sejak dari tahun 2007 ke 2012 terus mengalami penurunan yang cukup

mengkhawatirkan mengingat Kolombia cukup bergantung pada komoditi ekspor

pisang sebagai salah satu pemasukan bagi negara Kolombia.78 Penurunan jumlah

pasokan yang terus dialami oleh Kolombia ini tak lain karena diberlakukannya

tarif  impor  oleh  Uni  Eropa  yang  cukup  tinggi  yaitu  €176/ton.Pemberlakuan

kebijakan  ini  dimulai  sejak  tahun  2006  tepatnya  sejak  1  Januari  2006  dalam

kebijakan perdagangan pisang Uni Eropa yaitu  New Banana Regime Tariff Only

2006.79

77 European Commission,”Banana Market Report 2008”, Directorate-General for Agriculture and
Rural Development diakses dari https://ec.europa.eu pada 27 Februari 2018 
78 Op.cit 
79 Ibid 

https://ec.europa.eu/


New Banana Regime Tariff Only 2006 adalah kebijakan yang hanya menggunakan

sistem tarif  saja,  berbeda dengan kebijakan-kebijakan pisang sebelumnya yang

memberikan  sistem  kuota  dan  juga  lisensi.  Kebijakan  NBR  TO  2006  ini

menerapkan sistem tarif impor bagi penyuplai pisang ke Uni Eropa sebesar €176/

ton. Namun nyatanya kebijakan NBR TO 2006 ini terindikasi melakukan praktek

diksriminatif terhadap negara ACP dan non ACP.80  Tarif yang diberikan dalam

kebijakan  NBR  TO  2006  ini  yaitu  sebesar  €176/ton  hanya  diterapkan  untuk

negara non ACP saja termasuk Kolombia.

  Kebijakan tarif impor yang hanya ditujukan untuk negara non-ACP termasuk

Kolombia ini  tentu saja menimbulkan protes dari  Kolombia sebagai salah satu

negara non-ACP yang dikenakan tarif impor yang jauh berbeda dengan negara

ACP. Padahal Kolombia merupakan satu dari tiga negara non-ACP terbesar yang

mengirim pisang cukup masif ke Uni Eropa dan dengan adanya kebijakan tarif

impor ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi Kolombia yang sejak kebijakan

NBR TO 2006 tersebut diterapkan mengalami penurunan jumlah ekspor pisang ke

Uni Eropa.81 Pada tahun 2006 saja yaitu tahun pertama kebijakan NBR TO 2006

diaplikasikan,  Kolombia  mengalami penurunan jumlah pisang yang dikirim ke

Uni Eropa sebesar 3,4% yaitu dari 1.619.280 ton di tahun 2005 menjadi 1.564.230

ton.82 Kemudian  Kolombia  melaporkan  kebijakan  pisang  NBR  TO  2006  Uni

Eropa ini ke DSB WTO dengan nomor perkara DS361.83

80 International Centre for Trade and Sustainable Development,2007, “EU Banana Import Rules 
Challenged Again, This Time by Colombia”, Bridges Vol 11-No 11 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 WTO,”DS361 : “European Communities-Regimes for The Importation of Banana”,diakses dari
www.wto.org pada tanggal 27 Februari 2018 

http://www.wto.org/


  Pada 21 maret  2007 Kolombia secara resmi membawa aduan atas kebijakan

NBR TO 2006 Uni Eropa dan mengajukan konsultasi dengan Uni Eropa ke DSB

WTO.84Hal yang mendasari  argumen Kolombia  membawa kebijakan NBR TO

2006 ke DSB WTO pada waktu itu adalah sebagai berikut,85

1. Kebijakan  NBR  TO  2006  ini  menyalahi  prinsip  most  favoured  nation

WTO dengan menerapkan tarif yang berbeda antara negara ACP dengan non-ACP.

Padahal prinsip MFN WTO sudah jelas mengatakan bahwa negara tidak boleh

memberikan  perlakuan  yang  berbeda  atau  istimewa  kepada  salah  satu  negara

mitra dagangnya dan harus memberikan perlakuan yang sama antara negara mitra

satu dengan lainnya. 
2. Dengan kebijakan NBR TO 2006 ini yang diuntungkan hanya negara ACP

saja.Hal ini bertentangan dengan artikel I(1) WTO. 
3. Pemberian  keistimewaan  bagi  ACP adalah  bertentangan  dengan  artikel

XIII tentang  non discriminatory administration of quantitative restriction yaitu

negara tidak boleh memberikan keistimewaan kepada negara lainnya baik itu dari

sisi administrarif ataupun lainnya. 

   Selanjutnya diadakan konsultasi dengan Uni Eropa melalui badan DSB WTO

yang  berlangsung  sejak  tahun  2010.  Pada  konsultasi  pertama  diadakan  dalam

jangka  waktu  10  hari  ini  Kolombia  membawa  argumen-argumen  yang  telah

disebutkan tadi untuk dipertimbangkan dengan Uni Eropa. Dalam konsultasi ini

Uni  Eropa secara  eksplisit  mengakui  jika melanggar  prinsip  MFN WTO yang

seharusnya digunakan dalam praktek perdagangan internasional.

84 Ibid 
85 Ibid 



   Kemudian pada tahun 2012 didapatkan keputusan final yaitu Geneva agreement

on banana trade yang disepakati  oleh Uni  Eropa dan Kolombia  serta  negara-

negara non ACP lainnya yang mengajukan kebijakan NBR TO 2006 ini ke DSB

WTO.86 Hasil kesepakatan dari geneva agreement on banana trade adalah sebagai

berikut,87

1. Uni Eropa sepakat untuk mengurangi tarif impor bagi negara non-ACP.

Yaitu dari €176/ton menjadi €114/ton di tahun 2017. Dengan delapan kali tahap

yang  akan  dikurangi  setiap  tahunnya  sejak  1  Januari  2011.  Berikut  skema

penurunan tarifnya, 

2. Kesepakatan  dengan  produk-produk  tropikal.  Uni  Eropa  sepakat  untuk

mengaplikasikan  tarif  yang  telah  diturunkan  tersebut  ke  segala  produk

tropikal baik itu dari negara ACP maupun non ACP. 
3. Uni Eropa akan memberikan bantuan kepada negara ACP untuk membantu

pengembangan  produk  pisang  ACP  dalam  program  BAM  (  Banana

Accomanying Measures ) dengan memberikan dana sebesar €190 juta. 

86WTO,” Geneva Agreement on Banana Trade”,diakses melalui http://ec.europa.eu pada tanggal 
27 februari 2018 
87 Ibid 
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  Dari kesepakatan geneva agreement ini akhirnya Kolombia beserta negara non

ACP  lainnya  berhasil  mencapai  kesepakatan  dengan  penurunan  tarif  dan

pemberlakuan tarif yang sama untuk produk pisang dari negara ACP. Kesepakatan

ini masih membuka kemungkinan untuk terus dikembangkan hingga negara non-

ACP mampu mendapatkan tarif yang sama dengan negara ACP.



BAB V

PEMBAHASAN 

1.1 Ambiguity 
Dalam sebuah perjanjian,kesepakatan pasti memiliki bentuk tertulis berupa teks.

Teks dalam suatu perjanjian, kesepakatan yang terdiri dari susunan kata-kata tentu

memiliki makna yang akan berbeda-beda penafsirannya oleh setiap pihak yang

membaca  isi  dari  teks  tersebut.  Pemilihan  kata,  penyusunan  kalimat  sangatlah

krusial  dalam  sebuah  perjanjian  dan  kesepakatan,  karena  apabila  terdapat

kesalahan pemilihan tentu akan membuat pihak yang membacanya akan memiliki

pemaknaan yang berbeda-beda dan berujung pada ketidakpatuhan pihak tersebut

atas perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati bersama-sama.1 Hal ini juga

berlaku pada teks-teks prinsip dasar World Trade Organization.
World Trade Organization adalah lembaga internasional yang memiliki wewenang

untuk  mengatur  jalannya  perdagangan  internasional  agar  berjalan  dengan  baik

tanpa  merugikan  satu  negara  pun,  serta  berfungsi  sebagai  lembaga  yang

menyelesaikan  segala  permasalahan  atau  sengketa  dagang  internasional.2World

Trade Organization yang membawahi  total  164 negara  di  tahun 2016 sebagai

anggota ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbentuk teks yang tertulis dalam

Basic Principles of WTO.3 Dalam teks tersebut menjelaskan prinsip-prinsip dasar

WTO  yang  harus  dipatuhi  oleh  negara  anggota  dalam  kegiatan  perdagangan

internasional yang dilakukan. Salah satunya adalah prinsip Most Favoured Nation

1 Inu,2011,”Enam  Kesalahan  Penerapan  Bahasa  dalam  Peraturan”,  diakses  dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee0946d28b68/enam-kesalahan-penerapan-bahasa-
dalam-peraturan pada tanggal 7 Desember 2017  
2 WTO, “ About Me : Who We Are”, diakses melalui www.wto.org pada tanggal 7 Desember 2017
3 WTO,” Understanding The WTO : The Organization Members and Observers”, diakses melalui
www.wto.org pada tanggal 7 Desember 2017 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee0946d28b68/enam-kesalahan-penerapan-bahasa-dalam-peraturan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee0946d28b68/enam-kesalahan-penerapan-bahasa-dalam-peraturan
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/


WTO. Prinsip  Most Favoured Nation ini  secara sederhana adalah prinsip yang

mewajibkan seluruh negara anggota WTO untuk melakukan praktek perdagangan

yang adil tanpa diskiminasi kepada seluruh negara mitra dagang, terutama kepada

negara sesama anggota WTO.4 Prinsip  Most Favoured Nation  ini  diatur dalam

artikel I(1) GATT 1947 yang berbunyi sebagai berikut, 

        “ With respect to customs duties and charges of any kind imposed on
or in connection with importation or exportation or imposed on the
international transfer of payments for imports or exports, and with
respect to the method of levying such duties and charges, and with
respect to all rules and formalities in connection with importation and
exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs
2 and 4 of Article III,* any advantage, favour, privilege or immunity
granted by any  contracting party  to  any  product  originating in  or
destined  for  any other  country  shall  be  accorded immediately  and
unconditionally to the like product originating in or destined for the
territories of all other contracting parties...”

   Dalam teks ini menjelaskan bahwa setiap negara tidak diperbolehkan melakukan

diskriminasi apapun terhadap negara mitra daganganya terutama sesama negara

anggota WTO. Hal ini dapat terlihat terutama di kalimat berikut, 

“ With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in
connection  with  importation  or  exportation  or  imposed  on  the
international transfer of payments for imports or exports, and with
respect to the method of levying such duties and charges, and with
respect to all rules and formalities in connection with importation and
exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs
2 and 4 of Article III,* any advantage, favour, privilege or immunity
granted by any contracting party to any product originating in or
destined for any other country shall be accorded immediately and
unconditionally to the like product originating in or destined for the
territories of all other contracting parties...”

Dalam kalimat tersebut dijelaskan jika segala bentuk keistimewaan yang diberikan

oleh negara pengekspor ataupun negara pengimpor tidak boleh dilakukan baik

4 WTO,”Legal Text GATT 1947” , diakses melalui www.wto.org pada tanggal 15 November 2017

http://www.wto.org/


dalam  kondisi  apapun.  Keistimewaan  yang  ditawarkan  tersebut  tidak  boleh

diterima oleh negara untuk segala produk ekspor maupun impor tanpa terkecuali.

Pemahaman atas teks prinsip MFN WTO yang telah cukup jelas ini juga rupanya

telah dipahami oleh Uni Eropa yang merupakan salah satu dari anggota WTO. 
   Kejelasan bahasa dan kata-kata dalam teks prinsip MFN WTO telah dipahami

oleh Uni Eropa. Uni Eropa sebagai salah satu bentuk regional tertua didunia  telah

memahami prinsip MFN WTO sebagai salah satu roh dalam praktek perdagangan

internasional yang wajib untuk ditaati. Bahkan tak sampai disini, Uni Eropa juga

mengimplementasikan  nilai-nilai  dari  prinsip  MFN  WTO  tersebut  dalam

kebijakan  domestik  Uni  Eropa  yang  menyangkut  tentang  perdagangan

internasional  Uni  Eropa  yaitu  dalam  Treaty  of  Rome.5Treaty  of  Rome ini

merupakan perjanjian antarnegara Uni Eropa dan merupakan salah satu dasar dari

terbentuknya pasar tunggal Uni Eropa yang mengatur prinsip-prinsip dasar yang

harus dilaksanakan oleh Uni Eropa dalam kegiatan perdagangan internasional Uni

Eropa sebagai sebuah intentitas regional.6

    Salah satu prinsip yang diatur dalam Treaty of Rome tersebut adalah prinsip

non-diskriminasi  yang selaras  dengan prinsip MFN WTO yang juga  mengatur

mengenai non-diskriminasi dalam praktek perdagangan internasional. Prinsip ini

diatur dalam artikel 7  Treaty of Rome.7 Dalam prinsip ini disebutkan bahwa Uni

Eropa secara tegas  melarang keras  praktek diskriminasi  yang dilakukan dalam

praktek  perdagangan  internasional  dan  hal  demikian  harus  dihindari  oleh  Uni

Eropa. Treaty of Rome yang menjadi roh dalam praktek perdagangan internasional

5Treaty of Rome,1957,diakses melalui 
https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf pada tanggal 8 Desember 
2017
6 Ibid 
7 Ibid 



Uni Eropa ini adalah bukti nyata bahwa Uni Eropa dapat menerjemahkan prinsip

MFN WTO dengan baik dan mampu menangkap esensi dari prinsip MFN WTO

yang  mewajibkan  negara  anggota  WTO  untuk  tidak  melakukan  diskriminasi

dalam praktek perdagangan internasional.8

  Chayes dan A.Chayes dalam konsep Non-Compliance menjelaskan bahwa salah

satu kemungkinan negara melakukan ketidakpatuhan adalah adanya ambiguitas

dalam teks perjanjian atau kesepakatan yang telah diratifikasi bersama baik dari

sisi  pemilihan  bahasa  maupun  kata.9 Ambiguitas  ini  dapat  diartikan  sebagai

adanya pemilihan kata dalam teks perjanjian atau kesepakatan yang dapat memicu

negara  sebagai  pihak  yang  meratifikasi  perjanjian  atau  kesepakatan  tersebut

menjadi multitafsir atau memahami isi dari teks perjanjian maupun kesepakatan

yang ada dengan makna dan arti yang berbeda dengan negara lainnya. Kemudian

ketika negara multitafsir terhadap suatu isi dari perjanjian dan ketentuan yang ada

maka negara akan mengambil  sikap sesuai  dengan nilai  dan pemahaman yang

dipahami oleh negara itu sendiri dan berujung pada ketidakpatuhan.10

   Uni Eropa pada tahun 2007 diajukan ke DSB WTO oleh Kolombia dengan

kasus sengketa perdagangan pisang Uni Eropa dengan Kolombia.11 Sengketa ini

berakar pada kebijakan  New Banana Regime Tariff Only  Uni Eropa yang dibuat

pada tahun 2006. Kebijakan NBR TO 2006 ini menerapkan tarif yang berbeda

bagi  negara  suplier  pisang  ke  Uni  Eropa  yaitu  negara  ACP  dan  Non-ACP

mendapatkan tarif yang berbeda yaitu bagi negara ACP €0 sedangkan negara Non-

8 Ibid 
9 Chayes,Abraham dan Antonia Handler Chayes,1995,”The New Sovereignty : Compliance with
International Regulatory Agreement”, Cambridge : Harvard University Press.  
10 Ibid 
11 Bridges,2007,”EU Banana import Rules Challenged Again, This Time By Colombia”, Bridges 
Volume 11-Number 11,International Centre for Trade and Sustainable Development 



ACP mendapatkan tarif sebesar €176.12 Tentu saja hal ini melanggar prinsip MFN

WTO yaitu setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan tindakan non-

diskriminasi  dalam praktek perdagangan internasional dengan negara mitranya.

Dalam hal ini Uni Eropa yang menerapkan tarif yang berbeda bagi negara ACP

dan  Non-ACP menurut  negara  non-ACP yaitu  salah  satunya  adalah  Kolombia

adalah hal yang salah dan melanggar prinsip Most Favoured Nation WTO.13

   Jika diteliti dengan konsep non-compliance milik Chayes, pada variabel pertama

menyebutkan jika salah satu kemungkinan negara tidak patuh terhadap isi  dari

perjanjian atau kesepkatan adalah adanya ambiguitas dan dalam hal ini  adalah

ambiguitas dalam teks prinsip Most Favoured Nation WTO. Akan tetapi menurut

penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak ada ambiguitas dalam isi teks prinsip

Most Favoured Nation WTO yang tertuang dalam GATT 1947. Hal ini terlihat

dari  pemilihan kata yang tegas dan tepat dalam menggambarkan larangan bagi

negara  anggota  untuk  tidak  melakukan  praktek  diskriminasi  terhadap  negara

lainnya. Seperti a dalam artikel I(1) GATT 1947 yang mengatur mengenai prinsip

MFN WTO terdapat  kata  yang  secara  tegas  dan  jelas  melarang  negara  untuk

melakukan praktek diskriminasi  yaitu 
“..with  respect  to  all  matters  reffered  to  any
advantages,favour,privilege  or  immunity  granted  by  any
contracting party to any product originating in or destinated
for  any  other  country  shall  be  accorded  immediately  and
unconditionally  to  the  like  product  originating  in  or
destinated  for  the  territories  of  all  other  contracting
parties”.14

12 Ibid 
13 Ibid 
14WTO,”Legal Text GATT 1947” , diakses melalui www.wto.org pada tanggal 15 November 2017

http://www.wto.org/


   Pemilihan  kata  dalam prinsip  MFN WTO ini  sangat  jelas  dan  tegas  untuk

melarang negara melakukan praktek diskriminatif kepada negara lainnya. Hal ini

juga sangat jelas diterima oleh Uni Eropa. Hal ini terbukti dengan implementasi

dari prinsip MFN WTO tersebut dalam kebijakan domestik Uni Eropa yaitu dalam

artikel 7 Treaty of Rome. Dengan pengimplementasian prinsip MFN WTO dalam

ranah domestik Uni Eropa berarti menandakan bahwa Uni Eropa tidak menangkap

makna lain dari isi teks prinsip MFN WTO yang tertuang dalam GATT 1947 dan

justru menangkap maksud dari isi prinsip MFN WTO secara jelas bahwa setiap

negara anggota WTO dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun juga

kepada negara lain. 
    Selain itu juga hal ini menandakan bahwa  tidak ada sisi ambiguitas dalam teks

prinsip  MFN  WTO  baik  dari  pemilihan  kata  maupun  bahasa  yang  akhirnya

membuat Uni Eropa tidak patuh terhadap prinsip MFN WTO dalam pembuatan

kebijakan  New  Banana  Regime  Tariff  Only 2006  tersebut.  Uni  Eropa  justru

menangkap secara jelas makna dan arti dari isi teks prinsip MFN WTO dalam

artikel I (1) GATT 1947 dan mengadaptasi serta mengimplementasikannya dalam

ranah  domestik.  Sehingga  dapat  dikatakan  ambiguitas  menurut  Chayes  bukan

faktor  yang  mempengaruhi  ketidakpatuhan  Uni  Eropa  dalam  kebijakan  New

Banana Regime Tariff Only 2006. 
5.2 Limitation of The Capacity

 Chayes  dalam  konsepnya  yaitu  Non-Compliance menjelaskan  kemungkinan-

kemungkinan  faktor  yang  melatarbelakangi  sebuah  negara  melakukan

ketidakpatuhan  terhadap  perjanjian  atau  ketentuan  internasional  yang  telah

diratifikasi.  Salah  satu  faktor  yang  mungkin  saja  menjadi  pemicu  negara



melakukan tindakan ketidakpatuhan menurut Chayes adalah adanya keterbatasan

kapasitas yang dimiliki oleh negara untuk akhirnya dapat melaksanakan perjanjian

dan ketentuan internasional tersebut dan mematuhi segala peraturan dan isi yang

terdapat didalamnya.15 Keterbatasan kapasitas atau  limitation of the capacity ada

dua indikator yaitu pertama adanya perbedaan pengimplementasian dari perjanjian

atau ketentuan internasional ke dalam ranah domestik negara dan badan regulator

domestik yang nantinya akan menggontrol Uni Eropa untuk terus patuh terhadap

prinsip MFN WTO. 

     Sederhananya terdapat  perbedaan peraturan antara level  internasional  dan

domestik negara yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tafsir atau  ambiguitas

oleh negara dan pada akhirnya negara pada level domestik mengimplementasikan

peraturan yang berbeda dengan isi  dari  perjanjian atau ketentuan internasional.

Selanjutnya yang kedua adalah ketidakpatuhan mungkin juga terjadi ketika negara

tidak memiliki badan regulator khusus yang menangani perdagangan pisang Uni

Eropa.  Badan  ini   yang  nantinya  akan  terus  menjaga  negara  untuk

mengimplementasikan  nilai-nilai-nilai  perjanjian  dan  ketentuan  internasional

tersebut dilevel domestik. 

5.2.1 Implementation Gap

      Uni Eropa adalah salah satu anggota WTO dan satu-satunya anggota WTO

yang  mengatasnamakan  sebagai  sebuah  entitas  regional.16 Uni  Eropa  sebagai

15Chayes,Abraham dan Antonia Handler Chayes,1995,”The New Sovereignty : Compliance with
International Regulatory Agreement”, Cambridge : Harvard University Press.  

16WTO,”Member Information : The European Union and the WTO”,diakses melalui 
www.wto.org pada tanggal 20 Januari 2018 

http://www.wto.org/


sebuah entitas regional bergabung dengan Uni Eropa sejak 1 Januari 1995 dengan

28  negara  anggota.17 Sebagai  anggota  WTO  tentu  saja  Uni  Eropa  memiliki

kewajiban  untuk  menjalankan  setiap  peraturan  yang  ada  di  WTO  termasuk

menjalankan  prinsip-prinsip  dasar  WTO  dalam  praktek  perdagangan

internasionalnya  dengan  negara  lain.  Salah  satu  prinsip  dasar  yang  wajib

dijalankan oleh negara anggota WTO adalah prinsip  most favoured nation  atau

non diskriminasi. Uni Eropa telah mengadopsi prinsip MFN WTO yang ada dalam

artikel I(1) GATT 1947 ini kedalam kebijakan domestik Uni Eropa yaitu Treaty of

Rome 1957. 

Treaty  of  Rome adalah  perjanjian  awal  yang  dimiliki  oleh  Uni  Eropa  yang

dibentuk pada 25 maret 1957.18Treaty of Rome ini  menjadi  dasar  terbentuknya

European Economic Community (EEC)  Uni Eropa, seiring waktu Treaty of Rome

ini juga menjadi landasan dari terbentuknya  European Community atau menjadi

Treaty of European Community atau cikal bakal dari terbentuknya Uni Eropa hari

ini.19 Ide  awal  dari  pembentukkan  Treaty  of  Rome ini  berfokus  pada  masalah

perekonomian di kawasan Uni Eropa khususnya pada kerjasama ekonomi antara

Uni Eropa dengan masing-masing negara didalamnya dan juga dengan negara-

negara lain sebagai mitra dagang dari Uni Eropa.20 Selain fokus pada kerjasama

ekonomi, Treaty of Rome ini juga fokus pada isu politik yaitu Treaty of Rome ini

17 Ibid 
18Treaty of Rome,1957,diakses melalui 
https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf pada tanggal 8 Desember 
2017

19 Civitas,2015,”Treaty  of  Rome”,Institute  for  The  Study  of  Civil  Society,  diakses  melalui
http://civitas.org.uk/content/files/TR.1.Treaty-of-Rome.pdf pada tanggal 20 Januari 2018
20 Ibid 

http://civitas.org.uk/content/files/TR.1.Treaty-of-Rome.pdf


berusaha untuk menyatukan negara-negara yang ada didalam kawasan Uni Eropa

menjadi  satu  kesatuan  dalam satu  komunitas  dan  identitas  yang  bernama Uni

Eropa.21

  Awal  mulanya  Treaty  of  Rome ini  ditandatangani  oleh  pemerintah  Perancis,

Belgia,Luksemburg,Jerman  Barat,Belanda,dan  Italia.22 Inisiator  dari  perjanjian

roma atau  Treaty of Rome ini adalah Perancis dan  Jerman yang saat itu ingin

menghentikan permusuhan diantara keduanya dan ingin membentuk satu kesatuan

bersama-sama dengan  negara  Uni  Eropa  lainnya  dan akhirnya  lahir  Treaty  of

Rome  ini. Tujuan utama dari TR ini adalah pembentukkan masyarakat ekonomi

Eropa dan dari  masyarakt  eropa ini  lahirlah Uni Eropa sebagai  sebuah entitas

regional.  Dalam  TR  ini  banyak  hal  yang  diatur  dan  dijadikan  landasan  dari

berdirinya masyarakat eropa atau European Economic Community ( EEC). Total

terdapat 248 artikel yang terbagi dalam 6 bagian sebagai berikut,

Tabel 5.1 Isi dari Treaty of Rome

Bagian I Principles 

Prinsip-Prinsip  yang

menjadi  dasar  Economic

European Community

Artikel 1-8

Bagian II Bases of Community

Dasar-dasar  dari

Economic  European

Artikel 9-84

21 Ibid 
22 Ibid 



Community 
Bagian III Policy  of  The

Community

Kebijakan dari Economic

European Community

Artikel 85-130

Bagian IV The  Association  of

Overseas  Countries  and

Territories 

Artikel 131-136

Bagian V Institution  of  The

Community

Institusi  pemerintahan

yang dimiliki oleh negara

yang  tergabung  dalam

Economic  European

Community

Artikel 137-209

Bagian VI General  &  Final

Provisions

Artikel 210-248

Sumber : Treaty of Rome.23(Diolah oleh penulis)

    Dari enam bagian yang ada dalam Treaty of Rome tersebut terdapat satu bagian

yang khusus membahasa mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam

masyarakat ekonomi eropa. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dan dijalani

oleh seluruh negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi eropa tersebut

23Treaty of Rome,1957,diakses melalui 
https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf pada tanggal 8 Desember 
2017



adalah prinsip non diskriminasi yang terdapat dalam artikel 7 bagian I.24 Berikut

adalah isi dari artikel 7 bagian I Treaty of Rome 1957,

“ Within the scope of application of this Treaty, and without
prejudice to any special provisions contained therein, any
discrimination  on  grounds  of  nationality  shall  be
prohibited.  The  Council  may,  on  a  proposal  from  the
Commission and after consulting the Assembly [European
Parliament], adopt, by a qualified majority, rules designed
to prohibit such discrimination. “ 

   Artikel 7 Treaty of Rome ini sudah terang menjelaskan bahwa setiap negara yang

tergabung  dalam  masyarakat  ekonomi  eropa  nantinya  dilarang  keras  untuk

mempraktekkan  diskriminasi  dalam  kegiatan  perdagangannya  baik  itu  dalam

bilateral  ataupun multilateral.  Hal  ini  sangat  terlihat  jelas  dalam kalimat  “any

discrimination on grounds of nationality shall be prohibited “ yang menandakan

bahwa tidak boleh ada praktik diskriminasi apapun dalam kegiatan perdagangan

negara-negara masyarakat ekonomi eropa. Prinsip yang tertuang dalam Treaty of

Rome  di tahun 1957 tersebut nyatanya sampai hari tetap menjadi prinsip dasar

bagi negara-negara Uni Eropa ( perkembangan dari masyarakat ekonomi eropa)

dalam melakukan praktek perdagangan internasional. 

  Prinsip  non  diskriminasi  milik  Eropa  ini  adalah  adopsi  dari  prinsip  most

favoured nation WTO atau prinsip non diskriminasi milik WTO yang tertuang

dalam GATT 1947 dan menjadi dasar dari WTO hari ini. Uni Eropa bergabung

dengan WTO pada tahun 1995 tepatnya tanggal 1 Januari 1995.25 Jauh sebelum

Uni Eropa tergabung dengan WTO nyatanya Uni Eropa telah menggunakan salah

24 Ibid 
25WTO,”Member Information : The European Union and the WTO”,diakses melalui 
www.wto.org pada tanggal 20 Januari 2018

http://www.wto.org/


satu prinsip WTO yaitu non-diskriminasi  yang tertuang dalam  Treaty of  Rome

tahun  1957.  Dengan  adanya  kesamaan  dalam  artikel  I  (1)  GATT  1947  yang

merupakan dasar  dari  WTO dengan artikel  7  Treaty  of  Rome ini  menandakan

bahwa  antara  kebijakan  pada  level  internasional  dengan  level  domestik  tidak

memiliki perbedaan yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi negara terhadap

satu hal tersebut. 

    Namun yang cukup disayangkan adalah Uni Eropa tidak memiliki penjelasan

lebih  lanjut  terkait  prinsip  non-diskriminatif  tersebut.  Hal  ini  tentu  berbeda

dengan  Uni  Eropa  yang  menjelaskan  rincian  lebih  lanjut  bagi  prinsip  non-

diskriminatif atau MFN tersebut dalam pasal 2 dan 4 Artikel III GATT 1947.26

Dalam artikel  lanjutan  tersebut  dijelaskan lebih  lanjut  bahwa non-diskriminasi

yang  dimaksud  oleh  WTO adalah  dengan  tidak  diijinkan  negara  memberikan

pajak  atau  biaya  apapun  terkait  proses  impor  dan  ekspor  yang  bertentangan

dengan peraturan yang diterapkan oleh WTO. Bertentangan disini memiliki artian

yaitu  negara  tidak  boleh  memberikan  biaya  baik  itu  tarif  ataupun  pajak  yang

berbeda antara negara satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut terkait prinsip

non-diskriminatif  WTO ini  sayangnya  tidak  dijelaskan  oleh  Uni  Eropa  dalam

Treaty  of  Rome milik  UE.  Uni  Eropa  hanya  menjelaskan  bahwa  tidak  boleh

melakukan  tindakan  diskriminasi  saja  tapi  tidak  memberikan  penjelasan  lebih

lanjutnya. Hal ini tentu bisa saja menjadi celah bagi Uni Eropa untuk melakukan

ketidakpatuhan atas prinsip non-diskriminatif milik WTO ini. 

26WTO,” The Text of The General Agreement On Tariffs and Trade”, diakses melalui 
www.wto.org pada 20 Januari 2018

http://www.wto.org/


   Dalam  permasalahan  sengketa  dagang  pisang  antara  Uni  Eropa  dengan

Kolombia  ini  penulis  menggunakan  teori  ketidakpatuhan  atau  non-compliance

milik Chayes, dalam salah satu variabel milik Chayes tersebut menjelaskan bahwa

negara  mungkin  saja  bisa  tidak  patuh  terhadap  perjanjian  atau  ketentuan

internasional  yang  telah  disepakati  karena  adanya  keterbatasan  negara  untuk

mematuhi perjanjian atau ketentuan internasional tersebut.  Salah satu kapasitas

yang  mungkin  saja  membuat  negara  tidak  patuh  adalah  adanya  perbedaan

implementasi  kebijakan pada level internasional dengan level domestik.  Dalam

kasus sengketa dagang pisang Uni Eropa dengan Kolombia,  Uni Eropa diduga

tidak mematuhi prinsip MFN WTO dalam perdagangan pisang dengan Kolombia

dan berakibat pada kerugian yang dialami oleh Kolombia. Jika dilihat dari sisi

perbedaan  implementasi  antara  kebijakan  di  level  internasional  dengan  level

domestik  maka  ada  perbedaan  yang  dapat  membuat  Uni  Eropa  tidak  patuh

terhadap prinsip MFN WTO tersebut.

   Perbedaan tersebut terlihat pada rincian tindakan diskriminatif apa saja yang

tidak  boleh  dilakukan  oleh  Uni  Eropa.  Padahal  dalam  prinsip  MFN  WTO

dijelaskan  secara  rinci  tindakan-tindakan  seperti  apa  yang tidak  diperbolehkan

oleh negara dan hal ini yang tidak dibahas lebih lanjut oleh Uni Eropa. Uni Eropa

hanya  menerapkan  prinsip  MFN  WTO  ini  secara  umum  saja  namun  tidak

menjelaskannya  secara  lebih  terperinci.  Sehingga  hal  ini  yang  kemungkinan

menjadi celah bagi Uni Eropa untuk melakukan tindakan diskriminatif dan tidak

mematuhi prinsip MFN WTO yang telah di ratifikasi dan wajib di jalankan oleh

Uni  Eropa.  Dapat  dikatakan  bahwa perbedaan  implementasi  (  implementation



gap) menjadi alasan Uni Eropa tidak patuh terhadap prinsip MFN WTO dalam

kasus sengketa dagang pisang Uni Eropa dengan Kolombia dalam kebijakan New

Banana Regime Tariff Only 2006. 

5.2.2  Badan Regulator Domestik Uni Eropa Khusus Perdagangan Pisang 

      Uni Eropa sebagai salah satu wilayah yang paling banyak mengimpor pisang

tentu saja memiliki segala kebijakan tersendiri dalam mengatur alur perdagangan

komoditas buah tropis ini. Dalam mengatur segala kebijakan tersebut tentu saja

dibutuhkan suatu badan yang menjadi pusat pengendalian perdagangan pisang di

Uni Eropa.  Maka dari  itu  pada 13 Februari  1993 Uni Eropa membuat  sebuah

badan  khusus  yang  mengatur  mengenai  perdagangan  pisang  yaitu  Common

Market Organisation for Bananas.27 Pembentukkan badan ini diiniasi oleh Komite

Uni Eropa atau disebut dengan  European Comitteyang memang ingin membuat

badan khusus yang nantinya akan menangani terkait perdagangan pisang di Uni

Eropa. 

   Tujuan awal dibentuknya badan ini adalah untuk menangani terkait produksi

pisang domestik Uni Eropa dan distribusi pisang-pisang baik itu pisang Uni Eropa

maupun pisang-pisang impor yang masuk ke Uni Eropa.28 Terdapat hal-hal yang

menjadi dasar dan prinsip dari CMOB ini dalam menjalankan tugasnya yaitu,29

27 European Parliament,2010,”The EU Banana Regime : Evolution and Implications Of Its 
Recent Changes”, Directorate-General For External Policies Policy Department,hal 9-10 
28 Ibid 
29 European Parliament,2003,”Common Organisation of The Market ( COMs) Sectoral 
Applications “, European Parliament Fact Sheet, diakses melalui 
http://www.europarl.europa.eu/facts_2004/4_1_4_en.htm pada 21 Maret 2018 

http://www.europarl.europa.eu/facts_2004/4_1_4_en.htm


1. CMOB menjamin perdagangan pisang di Uni Eropa berjalan dengan baik

dalam pasar tunggal Uni Eropa. 
2. CMOB menjamin distribusi pisang merata ke seluruh Uni Eropa.
3. CMOB menjamin harga pisang yang terjangkau bagi masyarakat. 
4. CMOB menjamin untuk memperhatikan produsen pisang domestik Uni

Eropa  seperti  Madeira,Martinique,Guadelope  serta  negara-negara

produsen lainnya. 
5. CMOB menjamin  perdagangan  pisang  Uni  Eropa  dengan  negara  mitra

sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di WTO. 

    Pada poin prinsip nomor 5 jelas disebutkan bahwa CMOB menjadikan WTO

sebagai tolak ukur dalam menjalankan perdagangan pisang di Uni Eropa dimana

dalam WTO juga sangat jelas disebutkan beberapa prinsip yang wajib dijalankan

oleh  negara  dalam praktek  perdagangannya.  Salah  satunya  adalah  prinsip  non

diskriminasi yang tertuang dalam prinsip Most Favoured Nation. Sehingga secara

langsung  CMOB  juga  menerapkan  prinsip-prinsip  WTO  dalam  perdagangan

pisang  di  Uni  Eropa.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Uni  Eropa

memiliki badan khusus yang menangani terkait  perdagangan pisang. Selain itu

CMOB  juga  ternyata  menggunakan  prinsip-prinsip  WTO  dalam  menjalankan

tugasnya.Sehingga dapat dikatakan Uni Eropa memiliki kapasitas domestik dalam

mematuhi segala prinsip WTO termasuk prinsip MFN tersebut. 

  Akan tetapi ternyata sekalipun ada badan khusus yang dibuat oleh Uni Eropa

untuk  membantu  jalannya  perdagangan  pisang  Uni  Eropa  yaitu  CMOB  ini

nyatanya tidak memiliki peran strategis apapun dalam perdagangan pisang Uni

Eropa.  Badan  yang  dibentuk  oleh  European  Commision pada  1993  tidak

mempunyai  peran  dan  fungsi  strategis  apapun  dalam  mengatur  ataupun



mengawasi  perdagangan  pisang  di  Uni  Eropa.30 Sekalipun  Uni  Eropa  telah

membuat  peraturan yang mengadopsi  nilai-nilai  dan prinsip perdagangan yang

disyaratkan oleh WTO tetap saja Uni Eropa terbukti pada tahun 1993,2001,dan

juga  2006  membuat  kebijakan  yang  bersifat  diskriminatif.31Common  Market

Organisation  of  Banana memang  menggunakan  prinsip-prinsip  WTO  dalam

menjalankan tugas dan fungsinya,  akan tetapi  ternyata prinsip-prinsip ini  tidak

pernah diterapkan dan digunakan dalam praktek perdagangan pisang Uni Eropa

dengan negara mitra.  

   Hal ini didasari oleh latar belakang dari pembuatan badan ini yaitu adanya Lome

Convention pada tahun 1975 yang merupakan perjanjian awal dari pembentukkan

kerjasama antara Uni Eropa dengan negara ACP.32 Dari Lome Convention ini salah

satu poin yang ditekankan adalah adanya hubungan ekonomi yang sedang coba

dibangun  oleh  Uni  Eropa  dan  negara  ACP  sehingga  Uni  Eropa  memberikan

kebijakan  khusus  untuk  mempermudah  perdagangan  antara  Uni  Eropa  dengan

negara ACP dalam segala sektor  yang menguntungkan,  salah satu sektor  yang

menguntungkan yaitu pisang. Uni Eropa memberikan keringanan kepada negara

ACP sebagai salah satu suplier pisang ke Uni Eropa dengan memberikan bebas

tarif dalam perdagangan pisangnya sehingga pisang-pisang dari negara ACP dapat

mudah  masuk  ke  pasar  Uni  Eropa.  Sedangkan  negara  supliernya  tidak

mendapatkan  keistimewaan  seperti  negara  ACP,  tentu  saja  hal  ini  termasuk

tindakan diskriminatif. 

30 Ibid 
31 Op.cit
32European Commision,”Lome History”,Development and Relation with African,Caribbean and 
Pacific States, diakses melalui http://ec.europa.eu pada 27 Maret 2018

http://ec.europa.eu/


   Jika dilihat  dari  prinsip yang dianut  oleh CMOB, tertera  pada poin kelima

bahwa CMOB menerapkan prinsip-prinsip yang ada di WTO sebagai pedoman

untuk menjalankan perdagangan pisang Uni Eropa.  Namun akan tetapi  prinsip

yang digadang-gadang ini ternyata hanya menjadi prinsip saja tanpa dijalankan

dengan seharusnya. Hal ini dikarenakan CMOB yang dibuat oleh Uni Eropa ini

hanyalah  sebagai  badan  buatan  yang  tidak  diberikan  wewenang apapun untuk

menjalankan perdagangan pisang Uni Eropa. Sedangkan ternyata yang berwenang

untuk  menentukan  dan  mengarahkan  perdagangan  pisang  adalah  European

Commision sendiri  yang  juga  menjadi  aktor  dibalik  tebentuknya  kebijakan

perdagangan pisang di Uni Eropa.  Dengan adanya EC yang justru memainkan

peran dalam perdagangan pisang di Uni Eropa secara otomatis peran dan fungsi

dari  CMOB  sebagai  badan  yang  seharusnya  mengatur,mengawasi  serta

menjalankan prinsip-prinsip perdagangan sesuai prinsip WTO di Uni Eropa tidak

dapat  dijalankan.  Sedangkan  European Commision tentu saja  membuat  sebuah

keputusan  atau  kebijakan  yang  dapat  menguntungkan  bagi  Uni  Eropa  secara

materi. 

    Dengan demikian dalam kasus sengketa perdagangan pisang Uni Eropa dengan

Kolombia terkait kebijakan  New Banana Regime Tariff  Only 2006 dengan Uni

Eropa tidak mematuhi prinsip MFN WTO dalam perdagangan pisangnya dengan

Kolombia dengan memberikan perbedaan tarif yang berujung pada kerugian pada

Kolombia  dapat  dijelaskan  dengan  indikator   badan  regulator  domestik  milik

Chayes karena terbukti Uni Eropa tidak memiliki badan domestik khusus yang

menangani terkait perdagangan pisang.



5.3 Temporal Dimension

   Dalam konsep ketidakpatuhan Chayes juga menjelaskan bahwa negara mungkin

saja  tidak  patuh  terhadap  suatu  perjanjian  atau  ketentuan  internasional  karena

diakibatkan karena  adanya perubahan yang terjadi  sewaktu-waktu  dalam masa

negara melakukan ketidakpatuhan tersebut. Hal ini bisa saja dari sisi perubahan

dalam pemerintahan negara atau adanya pergeseran isu yang akhirnya menjadi

prioritas  negara  dan  membuat  negara  melakukan  tindakan  ketidakpatuhan

tersebut.
5.3.1 Policy Transtion 
   Praktek  perdagangan pisang yang dilakukan oleh Uni Eropa memang telah

dijalankan cukup lama. Sejak Uni Eropa belum terbentuk sebagai satu regional

nyatanya  negara-negara  yang  tergabung  dalam  Uni  Eropa  sudah  melakukan

praktek perdagangan pisang dengan negara-negara mitra seperti Afrika, Amerika

Latin  dan Asia.  Dalam perjalanannya ternyata Uni  Eropa setelah  menjadi  satu

regional membuat  kebijakan perdagangan pisang pertama yang disebut kebijakan

pisang  1993.33 Dalam  kebijakan  ini  nyatanya  Uni  Eropa  memberikan

keistimewaan khusus bagi  negara penyuplai  pisang ke Uni Eropa yaitu  negara

ACP yang terdiri dari negara Afrika,Karibia,dan Kep.Pasifik dengan pemberian

tarif serta sistem kuota khusus bagi negara ACP dan tentu saja hal ini bertentangan

dengan prinsip MFN atau non-diskriminasi yang dianut oleh Uni Eropa dan WTO.
   Kebijakan pisang 1993 ini cukup banyak dikecam oleh negara-negara Non-ACP

seperti  Ekuador  dan  Amerika  Serikat  yang  sangat  gencar  melawan  kebijakan

diskriminatif Uni Eropa ini.34 Kebijakan pisang 1993 ini sangat dipengaruhi oleh

33 European Parliament,2010,”The EU Banana Regime : Evolution and Implications of Its Recent
Changes”, Directorate General For External Policies, hal 7-8
34 WTO,”Banana Dispute” , diakses melalui www.wto.org pada tanggal 27 Maret 2018   

http://www.wto.org/


adanya Lome Convention. Lome Convention sendiri adalah sebuah perjanjian yang

dibuat  oleh  Uni  Eropa dengan  negara  ACP yang diratifikasi  pada  tahun 1975

dengan fokus sebagai berikut,35

1. Pertama  yaitu  untuk  menjamin  negara  ACP  sama-sama  memiliki

kedaulatan yang sama dengan negara lainya didunia dan mampu terbebas dari

kekuatan negara lain yang ingin mempengaruhi negara ACP seperti negara-negara

yang pernah menjajah  ACP dulunya termasuk dengan Uni Eropa yang pernah

menjajah  negara  ACP dan berusaha  mengubah stigma neagtif  tersebut  dengan

dibuatnya Lome Convention ini. 
2.  Kedua adalah Uni Eropa dengan Lome Convention ini membantu negara

ACP untuk menyusun,merancang dan memberikan masukan serta  saran dalam

pembuatan kebijakan yang sangat berguna bagi negara ACP atau dengan kata lain

Uni Eropa membantu asistensi negara ACP dalam pembuatan kebijakan dan juga

administrasi negara ACP yang menurut Uni Eropa belum terlalu baik dan butuh

pendampingan untuk penyusunannya. 
3. Ketiga  adalah  Uni  Eropa  fokus  membantu  negara  ACP  pada  sektor

perekonomian dan perdagangannya terutama yang terkait dengan Uni Eropa. 
Dari ketiga fokus yang dimiliki oleh Lome Convention ini menjadi dasar dari Uni

Eropa  untuk  membuat  kebijakan-kebijakan  domestik  yang  terhubung  dengan

kepentingannya  terhadap  negara  ACP. Uni  Eropa  yang  secara  historis  adalah

bekas  negara  penjajah  di  tanah  negara  ACP memiliki  beberapa  pertimbangan

khusus  dalam membuat  serta  meratifikasi  Lome Convention 1975 yang  cukup

memberikan  dampak  besar  bagi  kedua  belah  pihak  ini.36 Alasan  terbesar  Uni

35European Commision,”Lome History”,Development and Relation with African,Caribbean and 
Pacific States, diakses melalui http://ec.europa.eu pada 27 Maret 2018. 
36Watanabe,Matsuo,2000,”Transformation of the Relationship between Africa and Europe : The 
Cotonou Agreement and The Elimination of The Pyramid of Preferences”,diakes melalui 
http://www2.jiiaor.jp pada tanggal 27 Maret 2018 

http://www2.jiiaor.jp/
http://ec.europa.eu/


Eropa  membuat  Lome  Convention 1975  ini  adalah  dipicu  oleh  dua  hal  yaitu

pertama Uni Eropa pasca perang dunia kedua berfokus untuk membentuk sebuah

tatanan ekonomi dunia baru yaitu NIEO atau New International Economic Order

dengan mengajak beberapa negara potensial  secara kapasitas  sumberdaya alam

namun lemah secara politik,ekonomi,dan sosial sehingga menurut Uni Eropa saat

itu negara-negara yang tergabung dalam ACP adalah mitra yang cukup potensial

untuk diajak bergabung dalam rancangan NIEO tersebut.37

   Selanjutnya alasan kedua Uni Eropa tertarik untuk membuat dan meratifikasi

Lome  Convention 1975  ini  adalah  adanya  kebutuhan  dari  Uni  Eropa  untuk

menyebarkan dan memperluas produk-produk Uni Eropa masuk ke negara ACP.38

Dengan  adanya  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  ini  tentu  saja  akan

memudahkan  barang-barang  Uni  Eropa  masuk  ke  negara  ACP.  Begitu  juga

sebaliknya,Uni  Eropa  memberikan  kesempatan  kepada  negara  ACP  untuk

memasukkan produk-produk unggulannya masuk ke pasar Uni Eropa. Salah satu

produk tersebut adalah pisang yang merupakan salah satu komoditas utama negara

ACP. Pisang  memiliki  arti  penting  bagi  kedua  belah  pihak  baik  itu  bagi  UE

maupun ACP. 
   Dalam  Lome Convention 1975 ini memang tidak dijelaskan dan disebutkan

secara jelas mengenai perdagangan komoditas pisang sebagai salah satu kontrak

dari  perjanjian  tersebut,  akan  tetapi  dalam  Lome  Convention 1975  ini

menyebutkan  bahwa akan  membantu  negara  ACP dalam bidang  ekonomi  dan

perdagangan juga.39 Uni Eropa mendorong negara ACP untuk mengembangkan

perekonomian  dan  perdagangannya.  Salah  satu  caranya  dengan  memberikan

37Ibid 
38 Ibid 
39 Op.cit 



kemudahan  khusus  bagi  produk-produk  unggulan  negara  ACP  seperti  pisang

untuk masuk ke Uni Eropa. 
Lome Convention 1975 ini  cukup mempengaruhi  Uni Eropa dalam mengambil

segala kebijakan domestik yang dibuat termasuk salah satunya dalam kebijakan

perdagangan pisang dimana Uni Eropa membuat kebijakan perdagangan pisang

yang  sangat  memperhatikan  negara  ACP  sebagai  mitranya  dan  cenderung

memberikan keistimewaan khusus bagi negara ACP dibandingkan dengan negara

negara mitra  lainnya seperti  Kolombia yang merupakan salah satu dari  negara

non-ACP.40 Hal ini dapat terlibat dari kebijakan perdagangan pisang pertama yang

dibuat oleh Uni Eropa di tahun 1993 dimana menggunakan sistem tarif dan kuota.

Sistem tarif dan kuota yang diberikan oleh Uni Eropa pun berbeda bagi negara

ACP dan  non-ACP dimana  negara  ACP mendapatkan  tarif  yang  sedikit  lebih

ringan dibanding dengan Kolombia yang merupakan negara non-ACP. 
  Tentu saja kebijakan ini mendapatkan banyak sekali pertentangan terutama dari

negara  non-ACP  yang  merasa  sangat  dirugikan  dengan  adanya  kebijakan

perdagangan pisang 1993 ini. Salah satu buktinya adalah dengan adanya ajuan ke

DSB  WTO  oleh  beberapa  negara  seperti  Ekuador  dan  Amerika  Serikat  yang

mengajukan  kebijakan  perdagangan  pisang  1993  ini  dengan  dugaan  adanya

tindakan  diskriminatif  dalam  praktek  perdagangan  pisang  Uni  Eropa.41Lome

Convention 1975  yang  mendorong  Uni  Eropa  untuk  membuat  kebijakan

perdagangan pisang yang bersifat diskriminatif ini banyak menuai kecaman dari

berbagai pihak seperti negara non-ACP. Namun hal tersebut tidak menghalangi

40 Ibid 
41WTO,”Dispute Involving Bananas”,diakses melalui www.wto.org pada 27 maret 2018.

http://www.wto.org/


Uni Eropa untuk membentuk kebijakan baru yang serupa pada tahun 2006 yaitu

New Banana Regime Tariff Only.42

  Kebijakan New Banana Tariff Only 2006 ini secara sederhana adalah kebijakan

perdagangan  pisang  Uni  Eropa  yang  menerapkan  sistem  tarif  saja  dalam

perdagangan pisang  Uni  Eropa baik  itu  dengan  ACP maupun  non-ACP. Akan

tetapi ternyata Uni Eropa tidak lelah mengulangi kesalahan yang sama dimana

pada kebijakan NBR TO 2006 ini UE melakukan praktek diskriminasi  dengan

menerapkan  tarif  yang berbeda  bagi  ACP dan  non-ACP. Kebijakan  ini  sangat

dipengaruhi  oleh  suhu  keadaan  internasional  yang  mempengaruhi  Uni  Eropa

dalam mengambil  keputusan  yaitu  adanya  Cotonou  Agreement di  tahun  2000.

Cotonou  Agreement ini  adalah  lanjutan  dari  Lome  Convention 1975,  namun

memiliki  fokus yang cukup berbeda dengan  Lome Convention 1975.43Cotonou

Agreement di tahun 2000 adalah sebuah perjanjian antara negara ACP dengan Uni

Eropa yang berfokus pada tiga pilar yaitu,44

1.Pengentasan Kemiskinan Negara ACP
2.Pembangunan Berkelanjutan Negara ACP 
3.Integrasi ACP ke Ekonomi Global 

    Untuk mewujudkan tiga cita-cita  Cotonou Agreement tersebut dapat dicapai

dengan melakukan perdagangan. Pada dasarnya Cotonou Agreement menekankan

pada  sektor  perdagangan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tiga  cita-cita  dari  CA

ini.Pada sektor perdagangan, Uni Eropa sangat mendorong negara ACP mampu

mengembangkan  perekonomiannya  melalui  transaksi  perdagangan  yang

dilakukan. Uni Eropa juga berharap negara ACP mampu secara mandiri nantinya

42 European Parliament,2010,”The EU Banana Regime : Evolution and Implications of Its Recent
Changes”, Directorate-General for External Policies Policy Department, hal 14-15 
43 Gathii,James Thuo,2002”The Cotonou Agreement and Economic Partnership Agreement”, 
America : Loyola Univ.Chicago School of Law,hal 1-2 
44 The Cotonou Agreement,diakses melalui http://www.europarl.europa.eu pada 27 maret 2018 

http://www.europarl.europa.eu/


mengembangkan perdagangannya, untuk karena itu Uni Eropa dalam CA tersebut

memberikan  pendampingan  terhadap  negara  ACP.  Salah  satunya  adalah

memberikan  akses  tersendiri  bagi  negara  ACP  untuk  mengembangkan

perdagangan produk-produk unggulan ACP di pasar Uni Eropa. 

   Tak terkecuali untuk produk agrikultur yaitu pisang. Pisang ACP yang masuk ke

Uni Eropa memang memiliki kualitas dan jumlah yang kurang jika dibandingkan

dengan pisang dari negara non-ACP. Namun hal ini tak menyurutkan Uni Eropa

untuk memberikan spesialisasi khusus bagi pisang dari negara ACP.

  Hal ini juga tak terlepas dari fokus Cotonou Agreement yang ingin membentuk

kerjasama ekonomi dengan negara ACP yang akan direncanakan pada tahun 2008

nanti  dan disebut  Economic Partnership Agreement.45 Kerjasama ini  dirancang

oleh  Uni  Eropa  untuk  mempermudah  perdagangan  Uni  Eropa  ke  ACP  dan

begitupun  sebaliknya.  Kemudian  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  dalam  poin

Cotonou Agreement Uni Eropa memberikan keistimewaan kepada ACP dengan

pemberian  tarif  khusus  sekalipun  Uni  Eropa  mengetahui  bahwa  hal  tersebut

menyalahi prinsip MFN WTO.46 Sehingga pelanggaran prinsip MFN WTO Uni

Eropa  dengan  kebijakan  New  Banana  Regime  Tariff  Only 2006  ini

dilatarbelakangi oleh adanya Cotonou Agreement 2000 ini.

  Skema NBR TO 2006 pisang Uni Eropa yang memberikan keistimewaan kepada

negara ACP ini ternyata Uni Eropa mendapatkan keuntungan tersendiri dengan

dapat  membuat  kerjasama  ekonomi  dengan  negara  ACP yang  tertuang  dalam

45 European Commission,”Economic Partnership Agreement Factsheet”, diakses melalui 
http://trade.ec.europa.eu pada tanggal 2 April 2018 
46 Ibid 

http://trade.ec.europa.eu/


EPA’s ( Economic Partnership Agreement ) yang merupakan hasil dari perjanjian

kotonou ( Cotonou Agreement ) ditahun 2000.47Economic Partnership Agreement

yang dibangun oleh Uni Eropa dengan negara ACP ini dirancang untuk ttahun

2008  yang  berfokus  pada  pembangunan  berkelanjutan,perdagangan,dan

pengurangan kemiskinan negara ACP.48 Kerjasama yang coba dibangun oleh Uni

Eropa  dengan  negara  ACP  ini  sejatinya  memang  fokus  untuk  pembangunan

negara-negara  ACP melalui  kerjasama ekonomi dan perdagangan yaitu  negara

ACP adalah negara yang sangat berpotensi secara sumberdaya alam dan hal ini

yang coba dibangun dan dikembangkan oleh Uni Eropa melalui pendampingan

melalui kerjasama ekonomi ini. Perjanjian kerjasama ekonomi antara negara ACP

dengan Uni Eropa ini memiliki empat prinsip utama yaitu, pertama pembangunan.

Pembangunan  disini  yaitu  Uni  Eropa  dengan  adanya  perjanjian  kerjasama

ekonomi ini berusaha untuk mengembangkan pembangunan negara ACP melalui

perdagangan yang dijalin dengan negara Uni Eropa.49

    Negara ACP dengan adanya EPAs ini mendapatkan keuntungan yaitu dengan

produk-produk negara ACP dapat dengan mudah masuk ke Uni Eropa. Uni Eropa

memang menjamin untuk produk-produk negara ACP di Uni Eropa. Selain itu Uni

Eropa juga mengenalkan sistem liberalisasi pasar kepada negara ACP yaitu Uni

Eropa mengenalkan sistem perdagangan bebas pada sektor barang,jasa dan juga

mengenalkan  sistem  investasi  dan  mendorong  negara  ACP  untuk  membuat

kebijakan  domestik  yang  memudahkan  perdagangan  bebas  dapat  dilakukan  di

47European Commision,2017,”Economic Partnership Agreement ( EPAs) Facsheet”, hal 2
48 Bilal,Sanousi,2006,”Redefining ACP-EU Trade Relations : Economic Partnership Agreement”,
European Centre for Development Policy Management, hal 2-4, diakses melalui 
http://citeseerx.ist.psu.edu pada tanggal 2 April 2018 
49 Ibid 

http://citeseerx.ist.psu.edu/


negara  ACP.50 Menurut  Uni  Eropa  hal-hal  tersebut  yang  dapat  mendorong

pembangunan di negara ACP dan dengan adanya perjanjian kerjasama ekonomi

ini Uni Eropa memasukkkan nilai-nilai tersebut ke negara ACP dan hal demikian

tentu dapat memudahkan Uni Eropa untuk melebarkan perdagangannya ke negara

ACP. 

   Kemudian yang kedua adalah prinsip timbal balik( reciprocity) yaitu Uni Eropa

dalam  perjanjian  kerjasama  ekonomi  ini  telah  memberikan  akses  pasar  yang

sangat besar bagi produk dan jasa dari negara ACP masuk ke Uni Eropa. Seperti

pisang  yang  merupakan  produk  unggulan  ACP.  Tren  pisang  ACP  terbukti

meningkat sejak dibuatnya EPAs dalam Cotonou Agreement dan diprediksi akan

terus meningkat kedepannya,

Grafik 5.1  Pisang ACP ke Uni Eropa Pasca Economic Partnerhip Agreement

2008.

50 European Union CSO,2009, “Critical Issue in the EPA Negotiations”, Europaudvalget 2008-
2009, hal 2, diakses melalui http://www.ft.dk pada tanggal 2 April 2018 

http://www.ft.dk/


Pisang ACP
800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016

To
n

Sumber : European Commission.51

     Dalam perjanjian  ini  juga  nyatanya  juga  menuntut  pasar  di  negara  ACP

membuka peluang bagi produk-produk lain dan jasa dari Uni Eropa bebas masuk

ke  negara  ACP.52 Dengan  demikian,  eskpor  dari  Uni  Eropa  ke  negara  ACP

semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti terlihat dari tabel berikut, 

Grafik 5.2 Ekspor-Impor Uni Eropa ke Negara ACP Tahun 2006-2012

51European Commission,2017,”EU Banana Sector”,Directorate-General For Agriculture and 
Rural Development,diakses dari https://ec.europa.eu pada 2 April 2018 
52 Opcit 

https://ec.europa.eu/
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   Dapat  dilihat  dari  grafik  diatas  bahwa  Uni  Eropa  sebelum  diterapkannya

perjanjian  kerjasama  ekonomi  dengan  negara  ACP dan  setelah  diterapkannya

perjanjian  kerjasama ekonomi di  tahun 2008.  Tingkat  perdagangan antara  Uni

Eropa dengan negara ACP terus meningkat setelah diterapkannya perjanjian ini

terutama dari ekspor Uni Eropa ke negara ACP yang mencapai titik 5.997 juta

euro.  Dapat  dilihat  jika  dengan  adanya  perjanjian  kerjasama  ekonomi  ini

memberikan manfaat yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan bagi

kedua belah pihak, satu sisi negara ACP dapat memasukkan produk dan jasanya

dengan bebas ke Uni Eropa dan begitupun sebaliknya. 

  Prinsip yang ketiga adalah spesialisasi.54 Dalam perjanjian kerjasama ini Uni

Eropa dapat memberikan spesialiasasi atau keistimewaan khusus bagi negara ACP

pada produk-produknya yang masuk ke Uni Eropa seperti salah satunya adalah

pisang. Hal ini berkaitan dengan poin prinsip pertama yaitu pembangunan dimana

53European Commision,”EU-Trade in Goods with ACP-Carribean Countries”, diakses melalui 
http://trade.ec.europa.eu pada tanggal 2 April 2018
54Bilal,Sanousi,2006,”Redefining ACP-EU Trade Relations : Economic Partnership Agreement”, 
European Centre for Development Policy Management, hal  5, diakses melalui 
http://citeseerx.ist.psu.edu pada tanggal 2 April 2018 

http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://trade.ec.europa.eu/


dengan  memberikan  akses  yang  mudah  kepada  negara  ACP diharapkan  dapat

mempermudah  perdagangan  negara  ACP  dan  mampu  meningkatkan

perekonomian ACP dan cita-cita pembangunan di negara ACP dapat  terwujud.

Selanjutnya  prinsip  terakhir  adalah  menjalin  hubungan  bilateral  antara  dua

kawasan ini. Hal ini juga tak jauh dari cita-cita Uni Eropa yang menginginkan

membangun sebuah tatanan ekonomi dunia baru yaitu NIEO (New International

Economic Order) dengan beberapa negara yang potensial secara sumberdaya alam

seperti ACP.55 Sehingga dengan awal mula menjalin hubungan bilateral yang baik

dengan ACP akan mempermudah cita-cita Uni Eropa tersebut. 

  Dengan  berbagai  macam  keuntungan  yang  didapat  oleh  Uni  Eropa  dengan

membentuk  perjanjian  kerjasama  ekonomi  dengan  negara  ACP  ini  nyatanya

mengalahkan kepatuhan Uni Eropa terhadap prinsip MFN WTO dimana negara

wajib  untuk  memperlakukan satu  negara  dengan lainnya  pada  perlakuan yang

sama.  Dalam  kasus  perdagangan  pisang  Uni  Eropa  dengan  Kolombia  yang

merupakan negara non-ACP dan diberikan tarif yang berbeda dengan negara ACP

tentu saja Uni Eropa telah melanggar prinsip MFN WTO tersebut, akan tetapi hal

ini dapat dijelaskan dengan tidak optimalnya badan khusus perdagangan pisang

yang mampu mengontrol Uni Eropa untuk mematuhi peraturan tersebut dan justru

badan  yang  berwenang  untuk  mengatur  perdagangan  pisang  tersebut  memilih

untuk memberikan keistimewaan perdagangan pisang dengan negara ACP yang

lebih menguntungkan bagi Uni Eropa kedepannya. 

55Watanabe,Matsuo,2000,”Transformation of The Relationship between Africa and Europe : The 
Cotonou Agreement and The Elimination of The Pyramid of Preferences”, diakses melalui 
http://www2.jiia.or.jp pada tanggal 27 Maret 2018 

http://www2.jiia.or.jp/


Pelanggaran terhadap prinsip MFN WTO yang dilakukan oleh Uni Eropa sejak

kebijakan perdagangan pisang Uni Eropa pertama dibentuk yaitu pada tahun 1993

dipengaruhi  oleh  Lome  Convention yang  memang  memiliki  fokus  untuk

memberikan pendampingan kepada negara ACP untuk mengembangkan sistem

pemerintahan  dan  salah  satu  poinnya  adalah  membuka  perdagangan  dengan

negara lain secara lebih luas salah satunya adalah Uni Eropa dan Uni Eropa untuk

membantu  hal  tersebut  memberikan keistimewaan  khusus  dengan memberikan

bebas tarif ke produk-produk ACP yang masuk ke Uni Eropa salah satunya adalah

pisang yang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan ACP. Hal ini tentu

saja  mendapatkan  pertentangan  dari  banyak  negara  mitra  dagang  pisang  Uni

Eropa seperti Ekuador.56

   Namun nyatanya hal ini tak menyurutkan Uni Eropa untuk membuat kebijakan

serupa  yang  juga  bersifat  diskriminatif  dengan  pemberian  tarif  berbeda  bagi

negara ACP dan non-ACP yang tertuang dalam New Banana Regime Tariff Only

2006  yang  ternyata  juga  dilatarbelankangi  oleh  Cotonou  Agreement yang

merupakan  lanjutan  dan  perbaikan  dari  Lome Convention sebelumnya.  Ketika

Lome Convention berfokus untuk memberikan asistensi kepada negara ACP untuk

memperbaiki sistem pemerintahannya yaitu salah satunya dengan membuka pasar

bebas  tarif  dan  membuka  perdagangan  dengan Uni  Eropa  .  Kemudian  hal  ini

berlanjut  dan  berkembang  dalam  Cotonou  Agreement yang  juga  membuka

peluang untuk memberikan spesialisasi  sebagai  alat  untuk mencapai  kerjasama

perdagangan dengan negara ACP. Sehingga dapat dikatakan kedua perjanjian ini

56WTO,”Banana Dispute”,diakses www.wto.org pada tanggal 2 April 2018

http://www.wto.org/


memiliki fokus yang bergeser namun tetap saja menjadi alasan Uni Eropa untuk

membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif. Jadi dapat disimpulkan indikator

goverment  transition pada  teori  ketidakpatuhan  milik  Chayes  ini  mampu

menjelaskan  tindakan  ketidakpatuhan  Uni  Eropa  terhadap  prinsip  MFN  WTO

dengan kebijakan New Banana Regime Tariff Only 2006 yaitu adanya pergeseran

arah kebijakan pemeritah Uni Eropa yang awalnya berusaha untuk memberikan

pendampingan  sistem  pemeritahan  dan  perdagangan  yang  liberal  dengan

membuka pasar bebas dengan pembentukan kerjasama perdagangan. 

5.3.2 Priority Issue 
   Uni Eropa membuat kebijakan perdagangan pisang sudah dilakukan sejak tahun

1993  dan  nyatanya  kebijakan  pisang  perdana  Uni  Eropa  ini  mengandung

diskriminasi yaitu berupa pemberian tarif dan kuota yang berbeda antara negara



penyuplai pisang utama ke Uni Eropa yaitu negara ACP dan non-ACP. Kebijakan

ini banyak dikecam oleh negara non-ACP yang merasa dirugikan dengan adanya

perbedaan antara negara ACP dan non-ACP, salah satu negara yang menggugat

kebijakan ini dan sampai membawa ke DSB WTO adalah Ekuador yang merasa

dirugikan dengan kebijakan tersebut.57 Kebijakan di tahun 1993 yang memberikan

perlakuan yang beda antara negara  mitra  dagang satu dengan lainnya ternyata

dipengaruhi oleh adanya perjanjian Lome pada tahun 1975  yang dibuat oleh Uni

Eropa dengan negara ACP. Perjanjian ini pada dasarnya adalah perjanjian pertama

yang  dibuat  oleh  Uni  Eropa  dengan  negara  ACP yang  memiliki  tujuan  untuk

membangun hubungan bilateral yang baik dengan negara ACP.58

  Tujuan untuk menjalin hubungan bilateral yang baik antara Uni Eropa dengan

ACP ini coba diwujudkan dalam beberapa hal yang menjadi prinsip dan fokus dari

perjanjian lome ini yaitu pertama dengan Uni Eropa menjamin negara ACP sama-

sama memiliki kedaulatan yang sama dengan negara lainya didunia dan mampu

terbebas  dari  kekuatan  negara  lain  yang ingin  menguasai  ACP seperti  negara-

negara yang pernah menjajah negara ACP seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa

dahulu dan untuk membangun hubungan bilateral yang baiktersebut tentu saja Uni

Eropa  berusaha  untuk  menghapus  stigma  negatif  tersebut.59 Kemudian  fokus

kedua  dari  perjanjian  lome  ini  adalah  Uni  Eropa  berusaha  untuk  melakukan

asistensi atau pendampingan yang memberikan masukan serta pandangan kepada

ACP dalam pembuatan kebijakan sekalipun sejatinya Uni Eropa juga melakukan

57 Coffey,gerad,”Ecuador,The WTO,and The Big Banana : Equador learns the hard way that the 
WTO doesnt work the way they say it does”, diakses dari https://focusweb.org pada tanggal 2 April 
2018 
58European Commission,”Lome History”,Development and Relation with African,Caribean adn 
Pacific States, diakses melalui http://e.europe.eu pada 2 April 2018 

59Ibid 

http://e.europe.eu/
https://focusweb.org/


ini untuk membuat kebijakan negara ACP akan memudahkan hubungan Uni Eropa

dengan ACP.60

  Selanjutnya yang terakhir adalah dengan Uni Eropa membantu ACP pada sektor

perekonomian  dan  perdagangan  yaitu  Uni  Eropa  memberikan  kebebasan  bagi

produk ACP masuk ke Uni Eropa salah satunya adalah pisang dan dalam hal ini

Uni  Eropa  justru  memberikan  tarif  yang  berbeda  dengan  negara  ACP  yang

akhirnya memicu protes dari negara-negara non-ACP.61 Hal ini semata dilakukan

oleh Uni Eropa untuk mencoba menjalin hubungan bilateral dengan ACP yang

dianggap oleh Uni Eropa mampu menguntungkan Uni Eropa kedepannya. Selain

itu hal ini dilakukan oleh Uni Eropa karena cita-cita Uni Eropa pasca PD II yang

mencoba membentuk sebuah tatanan ekonomi dunia  baru yag disebut  NIEO (

New International Economic Order) dan Uni Eropa melihat bahwa negara ACP

adalah  salah  satu  partner  yang   cocok  untuk  membangun  NIEO  tersebut.62

Sehingga  Uni  Eropa  dengan  pertimbangan  keuntungan  yang  akan  didapat

sekalipun harus tidak mematuhi prinsip MFN WTO dalam perdagangan pisangnya

dengan ACP dan non-ACP. 

   Selanjutnya ternyata kebijakan perdagangan pisang pertama milik Uni Eropa

yang diskriminatif tersebut terus berlanjut hingga tahun 2006 dengan Uni Eropa

membuat kebijakan perdagangan pisang NBR TO 2006 yang juga memberikan

tarif yang berbeda bagi negara penyuplai pisang yaitu ACP dan non-ACP. Jika

pada kebijakan pertama Uni Eropa melakukan diskriminatif  sebagai  salah satu

60 Ibid 
61 Ibid 
62Watanabe,Matsuo,2000,”Transformation of the Relationship between Africa and Europe : The 
Cotonou Agreement and The Elimination of The Pyramid of Preferences”, diakses melalui 
http://www2.jiia.or.jp pada tanggal 2 April 2018 

http://www2.jiia.or.jp/


strategi untuk membuka peluang pasar dan perdagangan antara Uni Eropa dengan

ACP maka  berbeda dengan kebijakan NBR TO 2006 ini yang dipengaruhi oleh

adanya perjanjian kotonu pada tahun 2000 yang memiliki fokus berbeda dengan

perjanjian  lome  1975.  Pada  perjanjian  kotonu  ini  Uni  Eropa  berfokus  untuk

membentuk  kerjasama  ekonomi  dengan  negara  ACP  dalam  kerangka  EPAs  (

Economic Partnership Agreements).63

   Kerjasama ekonomi yang sedang dibangun oleh Uni Eropa dengan ACP ini

dapat diwujudkan dengan membuka pasar serta peluang yang besar untuk produk-

produk ACP masuk ke Uni Eropa dan kerjasama ini akan berlangsung selama 10

tahun.  Sekalipun  kebijakan  ini  juga  membuat  Uni  Eropa  mengesampingkan

kepatuha terhadap prinsip WTO yaitu MFN yang ada namun kebijakan ini justru

sangat menguntungkan bagi Uni Eropa. Dengan Uni Eropa menjalin kerjasama

ekonomi dengan negara ACP, Uni Eropa mampu mendapatkan yaitu pasar yang

besar untuk mengenalkan sistem perdagangan bebas ke negara ACP, memudahkan

barang-barang Uni Eropa masuk ke pasar ACP dan hal ini sangat menguntungkan

bagi  Uni Eropa.64 Sehingga kerjasama ekonomi antara UE dan ACP ini cukup

menyita  perhatian  UE  dan  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  Uni  Eropa

terutama dalam sektor perdagangan. 

   Chayes menjelaskan bahwa kemungkinan negara untuk tidak patuh terhadap

suatu  perjanjian  atau  ketentuan  internasional  bisa  saja  di  akibatnya  adanya

63 European Commission,”The Cotonou Agreement”, diakses melalui http://europarl.europa.eu 
pada 2 April 2018 
64 Bilal,Sanousi,2006,”Redefining ACP-EU Trade Relations : Economic Partnership Agreement”,
European Centre for Development Policy Management, hal 2-4, diakses melalui 
http://citeseerx.ist.psu.edu pada tanggal 2 April 2018 

http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://europarl.europa.eu/


perubahan isu yang terjadi dalam domestik negara. Dalam kasus ketidakpatuhan

Uni Eropa terhadap prinsip MFN WTO dalam sengketa dagang pisang dengan

Kolombia dengan kebijakan  New Banana Regime Tariff  Only yang merugikan

Kolombia karena perbedaan tarif yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap negara

non-ACP yaitu salah satunya adalak Kolombia. Jika dilihat dari indikator issue

priority  memang  terjadi  pergeseran  isu  yang  menjadi  prioritas  Uni  Eropa  dan

memacu UE untuk melakukan ketidakpatuhan tersebut. Dari awalnya Uni Eropa

tidak patuh karena fokus untuk membangun hubungan bilateral dengan ACP dan

kemudian di tahun 2006 ketika Uni Eropa melakukan ketidakpatuhan untuk kedua

kalinya, Uni Eropa sedang fokus untuk membentuk kerjasama ekonomi dengan

ACP sehingga memberikan spesialisasi bagi negara ACP untuk dapat mencapai

kepentingan  Uni  Eropa  tersebut.  Jadi  indikator  issue  priority bisa  menjadi

jawaban dari faktor yang membuat Uni Eropa tidak patuh terhadap prinsip MFN

WTO dalam kasus sengketa dagang pisang dengan Kolombia.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan 

     Kebijakan New Banana Regime Tariff Only 2006 yang dibuat oleh Uni Eropa

adalah salah satu kebijakan perdagangan pisang milik Uni Eropa. Kebijakan NBR

TO 2006 ini bukanlah kebijakan perdagangan pisang pertama yang dibuat oleh

Uni Eropa, pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1993 dan 2001 Uni Eropa

juga membuat kebijakan perdagangan pisang yang berguna untuk mengatur alur

perdagangan impor pisang ke Uni Eropa. Dari kebijakan sebelumnya ini, yaitu

tahun 1993 dan 2001 ini ternyata melanggar prinsip MFN WTO. Prinsip MFN

WTO ini seperti  yang diketahui bersama adalah sebuah prinsip yang melarang

sebuah  negara  untuk  memberikan  spesialisasi  khusus  bagi  negara  satu

dibandingkan dengan negara  lainnya dan seharusnya memberikan perlakuan yang

sama. 
  Dari kebijakan perdagangan pisang di tahun 1993 dan 2001 ini tentu saja menuai

kecaman dari berbagai macam negara suplier pisang ke Uni Eropa terutama dari

negara  non-ACP  atau  negara  Amerika  Latin  yang  merupakan  suplier  pisang

terbesar ke Uni Eropa. Akan tetapi dengan banyaknya kecaman yang diberikan

oleh negara-negara Non-ACP ataupun negara lainnya yang merasa dirugikan oleh

kebijakan perdagangan pisang Uni Eropa tidak  menyurutkan Uni  Eropa untuk

membuat  kebijakan perdagangan serupa yang juga  sama-sama mempraktekkan

diskriminasi yaitu pada kebijakan  New Banana Regime Tariff Only yang dibuat

pada tahun 2006 ini. 



  Dibalik kebijakan NBR TO 2006 yang seolah mengulang kembali kesalahan Uni

Eropa ini ternyata ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kenapa Uni Eropa

membuat kebijakan serupa yang bersifat diskriminatif dan tidak mematuhi prinsip

MFN  WTO  .  Terdapat  total  empat  faktor  yang  melatarbelakangi  Uni  Eropa

melakukan ketidakpatuhan atas prinsip MFN WTO dalam kebijakan New Banana

Regime Tariff Only 2006 ini. Dalam melakukan penelitian ini penulis dibantu oleh

konsep  ketidakpatuhan  milik  Abraham  Chayes  untuk  mencari  faktor  yang

mempengaruhi  Uni  Eropa  melakukan  ketidakpatuhan  terhadap  prinsip  MFN

WTO. Chayes menjelaskan ada kemungkinan 3 faktor yang dapat mempengaruhi

negara untuk melakukan ketidakpatuhan. 
   Pada uji faktor pertama yaitu  ambiguity,  prinsip MFN WTO terdapat dalam

artikel  1  (I)  GATT  1947  menjelaskan  secara  jelas  definisi  prinsip  MFN  dan

larangan  bagi  negara  untuk  melakukan  diskriminasi  terhadap  negara  manapun

yang berarti melanggar prinsip MFN ini,  Dalam variabel  ambiguity  ini penulis

mencoba meneliti pemilihan kata dan bahasa yang dipilih dalam artikel 1 ( I )

GATT 1947. Dari segi pemilihan bahasa, artikel 1 ( I) GATT 1947 menggunakan

bahasa  inggris,  serupa  dengan  artikel-artikel  WTO  laiinya.  Seperti  yang  kita

ketahui  bersama  bahasa  inggris  merupakan  bahasa  internasional  yang  mudah

dicerna oleh setiap negara di dunia. Sehingga dari segi pemilihan bahasa, tidak

ada permasalahan yang menjadikan ini sebagai celah bagi Uni Eropa untuk tidak

patuh terhadap prinsip MFN WTO yang ada. 
   Kemudian dari  pemilihan kata yang dimuat dalam artikel 1 ( I) GATT 1947 ini

sudah  jelas  untuk  melarang  negara  melakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap

negara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan kata yang digunakan cukup



mudah dimengerti dan bukan merupakan kata-kata kiasan yang dapat bermakna

ganda dan berujung pada multitafsir  bagi  negara yang membaca teks  tersebut.

Sehingga dari sisi ambiguitas ini, bukan merupakan faktor penyebab Uni Eropa

melakukan  tindakan  ketidakpatuhan  terhadap  prinsip  MFN  WTO  dalam

perdagangan pisangnya dengan Kolombia. 
  Selanjutnya dari variabel limitation of the capacity Chayes menjelaskan negara

mungkin  saja  melakukan  ketidakpatuhan karena  adanya  keterbatasan  kapasitas

yang  berguna  untuk  mengontrol  negara  tetap  mematuhi  peraturan  yang  ada.

Dalam variabel ini terdapat dua indikator yaitu pertama implementation gap dan

badan  regulator  domestik  yang  secara  khusus  mengatur  terkait  perdagangan

pisang  Uni  Eropa.  Pertama,  pada  implementation  gap Uni  Eropa  tidak

menerapkan nilai-nilai dasar dari prinsip MFN WTO yang telah disepakatinya dan

wajib dilaksanakan.  Antara kebijakan di  level  internasional  yaitu  prinsip MFN

WTO dengan level domestik Uni Eropa yaitu Treaty of Rome sekilas memang

terlihat  sama-sama  menerapkan  kebijakan  non-diskriminatif  dalam  praktek

perdagangan  internasional  .  Namun pada  kebijakan  domestik  Uni  Eropa  tidak

menjelaskan  secara  jelas  dan  terperinci  seperti  apa  tindakan  diskrimiatif  yang

tidak boleh dilakukan oleh negara ini. Sehingga ini dapat saja menjadi celah bagi

Uni  Eropa  untuk melegalkan tindakannya  tidak  mematuhi  prinsip  MFN WTO

dalam kebijakan NBR TO 2006. 
  Kemudian indikator pada variabel limitation of the capacity selanjutnya adalah

badan  regulator  domestik  yang  secara  khusus  mengatur  dan  mengontrol

perdagangan  pisang  Uni  Eropa.  Nyatanya  Uni  Eropa  tidak  memiliki  badan

regulator  domestik  terkait  perdagangan  pisang  ini.  Sehingga  sangat



memungkinkan bagi Uni Eropa untuk tidak patuh terhadap prinsip MFN WTO

dalam  perdagangan  pisangnya  dengan  Kolombia  karena  adanya  keterbatasan

kapasitas badan regulator domestik Uni Eropa yang mengatur dan mengontrol Uni

Eropa  untuk  selalu  patuh  pada  prinsip  MFN WTO dalam melakukan  praktek

perdagangannya. 
  Selanjutnya  variabel  terakhir  dari  konsep  ketidakpatuhan  Chayes  adalah

temporal  dimension,  terdapat dua indikator  yaitu  policy transition dan  priority

issue. Pada policy transition, dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Uni Eropa

di  tahun  1993  dan  2001  kemudian  ditahun  2006  mengalami  pergeseran  yaitu

ketidakpatuhan Uni Eropa di tahun 1993 dan 2001 dilatarbelakangi oleh adanya

perjanjian yang dibuat oleh negara ACP yaitu lome convention yang dibuat pada

1975. Perjanjian ini memiliki tujuan untuk menjalin hubungan baik antara Uni

Eropa dengan negara ACP. Kondisi saat itu Uni Eropa pasca perang dunia kedua

berusaha mencari negara mitra yang dapat diajak untuk mewujudkan cita-cita Uni

Eropa yaitu membentuk New International Economic Order dengan negara ACP

yaitu  Afrika,  Karibia,dan  Pasifik  yang  merupakan  negara  mitra  perdagangan

pisang Uni Eropa juga. Sehingga melalui perjanjian ini Uni Eropa dapat menjalin

hubungan dengan ACP. Hal ini bergeser pada tahun 2006 yaitu dimana Uni Eropa

menjalin perjanjian baru dengan ACP yaitu Cotonou Agreement yang dibuat pada

tahun 2002. Perjanjian kotonou ini yang menjadi dasar alasan Uni Eropa membuat

kebijakan NBR TO 2006 yang bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip MFN

WTO. Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa mengingat besarnya keuntungan yang

akan didapat oleh Uni Eropa jika tidak patuh terhadap prinsip MFN WTO dan

mengabaikan  Kolombia  sebagai  mitra  dagang  pisangnya.  Keuntungan  yang



didapat  dengan  dibentuknya  perjanjian  kotonu  ini  adalah  Uni  Eropa  dapat

membentuk kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa dan dari kerjasama tersebut

banyak  keuntungan  lain  yang  bisa  didapat  oleh  Uni  Eropa,  Dari  pergeseran

kebijakan ini terlihat jelas merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi Uni

Eropa  melakukan  ketidakpatuhan  atas  prinsip  MFN WTO dalam perdagangan

pisang dengan Kolombia. 
  Selanjutnya yang terakhir adalah  priority issue yaitu ada pergeseran isu yang

menjadi prioritas bagi Uni Eropa dan mempengaruhi Uni Eropa dalam membuat

kebijakan yaitu, pada tahun 2006 saat kebijakan NBR TO 2006 dibuat Uni Eropa

sedang menjalin perjanjian dengan negara ACP yaitu  Cotonou Agreement yang

dijalin  selama  20  tahun  terhitung  sejak  2002.  Dalam  perjanjian  ini  tujuan

utamanya adalah menjalin kerjasama ekonomi dengan negara ACP. Dari tujuan

yang coba dijalin inilah akhirnya menjadi fokus utama Uni Eropa dan membuat

kebijakan  yang  bersifat  diskriminatif  karena  dengan  begitu  Uni  Eropa  akan

mendapat  keuntungan  yang  lebih  besar.  Sehingga  isu  yang  menjadi  prioritas

secara  tiba-tiba  dalam  suatu  negara  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang

mempengaruhi Uni Eropa melakukan keridakpatuhan atas prinsip MFN WTO.
   Sehingga Uni Eropa dalam kebijakan  New Banana Regime Tariff Only 2006

yang bersifat diskriminatif dan terbukti tidak patuh terhadap prinsip MFN WTO

mampu dijelaskan dengan konsep  non-compliance milik Abraham Chayes yaitu

dengan hasil  Uni  Eropa dapat  saja  tidak  patuh dikarenakan adanya perbedaan

implementasi  kebijakan  di  level  internasional  dan  level  domestik,  kemudian

terdapat  keterbatasan  kapasitas  yaitu  Uni  Eropa tidak  memiliki  badan regulasi

khusus  yang  menangani  dan  mengontrol  perdagangan  pisang  Uni  Eropa  akan



sesuai dengan prinsip dasar WTO yaitu MFN, dan kemudian kemungkinan Uni

Eropa  tidak  patuh  terhadap  prinsip  MFN  WTO  karena   adanya  pergeseran

kebijakan dari Lome Convention ke Cotonou Agreement dan terkahir dari adanya

perubahan kebijakan ke Cotonou Agreement tersebut munculah isu yang menjadi

prioritas  Uni  Eropa  yaitu  membangun  kerjasama  ekonomi  dengan  ACP yang

menguntungkan  bagi  Uni  Eropa.  Dari  akumulasi  hal-hal  inilah  yang  akhirnya

membuat Uni Eropa melakukan ketidakpatuhan atas prinsip MFN WTO terkait

perdagangan  pisang  dengan  Kolombia  dalam  kebijakan  New  Banana  Regime

Tariff Only 2006. 

6.2 Saran 

   Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis, terdapat 

beberapa saran maupun rekomendasi terkait penelitian yang lebih jauh : 

1. Sebelum memilih kebijakan yang akan diteliti sebaiknya pastikan terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan antara kebijakan tersebut dengan 

sebelumnya. 



2. Dalam meneliti terkait sengketa dagang internasional, pastikan hal ini 

telah terdaftar di DSB WTO untuk memperkuat urgensi dan pastikan juga 

kasusnya telah selesai. 
3. Perhatikan juga negara yang akan diteliti, terutama terkait kemudahan 

akses data dan informasi, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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