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Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang 
berlipat ganda. Tak luput dari rahmat-Nya untuk kita dapat berkumpul dalam satu 
organisasi hukum se-indonesia yang kita banggakan, Asian Law Students' 
Association (ALSA) National Chapter Indonesia yang menaungi 14 (empat belas) 
Local Chapter di segala penjuru Indonesia. ALSA Indonesia merupakan organisasi 
nirlaba dan non-politik, kami penuh akan solidaritas dari segala golongan dimana 
senantiasa mengedepankan peningkatan kualitas keilmuan hukum dari setiap 
anggotanya, yang kelak akan menebarkan manfaatnya kepada masyarakat luas.

Dengan bangga kami mempersilahkan para pembaca untuk menikmati dan 
memahami hasil penelitian dari ALSA Indonesia Specialized Research Team. Tim 
ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memberikan edukasi dengan tinjauan 
akademis yang komprehensif kepada para anggota dan masyarakat luas. 
Penelitian ini merupakan doctrinal research yang pada kesempatan ini 
memberikan tinjauan yuridis mengenai Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan 
Ekspor Konsentrat Nikel Oleh Indonesia Pada Dispute Settlement Body World Trade 
Organization. Kami harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas 
secara akademis dan objektif, serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang 
berkesempatan untuk membacanya. 

Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari teman – teman Local Chapter, dan 
para Redactional Board yang telah melakukan penelitian dan penulisan kajian ini, 
tim ini tidak mungkin berada dalam kondisi yang maju dan berjaya seperti ini. Kami 
sangat berterima kasih atas seluruh pihak yang telah mendukung dan 
berpartisipasi dalam mensukseskan berjalannya tim ini dalam melakukan 
penelitian.

Patut kita pahami bersama, bahwasanya hasil penelitian ini didasari oleh kajian 
dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang objektif. Kami dan tim ini tidak 
ditunggangi oleh kepentingan politik manapun dan semata – mata bertujuan 
untuk memberikan edukasi kepada para anggota ALSA Indonesia dan masyarakat 
luas.

Akhir kata, semoga kita semua dapat membawa ALSA Indonesia selalu bersifat 
responsif terhadap isu hukum terkini dan senantiasa memperbaiki tatanan 
masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, Always be One!
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GUGATAN UNI EROPA TERHADAP LARANGAN EKSPOR 

KONSENTRAT NIKEL OLEH INDONESIA PADA DISPUTE 

SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION 

 

Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perdagangan bebas memiliki peran yang sangat besar dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara-

negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, tak 

terkecuali Indonesia. Sebagai catatan, perlu diketahui bahwa Indonesia 

memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.1 Berdasarkan data United States 

Geological Survey (USGS) pada tahun 2019, Indonesia memproduksi bijih 

nikel sebesar 800 ribu ton per tahun dengan cadangan sebesar 21 juta ton.2 

Hal inilah yang mendorong Indonesia menjadi salah satu produsen dan 

eksportir nikel terbesar di dunia. Meski demikian, perlu disadari 

bahwasannya saat ini telah terjadi pergeseran dari energi konvensional 

menjadi sumber daya energi baru dan terbarukan, salah satunya pada 

penggunaan baterai lithium sebagai sumber energi listrik ramah lingkungan, 

dimana salah satu kandungannya ialah nikel. 

Mengingat Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam 

mengembangkan industri nikel di masa depan, maka pemerintah dengan 

tegas menyampaikan tidak akan mengekspor nikel secara mentah 

 
1Luky Maulana Firmansyah, “Cina Borong Nikel Indonesia, Genjot Pabrik Baterai Listrik”, 

https://lokadata.id/artikel/cina-borong-nikel-indonesia-genjot-pabrik-baterai-listrik, diakses 20 
Februari 2021. 
2Ibid. 

https://lokadata.id/artikel/cina-borong-nikel-indonesia-genjot-pabrik-baterai-listrik
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dikarenakan fokus pada nilai tambah nikel sendiri yang jauh lebih berharga.3 

Dengan dikelolanya bijih nikel menjadi feronikel, harganya dapat melonjak 

dari 55 dollar AS per ton menjadi 232 dollar AS per ton atau memberikan 

nilai tambah sekitar 400 persen.4 Hal ini juga sejalan dengan semangat 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau 

(“UU Minerba”) yang mewajibkan para pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK) untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan 

batubara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.5 Selain itu, 

Pasal 170 UU Minerba juga menyebutkan bahwa : 

“Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib 

melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 

ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang 

ini diundangkan” 

Dari bunyi Pasal 170 tersebut, dapat diketahui bahwa ekspor bijih 

nikel semestinya dihentikan terhitung 5 tahun sejak diberlakukannya UU 

Minerba, yakni pada tahun 2014. dalam rangka melaksanakan kebijakan 

tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara 

dan mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah Mineral 

Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri atau 

(“Permen ESDM No. 1 Tahun 2014”). Ketentuan dalam permen tersebut 

 
3Tim Redaksi Voi.id, “Menggali Potensi Sumber Daya Alam Indonesia dari Tambang Nikel”, 
https://voi.id/berita/3241/menggali-potensi-sumber-daya-alam-indonesia-dari-tambang-nikel, 

diakses 20 Februari 2021. 
4Kompas.com, “Hidup Mati Mobil Listrik Eropa Bergantung Nikel”, 
https://money.kompas.com/read/2019/12/18/103200126/hidup-mati-mobil-listrik-eropa-

bergantung-nikel?page=all, diakses 21 Februari 2021. 
5Vide Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 

https://voi.id/berita/3241/menggali-potensi-sumber-daya-alam-indonesia-dari-tambang-nikel
https://money.kompas.com/read/2019/12/18/103200126/hidup-mati-mobil-listrik-eropa-bergantung-nikel?page=all
https://money.kompas.com/read/2019/12/18/103200126/hidup-mati-mobil-listrik-eropa-bergantung-nikel?page=all


 

3 
 

masih memperbolehkan ekspor nikel tanpa terpenuhinya batasan minimum 

pengolahan dan pemurnian. Selanjutnya. pada tahun 2018 Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara atau (“Permen ESDM No. 25 Tahun 

2018”) yang mencabut Permen ESDM No. 1 Tahun 2014. Berdasarkan 

Pasal 46 Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, mengatur  Pemegang IUP 

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan 

nikel dengan kadar <1,7% ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 

sampai dengan tanggal 11 Januari 2022, asalkan memenuhi persyaratan 

seperti yang tertera dalam pasal tersebut, salah satunya yaitu membangun 

fasilitas pemurnian. Namun, yang menjadi persoalan ialah pemerintah 

Indonesia secara tiba-tiba mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel 

menjadi pada bulan Januari 2020. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara atau 

(“PERMEN ESDM Nomor 11 Tahun 2019”) yang telah menghapus 

ketentuan ekspor nikel.  

Kebijakan tersebut memicu keberatan Uni Eropa yang tak terima 

dengan sikap Indonesia dan menggugat kebijakan Indonesia ke Dispute 

Settlement Body, World Trade Organization (WTO) pada bulan November 

2019 dengan nomor registrasi perkara DS 592.6 Menurut Uni Eropa, 

tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tidak sesuai dengan Article XI: 1 

General Agreement on Tariffs and Trade (“GATT”) 1994 mengenai 

larangan pembatasan ekspor dan impor, Article III:1 (b) tentang the 

Agreement on Subsidy and Countervailing Measures (“SCM”), dan Article 

X:1 GATT 1994 mengenai pelanggaran kewajiban transparansi peraturan.7 

 
6World Trade Organization, “Indonesia Measures Relating to Raw Materials Request for 

Consultations by the European Union”, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses 21 Februari 2021. 
7Ibid. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm
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Oleh karena itu, Uni Eropa meminta WTO membentuk panel yang 

diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2021 untuk memutuskan kasus 

tersebut dengan alasan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan persyaratan 

pemrosesan dalam negeri untuk bijih nikel dan bijih besi adalah ilegal dan 

tidak adil bagi produsen baja Uni Eropa. Hal ini seiring dengan gagalnya 

konsultasi yang telah berlangsung di Jenewa, tepatnya pada 30 Januari 2020 

dengan tujuan menyelesaikan perselisihan tersebut.8 

 Adapun pertemuan konsultasi merupakan sebuah forum bagi 

anggota WTO yang bertujuan menggali lebih dalam kebijakan mitra dagang 

yang diduga telah melanggar komitmen di WTO.9 Namun, apabila belum 

tercapai kesepakatan pada pertemuan konsultasi tersebut, maka proses akan 

dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa di Dispute Settlement Body 

(DSB) WTO melalui pembentukan panel.10 Salah satu objek pada konsultasi 

tersebut berkaitan dengan UU Minerba serta beberapa peraturan 

turunannya.11 

Tepatnya pada tanggal 14 Januari 2021, Uni Eropa telah meminta 

pembentukan panel WTO dalam upaya penghapusan pembatasan ekspor 

yang telah diberlakukan oleh Indonesia atas bahan baku yang diperlukan 

untuk produksi stainless steel, bijih nikel, dan bijih besi. Bagi Uni Eropa, 

kebijakan ini telah membatasi akses bagi produsen baja untuk memperoleh 

bahan baku stainless steel. Dalam hal ini, Executive Vice President and 

Commissioner for Trade Uni Eropa, Valdis Dombrovskis mengatakan 

bahwa :12 

 
8Trade-European Commission, “Indonesia-Measures Relating to Raw Materials (DS592) Request 
for The Establishment of a Panel by The European Union”, 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159271.htm, diakses 21 Februari 2021. 
9Siaran Pers-Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Indonesia 

Bersiap Konsultasi dengan Uni Eropa dalam Sengketa Dagang Nikel di WTO”, 
https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/SGw1Crh2MYOyqLLvSr5oIe6tL4D9uqKqz
yM3MypZ.pdf, diakses 20 Februari 2021. 
10Ibid. 
11Ibid. 
12European Commission - Press Release, “EU Files WTO Panel Request Against Illegal Export 

Restrictions By Indonesia On Raw Materials For Stainless Steel”, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_105/IP_21_105_E

N.pdf, diakses 20 Februari 2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159271.htm
https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/SGw1Crh2MYOyqLLvSr5oIe6tL4D9uqKqzyM3MypZ.pdf
https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/SGw1Crh2MYOyqLLvSr5oIe6tL4D9uqKqzyM3MypZ.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_105/IP_21_105_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_105/IP_21_105_EN.pdf
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“Following repeated attempts to resolve this issue directly with 

Indonesia, the EU is now forced to take action and refer this issue to 

the WTO. We will always act to protect the rights of our economic 

operators and safeguard the level playing field for EU producers. 

The fact is that no WTO member is permitted to restrict exports of 

raw materials in this way, imposing illegal restrictions to favour 

domestic producers. We will take the necessary measures to restore 

fair conditions for the EU steel industry, as is our right, and as we 

have undertaken to do as part of our implementation and 

enforcement agenda. These are very challenging times for the EU 

steel sector, which is faced with global overcapacity, illegal 

subsidisation and other trade-restrictive measures, as well as the 

COVID-19 economic crisis. We will take every possible action to 

support our steel operators in this difficult environment.” 

Omzet industri stainless steel Uni Eropa sendiri diketahui mencapai 

sekitar €20 miliar dan mendapatkan €420 juta setahun dalam investasi.13 

Secara total, terdapat 30.000 pekerjaan langsung dan gabungan lebih dari 

200.000 pekerjaan langsung, tidak langsung, dan yang bergantung pada 

industri stainless steel di Eropa.14 Bahkan, 4 (empat) produsen utama 

stainless steel di Uni Eropa baru-baru ini telah mengumumkan rencana 

untuk melakukan PHK permanen terhadap lebih dari 1.000 karyawan pada 

akhir 2021.15 

Oleh karena itu, melihat adanya perubahan alur kebijakan ekspor 

konsentrat Nikel yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan mendapat 

respon dari dunia perdagangan internasional, salah satunya adalah Uni 

Eropa yang melakukan gugatan terhadap larangan ekspor konsentrat nikel 

oleh Indonesia di DSB World Trade Organization, ALSA Indonesia 

Specialized Research Team melakukan kajian untuk menghasilkan 

 
13Ibid. 
14Ibid. 
15Ibid. 
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pemaparan, analisis, dan evaluasi terkait bentuk dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Indonesia dan prosedur penyelesaian sengketa antara 

Indonesia dan Uni Eropa di Dispute Settlement Body WTO pasca pengajuan 

gugatan oleh Uni Eropa. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimanakah implementasi kebijakan larangan ekspor nikel yang 

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan  

Provision General Agreement on Tariffs and Trade (“GATT”) 

beserta dampaknya bagi perekonomian nasional? 

1.2.2 Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Uni 

Eropa mengenai penerapan larangan ekspor nikel oleh Indonesia 

berdasarkan Dispute Settlement Understanding WTO? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan larangan ekspor nikel yang 

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan provision 

General Agreement on Tariffs and Trade (“GATT”) beserta 

dampaknya bagi perekonomian nasional. 

1.3.2 Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia 

dengan Uni Eropa mengenai penerapan larangan ekspor nikel oleh 

Indonesia berdasarkan Dispute Settlement Understanding WTO. 

 

1.4 Metode Penelitian 

 Metode yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode 

penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan berdasarkan perjanjian 

perdagangan internasional WTO. Penelitian hukum ini dilakukan dengan 
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cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya.16 Dengan 

demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif 

adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan.17 

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau jenis data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dianalisis, 

dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Pada jenis 

penelitian doktrinal (yuridis normatif), pengumpulan data dilakukan dengan 

mengkaji secara komprehensif melalui analisis terhadap data sekunder yang 

berasal dari bahan pustaka dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan objek penelitian.18 

Berikut merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat 

otoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara; 

ii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing the World Trade Organization; 

iii. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara; 

iv. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral 

Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di 

Dalam Negeri; 

 
16Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28. 
17Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Raja Grafindo Persada, 2006), 
hlm. 14. 
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia, 2008), hlm. 52. 
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v. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral 

dan Batubara; 

vi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 

2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara; 

vii. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam 

dan Batubara; 

viii. General Agreement on Tariffs and Trade; 

ix. The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures; 

x. Dispute Settlement Understanding. 

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer.19 Terdiri dari berbagai kepustakaan, seperti 

buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dari berbagai institusi, baik 

nasional dan internasional, hasil karya akademisi dan praktisi 

hukum, serta berita dan artikel yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap 

atau komplementer serta menjelaskan bahan hukum primer dan 

sekunder,20 berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, 

dan kamus bahasa Inggris. 

 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Adapun analisis data yang dapat dilakukan terhadap penelitian ini,  

yakni adalah secara kualitatif, dimana data yang diperoleh disusun secara 

sistematis, diteliti, dipelajari secara utuh. Dari hasil analisis data tersebut 

menghasilkan yang disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu penjabaran dan 

penggambaran hal yang berkaitan dengan permasalahan, dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktik kemudian 

dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, 

sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan 

yang dirumuskan.21 Dalam menyusun dan menganalisis data, digunakan 

cara berpikir deduktif (deductive reasoning) yang dimulai dari hal yang 

bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Ibid. 
22 Sri Soemantri Martosoewignjo, Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi 

dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Alumni, 1987). hlm. 8-9. 
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BAB II  

PEMBAHASAN 

 

2.1. Bentuk Dugaan Pelanggaran yang Terjadi Terhadap Provision GATT 

Mengenai Gugatan yang Diberikan Terkait Larangan Ekspor Nikel 

yang Diberlakukan Oleh Indonesia Beserta Dampaknya Bagi 

Perekonomian Nasional 

 

2.1.1 Analisis Prinsip-Prinsip Fundamental dan Pengecualian Dalam 

GATT Terhadap Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel  

Fungsi hukum internasional dalam konteks ilmu hukum, 

sebagaimana diuraikan dalam berbagai buku teks, dipahami sebagai 

suatu aturan.23 Eksistensi hukum internasional juga dapat menjadi 

suatu instrumen politik didasarkan pada hubungan antar negara.24 

Permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara akan bersinggungan 

dengan kedaulatan negara lain salah satunya adalah di bidang 

perdagangan internasional seperti dalam perjanjian WTO ini.  

Dilihat dalam perspektif hubungan antar negara, 

perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar 

untuk kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia.25 

Mengapa Indonesia juga harus menaati perjanjian ekonomi 

internasional dalam hal ini WTO sebenarnya berangkat dari landasan 

pemikiran yang luas. Pada umumnya, hukum internasional diartikan 

sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan 

 
23 Michael Akehurst, a Modern Introduction to International Law 3rd ed, Minerva Series, London, 
1977, hlm. 9. 
24 Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman 

Indonesia Sebagai Studi Kasus”, Arena Hukum Vol 6 (Agustus 2012), hlm. 106 
25 Subianta Mandala, ‘Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang 

dan Model Pendekatannya’ (2016) 1 (1) Jurnal Bina Mulia Hukum, hlm. 53  
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subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat 

internasional.26  

Oppenheim berpendapat hukum internasional adalah hukum 

yang harus ditaati terlebih jika negara tersebut telah ikut serta di 

dalamnya. Terdapat tiga syarat untuk menegaskan itu. Pertama, ialah 

adanya dasar perjanjian itu. Kedua ialah adanya masyarakat 

internasional yang terikat dalam lingkup bilateral, multilateral 

maupun regional, dan internasional. Ketiga, ialah adanya jaminan 

pelaksanaan dimana dalam hal ini GATT memiliki ketiganya dan 

terdapat sanksi juga di dalamnya. Selain itu, alasan lain yang 

menjadi dasar mengapa Indonesia harus menaati perjanjian GATT 

adalah karena diratifikasinya WTO Agreement oleh Indonesia 

melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, termasuk juga 

persetujuan GATT yang merupakan bagian dari WTO, mengikat 

Indonesia. Dengan demikian Indonesia sebagai negara anggota 

WTO wajib untuk mematuhi persetujuan GATT tersebut. 

Persetujuan GATT sama dengan ketentuan Hukum Nasional, dan 

karenanya mengikat Indonesia. Bahkan dalam salah satu 

pertimbangannya tertera bahwa Indonesia akan berusaha 

menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General 

Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947 (Persetujuan Umum 

mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947).27 

Article 11 GATT menegaskan bahwa pada pokoknya setiap 

negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan ekspor 

atau impor melalui kuota atau lisensi. Hambatan hanya 

diperbolehkan melalui tarif, pajak dan sejenisnya atau kemudian 

 
26 2 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global 
Jakarta, 2013, hlm. 1. 
27 Vide Bagian Menimbang Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang  Pengesahan Agreement 
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia) 
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disebut dengan Elimination of Quantitative Restriction atau 

Larangan Restriksi Kuantitatif. Ketentuan dasar GATT mengenai 

larangan restriksi kuantitatif yang merupakan tantangan terbesar 

terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor 

dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota ekspor maupun 

impor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan 

pembayaran produk-produk impor atau ekspor), pada umumnya 

dilarang. Hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu 

praktik perdagangan yang normal.28 

Larangan Restriksi Kuantitatif ini sendiri merupakan 

hambatan non-tarif yang paling penting yaitu kuota. Kuota 

menetapkan batas absolut terhadap kuantitas barang yang dapat 

dimasukkan ke dalam sebuah negara. Kuota impor dapat menjadi 

yang lebih serius dibanding tarif, karena perusahaan memiliki lebih 

sedikit keluwesan dalam meresponnya. Berbagai modifikasi produk 

atau harga tidak akan mengurangi dampak kuota seperti halnya pada 

tarif. Tujuan pemerintah menetapkan kuota bukan untuk mendulang 

pendapatan, melainkan lebih tertuju kepada konservasi valuta asing 

yang langka dan atau proteksi produksi lokal dalam hal ini produk 

yang terpengaruh oleh impor. Satu-satunya respon yang dapat 

diberikan perusahaan terhadap kuota adalah dengan memastikan 

dirinya sendiri sebagai bagian kuota atau mendirikan produksi lokal 

bila ukuran pasar menjaminnya. Kuota impor tidak harus selalu 

dimaksudkan untuk melindungi produsen domestik. Sebagai contoh, 

Jepang mempertahankan kuota atas banyak produk pertanian yang 

tidak dihasilkan di Jepang. Impor dialokasikan sebagai alat tawar-

menawar untuk penjualan ekspor Jepang dan juga untuk 

menghindari ketergantungan yang berlebihan atas barang-barang 

esensial seperti bahan-bahan makanan kepada satu negara, karena 

 
28Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 113. 
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pasokan dapat saja terputus oleh faktor iklim maupun politik.29 

Article 11 ayat (1) GATT sendiri  menegaskan bahwa:30 

“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or 

other charges, whether made effective through quotas, 

import or export licences or other measures, shall be 

instituted or maintained by any contracting party on the 

importation of any product of the territory of any other 

contracting party or on the exportation or sale for export of 

any product destined for the territory of any other 

contracting party.” 

Hal tersebut menunjukkan bahwa negara anggota WTO 

dilarang untuk memperkenalkan atau mempertahankan segala 

bentuk larangan atau pembatasan ekspor selain dari bea, pajak atau 

biaya lainnya.31 Dalam ketentuan lain yang dipermasalahkan oleh 

Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor ore nikel ialah Pada 

Article III ayat  (1 ) huruf b the Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measures, dimana dalam ketentuan tersebut 

ditegaskan:32 

“Except as provided in the Agreement on Agriculture, the 

following subsidies, within the meaning of Article 1, shall be 

prohibited............,subsidies contingent, whether solely or as 

one of several other conditions, upon the use of domestic 

over imported goods.” 

 
29Henry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional, (Salemba Empat, 2000), hlm.48-49. 
30Vide Article 11 ayat (1) General Agreement on Tariffs and Trade 1994. 
31Chesa Effendi, et.,al., “Larangan dan Pembatasan Ekspor di Masa Pandemi COVID-19 
Berdasarkan Aturan WTO”, 3 Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, (2020), hlm. 234. 
32Vide Article III ayat  (1 ) huruf b the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. 
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Ketentuan tersebut yang menjadi salah satu dasar Uni Eropa 

melayangkan gugatan ke WTO. Hal tersebut bersinggungan dengan 

praktik subsidi yang dilakukan Indonesia dalam rangka percepatan 

pembangunan smelter. Proyek pembangunan smelter sendiri di 

Indonesia telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional yang 

dicanangkan Presiden Joko Widodo. Langkah ini wujud komitmen 

pemerintah untuk memperkuat daya saing industri nasional di 

tingkat dunia dan meningkatkan nilai tambah komoditi ore nikel. 

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah 

mempercepat proyek strategis nasional melalui pembangunan 

smelter ore nikel di berbagai daerah.33 Proyek inilah yang dinilai 

oleh Uni Eropa dapat mencederai prinsip-prinsip perdagangan 

internasional khususnya yang tercantum dalam Article III ayat  (1) 

huruf b the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. 

 Selain kedua hal di atas, Uni Eropa juga mendasarkan 

gugatannya atas Indonesia melalui Article X GATT yang 

menyatakan bahwa: 

“Laws, regulations, judicial decisions and administrative 

rulings of general application, made effective by any 

contracting party, pertaining to the classification or the 

valuation of products for customs purposes, or to rates of 

duty, taxes or other charges, or to requirements, restrictions 

or prohibitions on imports or exports or on the transfer of 

payments therefore, or affecting their sale, distribution, 

transportation, insurance, warehousing inspection, 

exhibition, processing, mixing or other use, shall be 

published promptly in such a manner as to enable 

governments and traders to become acquainted with them. 

 
33Gini Hartomo, “Masuk PSN Proyek Smelter Ore nikel Dipercepat”,  
,https://economy.okezone.com/read/2020/11/20/320/2313351/masuk-psn-proyek-smelter-ore 

nikel-dipercepat?page=2, diakses 19 Februari 2021. 

https://economy.okezone.com/read/2020/11/20/320/2313351/masuk-psn-proyek-smelter-ore%20nikel-dipercepat?page=2
https://economy.okezone.com/read/2020/11/20/320/2313351/masuk-psn-proyek-smelter-ore%20nikel-dipercepat?page=2


 

15 
 

Agreements affecting international trade policy which are in 

force between the government or a governmental agency of 

any contracting party and the government or governmental 

agency of any other contracting party shall also be 

published. The provisions of this paragraph shall not require 

any contracting party to disclose confidential information 

which would impede law enforcement or otherwise be 

contrary to the public interest or would prejudice the 

legitimate commercial interests of particular enterprises, 

public or private.”34 

Pada pokoknya ketentuan tersebut menegaskan 2 pilar utama 

dalam perdagangan Internasional, yaitu pertama mengenai 

transparansi peraturan perdagangan yang ada dan penerapan yang 

sama terhadap peraturan tersebut tanpa adanya diskriminasi. Secara 

garis besar ketentuan di atas memberikan persyaratan bahwa suatu 

peraturan terkait perdagangan harus dipublikasikan sehingga dapat 

diakses oleh pihak ketiga, lebih lanjut peraturan tersebut juga tidak 

diperkenankan berlaku surut dan sebelum diterbitkan. Article X ayat 

(3) dalam GATT juga menegaskan bahwa “Each contracting party 

shall administer in a uniform, impartial and reasonable manner all 

its laws, regulations, decisions and rulings of the kind described in 

paragraph 1 of this Article,” yang pada pokoknya mensyaratkan 

bahwa semua anggota WTO mengatur semua hukum, peraturan, dan 

keputusan yudisial secara seragam, tidak memihak, dan wajar. 

Dalam hal ini, Uni Eropa menganggap Indonesia melanggar 

ketentuan tersebut khususnya dengan keluarnya Peraturan Menteri 

ESDM mengenai Larangan Ekspor Ore nikel diterapkan dengan 

jarak waktu yang tidak sesuai. 

 
34Vide Article X General Agreement on Tariffs and Trade 1994. 
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Publikasi regulasi yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa ini 

sendiri sebenarnya berkenaan kepada Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral 11/2019 mengenai penghentian ekspor ore 

nikel yang sebelumnya akan berlaku pada tahun 2022 dipercepat 

menjadi 1 Januari 2020. Uni Eropa menilai tindakan ini telah 

melanggar asas “prompty”. Asas “prompty” sendiri dapat 

didefinisikan melalui Panel Report EC-IT Products Case yang 

menyatakan: 

“The meaning of prompt is not an absolute concept, i.e. a pre-

set period of time applicable in all cases. Rather, an 

assessment of whether a measure has been published 

‘promptly’, that is ‘quickly’ and ‘without und Uni Eropa 

delay’, necessarily requires a case-by-case assessment. 

Accordingly, we will look at the time span between the 

moment the CNEN amendments were ‘made effective’ and 

the time they were ‘published’, and assess whether this is 

prompt in light of the facts of the case.“35 

Berdasarkan hasil penafsiran di atas dapat dilihat lebih jauh 

bahwa “Prompt” dapat didefinisikan sebagai jarak waktu antara 

suatu kebijakan diundangkan dan kapan kebijakan tersebut berlaku 

efektif.36 Selain itu, parameter lain yang digunakan adalah apakah 

kebijakan yang diberlakukan oleh negara pengekspor dapat 

dipahami dengan baik oleh negara pengimpor dan pelaku usaha 

(importir). Jika mempertimbangkan hal ini, maka Permen No. 11 

tahun 2019 a quo potensial melanggar Art. X:1 GATT 1994 

 
35World Trade Organization “WTO Analytical Index GATT 1994 - Article X (Jurisprudence)”, 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art10_jur.pdf, diakses 21 
Februari 2021. 
36Arrini Dewi Ambaningrum, et.al., “Kebijakan Penghentian Ekspor Ore Nikel Sebagai Sarana 
Optimalisasi Hilirisasi Nikel Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Internasional”, ALSA Indonesia 

Law Journal. 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art10_jur.pdf
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dikarenakan pengaturan terkait penghentian ekspor mineral 

khususnya bijih ore nikel dipercepat, sehingga negara pengimpor 

dan pelaku usaha (importir) tidak mempunyai cukup waktu untuk 

memahami substansi pengaturan dan percepatan ini jelas 

berpengaruh buruk pada perencanaan bisnis dalam suatu industri, 

terutama yang berskala besar.37 

 Dari pihak Indonesia sendiri sebenarnya dapat melihat lebih 

jauh mengenai pengecualian-pengecualian yang berlaku dari 

ketentuan di atas. Dalam Article XX GATT, menegaskan bahwa 

GATT mengizinkan anggota WTO untuk mengadopsi dan 

mempertahankan tindakan-tindakan yang meskipun tidak sesuai 

dengan peraturan lain dalam GATT dan membatasi perdagangan 

untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang diatur secara 

limitatif.38  Peraturan tersebut haruslah diterapkan dengan cara yang 

diatur dalam GATT dengan tidak sewenang-wenang atau tidak dapat 

dibenarkan di negara-negara di mana kondisi yang sama berlaku. 

Alasan yang diatur secara khusus tersebut antara lain39: 

a. necessary to protect public morals;  

b. necessary to protect human, animal or plant life or health;  

c. relating to the importations or exportations of gold or silver;  

d. necessary to secure compliance with laws or regulations 

which are not inconsistent with the provisions of this 

Agreement; 

e. relating to the products of prison labour;  

f. imposed for the protection of national treasures of artistic, 

historic or archaeological value;  

 
37Ibid. 
38Pluri Courts University of Oslo, GATT Article XX Exceptions, (UIO Press, 2016), hlm. 2. 
39Vide Article XX General Agreement on Tariffs and Trade 1994. 
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g. relating to the conservation of exhaustible natural resources 

if such measures are made effective in conjunction with 

restrictions on domestic production or consumption; 

h. undertaken in pursuance of obligations under any 

intergovernmental commodity agreement; 

i. involving restrictions on exports of domestic materials 

necessary to ensure essential quantities of such materials; 

and 

j. essential to the acquisition or distribution of products in 

general or local short supply. 

Untuk mendapatkan justifikasi tersebut terdapat two tier test 

yang harus dilakukan, pertama berkenaan dengan provisional 

justification. Disini pihak yang membuat kebijakan dalam hal ini 

Indonesia harus dapat membuktikan tujuan dari tindakan pembuatan 

kebijakan tersebut dan urgensinya yang berkaitan masuk ke dalam 

ruang lingkup article XX a-j GATT.40 Kedua, apabila tindakan ini 

dapat dibenarkan apakah telah sesuai dengan persyaratan dalam 

chapeau Art. XX GATT 1994.41 Secara lebih khusus Article XX 

GATT mengenai General Exception pada huruf (g) memberikan 

celah bagi Indonesia untuk mendapatkan justifikasi atas tindakannya 

tersebut dengan isi: 

“Subject to the requirement that such measures are not 

applied in a manner which would constitute a means of 

arbitrary or unjustifiable discrimination between countries 

where the same conditions prevail, or a disguised restriction 

on international trade, nothing in this Agreement shall be 

construed to prevent the adoption or enforcement by any 

contracting party of measures relating to the conservation of 

 
40Pluri Courts University of Oslo, (n 11), hlm. 9. 
41 Peter van den Bossche, et.,al., Pengantar Hukum WTO, (Yayasan Obor Indonesia,2010), hlm. 54. 
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exhaustible natural resources if such measures are made 

effective in conjunction with restrictions on domestic 

production or consumption.”42 

Ketentuan ayat tersebut memberikan kewenangan bagi 

negara anggota WTO untuk menerapkan perlindungan terhadap 

lingkungan dan kekayaan alamnya. Hal tersebut berkenaan dengan 

natural resources dengan tetap memperhatikan ketentuan WTO. 

Yang dimaksud dengan “relating to the conservation of exhaustible 

natural resources if such measures are made effective in conjunction 

with restrictions on domestic production or consumption” disini jika 

kita melihat lebih lanjut ayat tersebut juga memberikan prasyarat 

bagaimana suatu kebijakan dapat mendapatkan justifikasi tersebut 

antara lain43: 

a. Tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh tindakan tersebut 

haruslah untuk menjaga kelestarian alam yang tidak dapat 

diperbaharui (conservation of exhaustible natural 

resources); 

b. Tindakan tersebut haruslah berhubungan dengan tujuan 

(konservasi sumber daya alam); dan 

c. Tindakan tersebut haruslah diberlakukan secara efektif 

bersama-sama dengan larangan terhadap produksi atau 

konsumsi domestik. 

 

Dalam hal ini jika kita melihat ketentuan terkait dapat 

disimpulkan bahwa bunyi pasal tersebut terpenuhi. Berkenaan 

dengan itu kita dapat melihat bagaimana sifat nikel itu sendiri 

merupakan kekayaan mineral yang dapat habis dan tidak bisa 

diperbaharui lagi. Tujuan dari pelarangan ini pun pada pokoknya 

 
42 Vide Article XX (g) General Agreement on Tariffs and Trade 1994. 
43 Peter van den Bossche,  (n 14), hlm. 55. 
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adalah untuk  menambah kapasitas dan menjaga potensi cadangan 

bahan baku bagi proses hilirisasi.44 Sehingga dalam hal ini menurut 

pandangan Representasi dari Pusat Studi Perdagangan Dunia 

Universitas Gadjah Mada ketentuan dalam GATT Article 20  dapat 

terpenuhi jika meninjau syarat-syarat tersebut dan status quo 

Indonesia saat ini.45 

Oleh karena itu, berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang 

telah dijabarkan sebelumnya Indonesia jika ingin menerapkan 

peraturan tersebut, Indonesia harus dapat membuktikan secara 

transparan dengan bukti-bukti pendukung bahwa kebijakan 

Indonesia sendiri telah memenuhi prasyarat diatas. Selain itu, 

Indonesia juga harus membuktikan bahwa unsur ”prompty” dalam 

GATT tidak dilanggar oleh Indonesia dengan justifikasi 

pengecualian dalam ketentuan WTO. Karena jika Indonesia tidak 

dapat membuktikan ketentuan tersebut, Indonesia dapat dikatakan 

bertindak sewenang-wenang dalam menerapkan kebijakan 

mengenai pelarangan ekspor ore nikel ini sendiri. Walaupun 

demikian Indonesia harus tetap memiliki catatan untuk mempercepat 

hilirisasi nikel untuk kepentingan domestik, dan segera membenahi 

tata niaga nikel yang transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk 

perbaikan tata kelola Nikel yang lebih baik. 

 

2.1.2 Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap 

Perekonomian Nasional  

Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan langkah Uni 

Eropa pada 14 Januari 2021 yang meminta WTO untuk membentuk 

panel dalam mengadili Indonesia terkait kebijakan pelarangan 

 
44 Izzaty dan Suhartono, “Kebijakan Larangan Ekspor Larangan Ekspor ORE Nikel dan Upaya 
Hilirisasi Nikel”, Jurnal Info Singkat  (Desember 2019), hlm. 19 
45  Hasil wawancara daring pada tanggal  6 Maret 2021 dengan Perwakilan Pusat Studi 
Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. 
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ekspor bijih nikel. Pemerintah menilai Uni Eropa telah salah paham 

dan salah menafsirkan kebijakan Indonesia, padahal hal tersebut 

telah disampaikan pada proses konsultasi pada tahun 2020. Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia, yakni Muhammad Lutfi 

menyatakan bahwa kedepannya, Indonesia tidak berkeberatan dan 

siap bekerja sama dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai 

tambah di sektor baja.46 Pemerintah yakin apabila kebijakan 

pengelolaan sumber daya mineral yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada memang bertujuan untuk menjaga 

kelestarian sumber daya mineral Indonesia.47 Di samping itu, juga 

dapat mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global yang 

akan mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.48 Maka dari itu, pemerintah yakin jika 

kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan komitmen atau 

prinsip Internasional.49 

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kebijakan 

pelarangan ekspor bijih nikel sudah diiming-imingkan akan 

dilakukan sejak tahun 2014 dimana ketentuan ini telah sejalan 

dengan semangat UU Minerba. Pasal 170 UU Minerba tersebut 

mengatakan bahwa “Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi 

wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan.” 50 

 Dari isi pasal tersebut dapat dimaknai bahwasannya ekspor 

bijih nikel semestinya sudah dihentikan sejak awal tahun 2014. 

 
46Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Gov’t to Defend National Policies at Multilateral Level 

in Response to EU’s Case Against Indonesia”, https://setkab.go.id/en/govt-to-defend-national-
policies-at-multilateral-level-in-response-to-eus-case-against-indonesia/, diakses 17 Februari 2021. 
47Ibid. 
48Ibid. 
49Ibid. 
50Vide Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 

https://setkab.go.id/en/govt-to-defend-national-policies-at-multilateral-level-in-response-to-eus-case-against-indonesia/
https://setkab.go.id/en/govt-to-defend-national-policies-at-multilateral-level-in-response-to-eus-case-against-indonesia/
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Maka dari itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut, 

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara 

dan mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai 

Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian 

Mineral di Dalam Negeri atau (“Permen ESDM No. 1 Tahun 

2014”). Pasal 12 angka 1 Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 

menyebutkan:51 

“Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 112 C angka 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam 

jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian 

setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan 

pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini.” 

Meskipun pasal a quo menunjukkan adanya kebolehan 

penjualan bahan tambang mineral dan batubara ke luar negeri 

dengan syarat tertentu, namun salah satu komoditas tambang 

Mineral Logam yang dikecualikan ialah nikel. Ini sejalan dengan 

yang diatur dalam Pasal 12 angka 4 Permen ESDM No. 1 Tahun 

2014 tersebut dimana pasal a quo menerangkan bahwasannya ekspor 

nikel masih diperbolehkan tanpa terpenuhinya batasan minimum 

 
51Vide Pasal 12 angka 1 Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai 

Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. 
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pengolahan dan pemurnian. Akan tetapi, Permen ESDM No. 1 

Tahun 2014 tersebut dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara atau (“Permen ESDM No. 25 

Tahun 2018”). Pasal 17 permen a quo menerangkan 

bahwasannya:52  

(1) “Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, 

dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian Mineral logam, Mineral bukan logam, 

atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan ke luar 

negeri wajib terlebih dahulu melakukan Peningkatan Nilai 

Tambah melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian 

sesuai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  

(2) Jenis komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan 

logam, atau batuan yang belum tercantum dalam Lampiran 

I, Lampiran II, dan Lampiran III hanya dapat dijual ke luar 

negeri setelah batasan minimum Pengolahan dan/atau 

Pemurniannya ditetapkan oleh Menteri.” 

Adapun bunyi pasal tersebut mengindikasikan bahwasannya 

kegiatan ekspor mineral logam, mineral bukan logam, atau batuan 

wajib melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan 

dan/atau pemurnian. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 46 Permen 

 
52Vide Pasal 17 Permen ESDM No. 25 Tahun 2018  tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 
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ESDM No. 25 Tahun 2018 secara lebih spesifik menerangkan 

bahwa:53 

(1) “Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi 

Produksi dapat melakukan Penjualan nikel dengan kadar 

<1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) atau bauksit 

yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan 

kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat 

puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu 

dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.  

(2) “Penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu 

koma tujuh persen) atau bauksit yang telah dilakukan 

pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% 

(lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan:  

a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan 

b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan 

peraturan  perundang-undangan.  

(3) Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:  

a. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau  

b. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian 

dalam bentuk:  

i. kepemilikan saham secara langsung pada Badan 

Usaha pemegang IUP Operasi Produksi khusus 

untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau  

 
53Vide Pasal 46 Permen ESDM No. 25 Tahun 2018  tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 
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ii. kepemilikan saham secara langsung pemegang 

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 

dan/atau pemurnian pada Badan Usaha 

pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK 

Operasi Produksi.” 

Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat 

melakukan Penjualan nikel dengan kadar <1,7% ke luar negeri 

dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 

2022 asalkan memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalam pasal 

tersebut, salah satunya yaitu membangun fasilitas pemurnian.   

Akan tetapi, pemerintah secara tiba-tiba mempercepat 

pelarangan ekspor bijih nikel, yaitu sejak Januari 2020. Hal ini 

sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara atau (“Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019”). Permen 

ESDM tersebut mengubah ketentuan Pasal 46 dengan 

menghilangkan ketentuan terkait ekspor nikel, dimana diketahui 

dalam permen sebelumnya Pemegang IUP Operasi Produksi atau 

IUPK Operasi Produksi masih dapat melakukan penjualan nikel 

dengan kadar <1,7% ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling 

lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022, asalkan memenuhi 

persyaratan. 

Uni Eropa yang tak terima dengan kebijakan tersebut, 

menggugat kebijakan Indonesia ke WTO pada bulan November 

2019. Akan tetapi, dibalik dipercepatnya pelarangan ekspor nikel 

oleh Indonesia, pemerintah telah mempertimbangkan risiko dan 

dampaknya bagi Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian. 



 

26 
 

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola 

Minerba, Irwandy Arif memaparkan bahwa konsep hilirisasi harus 

lebih dikembangkan lebih jauh lagi sampai produk menjadi bahan 

dasar atau pelengkap tahapan paling akhir dalam pohon industri.54 

Beliau mencontohkan proses bijih nikel menjadi FeNi atau 

konsentrat, lalu diolah menjadi Ni-sulfat dan Co-sulfat.55 Kemudian, 

dapat diproses lagi menjadi prekursor yang menjadi bahan dasar 

material baterai.56 Jika hilirisasi ini dilakukan secara berkelanjutan 

dan terintegrasi, maka akan mendukung kekuatan industri dalam 

negeri.57 

Kemudian pada tanggal 13 April 2020, pemerintah telah 

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan 

Penjualan Mineral Logam dan Batubara atau (“Permen ESDM No. 

11 Tahun 2020”). Pasal 2 angka 1 Permen ESDM No. 11 Tahun 

2020 menyatakan bahwa:58 

“Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP 

Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi 

Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara, 

dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang 

diproduksi wajib berpedoman pada HPM Logam atau 

HPB.”  

 
54AntaraNews.com, “Kementerian ESDM : Hilirisasi Nikel Berdampak positif bagi perekonomian”, 
https://www.antaranews.com/berita/1782385/kementerian-esdm-hilirisasi-nikel-berdampak-
positif-bagi-perekonomian, diakses 7 Februari 2021. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58Pasal 2 angka 1 Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. 

https://www.antaranews.com/berita/1782385/kementerian-esdm-hilirisasi-nikel-berdampak-positif-bagi-perekonomian
https://www.antaranews.com/berita/1782385/kementerian-esdm-hilirisasi-nikel-berdampak-positif-bagi-perekonomian
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Pasal a quo tersebut mewajibkan pemilik smelter untuk 

membeli bijih nikel sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM) 

bijih nikel. Sebab, diketahui adanya keluhan dari penambang nikel 

terkait perusahaan smelter yang hanya ingin membeli bijih nikel di 

bawah HPM.59 Adapun Pasal 2 angka 3 Permen ESDM No. 11 

Tahun 2020 tersebut menerangkan bahwa HPM Logam atau HPB 

ditetapkan dengan mempertimbangkan:60 

1. mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku 

umum di pasar internasional;  

2. peningkatan nilai tambah mineral atau batubara di dalam 

negeri; dan 

3. pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. 

Dengan dikeluarkannya permen a quo, diharapkan dapat 

semakin meningkatkan efektivitas penggunaan harga patokan dalam 

kegiatan penjualan komoditas tambang mineral dan batubara di 

Indonesia. 

Selanjutnya, dalam menggambarkan dampak dari 

pengendalian ekspor bahan mentah nikel, penulis menggunakan 

simulasi dampak dari 5 skenario, baik hipotesis maupun kondisi riil 

eksisting. Kelima skenario tersebut yaitu:61 

1. Kondisi hipotesis dimana Indonesia tidak melakukan 

pengolahan bahan mentah. Seluruh bahan mentah diekspor. 

2. Kondisi riil eksisting ketika sebagian besar bahan mentah 

diekspor dan sebagian kecil diolah lebih lanjut oleh industri 

hilir domestik. 

 
59Moh. Dani Pratama Huzaini, “Permen ESDM 11/2020, Smelter Wajib Beli Bijih Nikel Sesuai 
Harga Patokan Mineral”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea14acc5258c/permen-

esdm-11-2020--smelter-wajib-beli-bijih-nikel-sesuai-harga-patokan-mineral?page=all, diakses 21 
Februari 2021. 
60Vide Pasal 2 angka 3 Permen ESDM No. 11 Tahun 2020. 
61Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Analisis Biaya Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan 
Mentah Minerba dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri-Kasus Nikel dan Tembaga, (2012), hlm 

84. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea14acc5258c/permen-esdm-11-2020--smelter-wajib-beli-bijih-nikel-sesuai-harga-patokan-mineral?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea14acc5258c/permen-esdm-11-2020--smelter-wajib-beli-bijih-nikel-sesuai-harga-patokan-mineral?page=all


 

28 
 

3. Kondisi hipotesis ketika larangan ekspor bahan mentah mulai 

berlaku efektif tetapi produsen tambang belum merubah pola 

produksinya. Di satu sisi, industri pengolahan domestik 

masih belum dikembangkan. Akibatnya, sebagian produksi 

yang sebelumnya diekspor menjadi tidak terjual. 

4. Kondisi hipotesis ketika penambang yang sebagian 

produknya tidak terjual pada skenario 3 akhirnya mengurangi 

produksi. Penambang memproduksi hanya untuk memenuhi 

kebutuhan industri hilir domestik. 

5. Kondisi hipotesis ketika larangan ekspor diberlakukan pada 

kondisi industri hilir Indonesia yang telah berkembang. 

Dalam hal ini, industri hilir domestik mampu menyerap 

seluruh produksi penambang. 

 

Tabel 2.1 Simulasi Dampak Penciptaan Output atas 

Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian RI.62 

 
62 Ibid. 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa pada kondisi saat ini, yaitu 

skenario 2 dan 3 dimana 74% bijih nikel diekspor dan 26% diproses 

di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 tercipta total 

output sebesar Rp 535,18 triliun.63 Sementara, apabila pelarangan 

ekspor nikel berlaku efektif dan seluruh produksi bijih nikel diolah 

lebih lanjut dalam negeri, seperti pada skenario 5, maka total output 

yang tercipta dalam kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 

755,13 triliun.64 Akan tetapi, jika pelarangan tidak diikuti dengan 

pembenahan pengolahan nikel di dalam negeri seperti pada skenario 

4, maka akan terjadi penurunan output secara drastis yakni menjadi 

Rp 196,22 triliun.65 

Tabel 2.2 Simulasi Dampak Penciptaan Nilai Tambah 

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian RI.66 

 
63 Ibid., hlm. 88. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Tabel di atas menunjukkan perbandingan dampak penciptaan 

nilai tambah (PDB) untuk berbagai skenario pelarangan ekspor dan 

penggunaan bijih nikel.67 Pada skenario 2 dan 3 dimana kondisinya 

74% bijih nikel diekspor dan 26% di proses di industri dalam negeri, 

dalam kurun waktu 2012-2030 akan tercipta total nilai tambah 

sebesar Rp 393,33 triliun.68 Sementara, ketika pelarangan ekspor 

nikel berlaku efektif dan seluruh produksi bijih nikel diolah lebih 

lanjut dalam negeri (skenario 5), maka total nilai tambah yang 

tercipta dalam kurun waktu yang sama akan meningkat menjadi Rp 

506,89 triliun.69 Akan tetapi, apabila pelarangan tidak diikuti dengan 

pembenahan pengolahan nikel di dalam negeri, yakni seperti pada 

skenario 4, maka justru akan terjadi penurunan nilai tambah yang 

signifikan menjadi Rp 131,79 triliun dalam kurun waktu yang 

sama.70 

Tabel 2.3 Simulasi Dampak Penciptaan Pendapatan 

Kerja atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian RI.71 

 
67Ibid.,  hlm. 89. 
68Ibid. 
69Ibid. 
70Ibid. 
71 Ibid. 
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Tabel di atas menggambarkan perbandingan dampak 

penciptaan pendapatan pekerja untuk kelima skenario pelarangan 

ekspor bijih nikel. Adapun pada kondisi saat ini, yakni skenario 2 & 

3 dimana 74% bijih nikel diekspor dan 26% diproses di industri 

dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 tercipta total 

pendapatan pekerja yakni sebesar Rp 101,52 triliun.72 Sementara, 

ketika pelarangan ekspor nikel berlangsung efektif dan seluruh 

produksi bijih nikel diolah lebih lanjut di dalam negeri, seperti pada 

skenario 5, maka total pendapatan pekerja yang tercipta dalam kurun 

waktu tersebut meningkat menjadi Rp 152,42 triliun.73 Akan tetapi, 

apabila pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan 

nikel di dalam negeri, seperti pada skenario 4, maka akan terjadi 

penurunan signifikan pada pendapatan pekerja, yaitu menjadi Rp 

39,62 triliun dalam kurun waktu yang sama.74 

Tabel 2.4 Dampak Pelarangan Ekspor Bijih Nikel 

terhadap Nilai Tambah Bruto Dalam Jangka Pendek, 

Menengah, dan Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian RI.75 

 
72Ibid., hlm. 90. 
73Ibid. 
74Ibid. 
75 Ibid. 



 

32 
 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dalam jangka pendek 

skenario 2 dan 3 serta skenario 4 mungkin terjadi.76 Skenario 2 dan 

3 menggambarkan ketika pelarangan ekspor bijih nikel telah berlaku 

efektif, industri hilir domestik belum mampu menyerap seluruh bijih 

nikel dan hasil olahannya, tetapi penambang masih berproduksi 

seperti biasanya.77 Sementara, pada skenario 4 penambang langsung 

menyadari bahwa daya serap industri hilir domestik rendah sehingga 

pada tahun pertama pelarangan ekspor langsung mengurangi 

produksi bijih nikelnya sebatas untuk memenuhi kebutuhan industri 

pengolahan domestik.78 Apabila skenario 4 langsung terjadi pada 

tahun pertama pelarangan, maka akan langsung terjadi penurunan 

nilai tambah bruto dari Rp 14,18 triliun menjadi Rp 5,51 triliun per 

tahun.79 

Dalam jangka menengah, apabila industri hilir berbasis nikel 

domestik tidak kunjung dikembangkan atau baru mulai dibangun, 

maka skenario 4 akan terus berlangsung di mana penambang 

membatasi produksinya.80 Apabila pada tahun pertama pelarangan 

ekspor nikel industri pengolahan domestik telah mulai dibangun dan 

pada tahun ke-3 telah beroperasi, maka dalam jangka menengah 

skenario 5 dapat terjadi, yaitu ketika penambang meningkatkan lagi 

produksinya dan produksi tambang terserap di dalam negeri.81 

Apabila skenario 5 dapat terjadi dalam jangka menengah, maka pada 

tahun ke-5 nilai tambah bruto dapat ditingkatkan menjadi Rp 27,71 

triliun dari Rp 7,2 triliun (skenario 4).82 

Sementara, efek jangka panjang, skenario 4 masih 

dimungkinkan terjadi jika benar-benar tidak terjadi pengembangan 

 
76Ibid., hlm. 95. 
77Ibid. 
78Ibid. 
79Ibid. 
80Ibid. 
81Ibid., hlm. 95-96. 
82Ibid., hlm. 96. 
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industri pengolahan berbasis nikel domestik.83 Namun demikian, 

apabila diasumsikan jika pemerintah serius mengembangkan 

industri berbasis nikel dan/atau industri ini mampu menarik investor, 

maka skenario 5 lebih mungkin terjadi.84 Sebagaimana skenario 5 

menggambarkan pengembangan industri pengolahan nikel domestik 

mampu menciptakan nilai tambah bruto nyaris empat kali lipat per 

tahunnya dibandingkan pelarangan ekspor tanpa upaya 

pengembangan industri hilir berbasis nikel domestik.85 

 

2.2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Uni Eropa 

Terkait Larangan Ekspor Nikel yang Diberlakukan oleh Indonesia  

 

2.2.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Uni Eropa 

Ditinjau Dari Mekanisme Konsultasi  

Tepat pada 22 November 2019, momentum Uni Eropa secara 

resmi mengajukan suatu permintaan terkait penyelesaian sengketa 

dengan metode Konsultasi kepada Indonesia melalui Dispute 

Settlement Bodies (“DSB”) di WTO terkait protes terhadap 

kebijakan Indonesia mengenai larangan ekspor nikel. Kronologi 

gugatan Uni Eropa awalnya bermula dari negara-negara Eropa yang 

keberatan atas larangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel yang 

berlaku per 1 Januari 2020, kemudian setelah itu pemerintah 

Indonesia melakukan relaksasi. Menurut Uni Eropa, hal tersebut 

menciptakan ketidakadilan dan berimbas negatif pada industri baja 

Eropa karena terbatasnya aksesibilitas terhadap bijih nikel hingga 

bijih mineral lainnya seperti bijih besi dan kromium.86 Hal ini juga 

 
83Ibid. 
84Ibid. 
85Ibid. 
86 Muhammad Idris, “Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Uni Eropa”, 
https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-

yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all, diakses 19 Februari 2021. 

http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/booklet_gambut_final.pdf
http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/booklet_gambut_final.pdf
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mengingat bahwa Indonesia saat ini tercatat sebagai negara 

pengekspor nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara 

Uni Eropa. Atas alasan tersebut, industri logam di Eropa tentunya 

memiliki ketergantungan yang sangat kuat dengan bahan mentah 

dari Indonesia. Selain itu, protes lainnya juga berkaitan dengan  

masalah persyaratan tambahan diberlakukan selama pelonggaran 

sebagian larangan, kewajiban pemasaran domestik, hingga 

persyaratan lisensi ekspor.87 

Dalam hal penyelesaian sengketa, Uni Eropa telah resmi 

mengajukan Konsultasi kepada WTO dengan konsiderasi atas dasar 

kebijakan sebagaimana tertuang dalam Permen 11/2019 tersebut 

yang dinilai melanggar Article XI: 1 GATT 1994 mengenai larangan 

pembatasan ekspor dan impor, Article III:1 (b) tentang the 

Agreement on Subsidy and Countervailing Measures, dan Article 

X:1 GATT 1994 mengenai pelanggaran kewajiban transparansi 

peraturan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Konsultasi 

ini yakni dengan cara memberikan kesempatan para pihak untuk 

melakukan proses negosiasi dengan musyawarah dalam rangka 

mencapai mufakat/mutually agreed solution yang dalam hal ini 

bersifat wajib dan tanpa melalui proses litigasi.  

Tetapi, jika setelah 60 hari proses konsultasi dianggap gagal 

dalam menyelesaikan sengketa, hal ini dapat ditindaklanjuti melalui 

langkah alternatif berikutnya yaitu melalui Ajudikasi.88 Dalam 

melihat suatu asal terjadinya sengketa khususnya dalam proses 

analisis secara komprehensif, diperlukan nullification atau 

impairment yang selanjutnya diatur dalam Article XXIII GATT 

 
87 M. Teguh Maulana, “Lembar Fakta - Gugatan Uni Eropa terhadap Larangan Ekspor Konsentrat 

Nikel oleh Indonesia di WTO”, https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/03/RANGKUMAN-
GUGATAN-UNI-EROPA-NIKEL.pdf, diakses 19 Februari 2021. 
88 World Trade Organization, “European Union Initiates WTO Dispute Case Against Indonesian 

Restrictions on Raw Materials”, 
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds592rfc_26nov19_e.htm, diakses 19 Februari 

2021. 
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1994.89 Pertama, gugatan ini menyangkut permasalahan 

inkonsistensi dalam Article XI: 1 GATT 1994  yang menyatakan 

bahwa: 

“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or 

other charges, whether made effective through quotas, 

import or export licences or other measures, shall be 

instituted or maintained by any contracting party on the 

importation of any product of the territory of any other 

contracting party or on the exportation or sale for export of 

any product destined for the territory of any other 

contracting party.”90
 

Ketentuan tersebut secara eksplisit mengafirmasi bahwa 

negara anggota WTO dilarang untuk melakukan aktivitas yang 

berkaitan dengan pengenalan segala bentuk larangan atau 

pembatasan ekspor selain dari bea, pajak, atau biaya lainnya.91 

Menurut sudut pandang Uni Eropa, bahwa dengan melarang ekspor 

bijih nikel kemudian adanya syarat tambahan seperti bijih besi, 

kromium, serta batubara yang perlu diolah sebelum diekspor, hingga 

pemberlakuan lisensi ekspor tertentu terhadap skrap logam hingga 

kokas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memberlakukan 

langkah-langkah yang membatasi proses ekspor bahan baku yang 

relevan untuk produksi baja nirkarat.92 Mengapa ini menjadi 

perhatian Uni Eropa? Hal tersebut dikarenakan potensi dan 

optimisme Indonesia yang telah menargetkan peningkatan kapasitas 

 
89 Nicholas Parsintaan Pasaribu, “Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia terhadap 
Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, 

https://repository.unsri.ac.id/34683/57/RAMA_74201_02011381621270_0029075706_000102740
2_01_front_ref.pdf, diakses 19 Februari 2021. 
90 Vide Article XI: 1 GATT 1994. 
91 Chesa Effendi, et.,al., “Larangan dan Pembatasan Ekspor di Masa Pandemi COVID-19 
Berdasarkan Aturan WTO”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 231. 
92 M. Teguh Maulana, Loc. Cit. 
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baja nirkarat dari nol pada tahun 2015 hingga menjadi 6 juta metrik 

ton pada 2020. 

Sedangkan kapasitas Uni Eropa di sektor tersebut saat ini 

telah turun dari 9,5 juta ton menjadi 8,4 juta ton dalam kurun waktu 

yang sangat singkat.93 Walaupun pada kenyataannya, negara di Uni 

Eropa yang mengimpor baja nirkarat dari Indonesia hanyalah Italia, 

tetapi dari gugatan ini terlihat bahwa Uni Eropa masih 

mempertimbangkan ketergantungan atas produksi baja nirkarat 

tersebut beserta worst case yang dapat dihadapi. Beroperasinya 

smelter penghasil baja nirkarat di Indonesia, dalam hal ini yakni 

Morowali (Slab, HRC, CRC) hingga Konawe (Long Product) yang 

dinilai menimbulkan ancaman terhadap internal pasar di negara Uni 

Eropa, juga menjadi kekhawatiran yang serius pula bagi pasar yang 

selama ini bergantung dalam hal pembelian baja nirkarat dari Uni 

Eropa yang memiliki ketergantungan produksi dari Indonesia.94 

Terlebih lagi dengan proses produksi baja nirkarat di Indonesia yang 

tergolong efisien sehingga dapat menurunkan harga lebih fleksibel 

untuk memenangi persaingan.95 

Kedua, hal berikutnya yang dibahas dalam proses konsultasi 

yakni terkait penyimpangan Article III: 1(b) dari the Agreement on 

SCM.96 Ketentuan ini secara fundamental membahas mengenai 

adanya skema pembebasan bea masuk yang hanya memberikan 

manfaat tertentu untuk impor mesin, barang, dan bahan lainnya 

dalam proses produksi di pabrik yang baru dimodernisasi tergantung 

pada penggunaan setidaknya 30% dari peralatan dan mesin 

domestik.97 Skema pembebasan bea masuk khusus tersebut 

 
93 Arif S. Tiammar, “Solusi Menghadapi Gugatan Uni Eropa”, https://investor.id/opinion/solusi-
menghadapi-gugatan-ue, diakses 19 Februari 2021. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Vide Article III: 1(b) dari the Agreement on SCM. 
97 M. Teguh Maulana, Loc. Cit. 
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bertujuan untuk mempromosikan pengembangann investasi dan/atau 

promosi pembangunan sektor ekonomi di daerah tertentu yang ada 

di Indonesia. Uni Eropa menilai bahwa dengan hadirnya 

penghentian ekspor nikel di Indonesia, sehingga memberikan kurun 

waktu yang lebih singkat untuk proses pembangunan smelter-

smelter yang secara eksklusif digunakan dalam konteks hilirisasi 

nikel. 

Hal tersebut dinilai sebagai bentuk percepatan jika terdapat 

aliran subsidi dana/barang dari Pemerintah atau hasil impor secara 

langsung yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan 

smelter tersebut. Subsidi Pemerintah dalam konteks tersebut 

khususnya pada hal percepatan pembangunan smelter dinilai 

menyimpang dengan substansi yang tertera pada the Agreement on 

SCM. Hal ini dapat ditinjau dari pemberian subsidi berdasarkan 

artian Article I: 1 of the Agreement on SCM,98 yang menjadikan 

subsidi tersebut bergantung pada penggunaan barang impor yang 

berpotensi melanggar Article III: 1(b) the Agreement on SCM. 

Permasalahan berikutnya yang dibahas dalam proses 

Konsultasi yakni terkait penyimpangan Article X: 1 GATT 1994. 

Secara singkat mengenai ketentuan ini bahwa menurut Uni Eropa, 

Indonesia tidak segera mempublikasikan kebijakan dan regulasi 

terkait secara holistik mengenai pembatasan ekspor nikel beserta 

penerbitan lisensi ekspor.99 Sebagai bentuk ringkasan mengenai hal 

yang dibahas pada Uni Eropa juga sebelumnya telah meminta WTO 

membentuk Panel untuk memutuskan kasus tersebut berlandaskan 

alasan larangan ekspor bijih nikel Indonesia beserta persyaratan 

pemrosesan dalam negeri untuk bijih besi dan bijih nikel dinilai 

 
98 Vide Article I: 1 of the Agreement on SCM. 
99 World Trade Organization, “Indonesia Measures Relating to Raw Materials Request for 
Consultations by the European Union”, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses 18 Februari 2021.  
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menciptakan ketidakadilan bagi produsen baja Uni Eropa.100 

Permintaan Uni Eropa terhadap produksi nikel Indonesia sendiri 

dapat dikategorikan cukup tinggi setelah industri baja nirkarat Uni 

Eropa senilai US$20 miliar berproduksi di level terendah selama 10 

tahun.101 Sementara Indonesia, dinilai oleh Uni Eropa 

mengimplementasikan suatu pembatasan ekspor ilegal dengan 

tujuan menguntungkan produsen dalam negeri semata. 

Melalui proses konsultasi, begitu penting untuk bisa 

mengetahui unsur-unsur yang dipenuhi dalam sengketa contohnya 

seperti unsur sebab akibat sebagaimana ditentukan oleh GATT. 

Sejauh ini, berdasarkan tanggapan Wakil Ketua Umum Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia (“KADIN”) Bidang Hubungan 

Internasional terhadap gugatan tersebut, mekanisme pelarangan 

ekspor impor sejatinya diperbolehkan melalui berbagai mekanisme 

seperti tarif, kuota, perizinan, pajak, dan standar.102 Dari segi 

validitas implementasinya, kebijakan larangan ekspor nikel di 

Indonesia sebagai bentuk restriksi dengan alasan keamanan nasional 

terhadap produk besi-baja adalah suatu hal yang sah-sah saja untuk 

dilakukan.  

Bahkan hingga saat ini, Indonesia tetap teguh 

mempertahankan posisinya dalam hal larangan ekspor nikel mentah. 

Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, 

meyakini bahwa konstelasi argumentasi Indonesia untuk tetap 

memberlakukan larangan tersebut, seharusnya dapat diterima oleh 

berbagai pihak, meninjau dari beberapa tahun belakangan bahwa 

 
100 Rahmad Fauzan, “Joss! Indonesia Siap La deni Tuntutan Uni Eropa Soal Nikel di WTO”, 
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210115/12/1343486/joss-indonesia-siap-ladeni-tuntutan-uni-

eropa-soal-nikel-di-wto, diakses 18 Februari 2021. 
101Ibid. 
102 Filemon Agung, “Soal Gugatan Nikel oleh EU, Kadin: Perlu Justifikasi Soal Alasan Pelarangan 

Ekspor”,  
htps://nasional.kontan.co.id/news/soal-gugatan-nikel-oleh-eu-kadin-perlu-justifikasi-soal-alasan-

pelarangan-ekspor, diakses 18 Februari 2021. 
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aktivitas pembelian oleh Uni Eropa terhadap bahan baku mentah 

tersebut tergolong rendah, yakni pada tahun 2008, Uni Eropa hanya 

membeli 2,3% dari Indonesia. Kemudian, pada tahun 2009-2013 

hanya 5%, tahun 2014 bahkan hanya 0,31%. Hingga tahun 2015, 

2016, 2017 sudah tidak pernah membeli dari Indonesia. Maka dari 

itu, sebuah pertanyaan muncul, mengapa baru saat ini hal tersebut 

dipermasalahkan hingga harus menjatuhkan gugatan jika 

dikontekstualisasikan dengan aktivitas pembelian bahan baku 

mentah oleh Uni Eropa yang mengalami degradasi dari tahun ke 

tahun?103 

Dalam proses konsultasi, tentunya sangat dibutuhkan 

sejumlah persiapan seperti penyusunan argumentasi yang lebih 

matang dan mempelajari kasus serupa yang pernah terjadi di 

WTO.104 Salah satu objek dari konsultasi ini mencakup pembahasan 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara 

serta beberapa peraturan turunannya.105 Namun, metode Konsultasi 

sengketa mengenai masalah tersebut tidak mencapai titik 

keberhasilan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan WTO, 

disampaikan pula bahwa Indonesia menyatakan pihaknya telah 

memaparkan tanggapan yang komprehensif dan terlibat secara 

konstruktif dengan Uni Eropa dalam proses Konsultasi, namun 

permintaan Uni Eropa dinilai masih bersifat prematur untuk dibahas 

dalam DSB. Alhasil, Indonesia tetap menyatakan tidak bisa 

 
103 Tribun News, “Konsultasi di WTO: Eropa dan Indonesia Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan 
Ekspor Bijih Nikel”,   https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/13/konsultasi-di-wto-
eropa-dan-indonesia-gagal-capai-titik-temu-soal-larangan-ekspor-bijih-nikel, diakses 18 Februari 

2021. 
104 Filemon Agung, Loc. Cit. 
105 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Indonesia Bersiap Konsultasi dengan Uni Eropa 

dalam Sengketa Dagang Nikel di WTO”, 
https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/SGw1Crh2MYOyqLLvSr5oIe6tL4D9uqKqz

yM3MypZ.pdf, diakses 18 Februari 2021. 
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menyetujui permintaan Uni Eropa dan siap untuk melangkah lebih 

jauh dalam menyelesaikan masalah tersebut.106 

2.2.2 Proyeksi pelaksanaan Ajudikasi sebagai penyelesaian tindak lanjut 

sengketa Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel 

Pasca Konsultasi dalam kasus ini yang tidak menemukan 

titik keberhasilan, tentunya tahapan berikutnya yang dapat ditempuh 

yakni melalui proses Ajudikasi melalui panel WTO yang dapat 

melahirkan keputusan yang mengikat. Diharapkan dari setiap 

tahapan penyelesaian sengketa oleh WTO ini, sebagaimana 

ditegaskan oleh Yonov Frederick Agah bahwa sistem penyelesaian 

sengketa oleh WTO terkenal dengan keaktifan dan efektivitasnya.107 

Hal penting dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa pada proses 

yang dilalui oleh Uni Eropa-Indonesia juga ditinjau dari efisiensi 

waktu atau yang disebut dengan "prompt settlement". 

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa benar-benar 

sejatinya menjadi suatu hal yang esensial dan berfungsi menjaga dan 

memelihara keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang 

bersengketa dari negara anggota.108 Bahkan jika ditilik secara 

holistik, DSB dinilai dapat menyelesaikan suatu perkara jauh lebih 

cepat dibandingkan dengan forum-forum regional seperti ECJ dan 

NAFTA.109 Hal tersebut diharapkan pula terjadi pada proses atau 

tahapan berikutnya pasca Konsultasi dalam konteks gugatan Uni 

Eropa terhadap Indonesia mengenai kebijakannya dalam hal 

larangan ekspor nikel. 

Uni Eropa mengajukan saran untuk melakukan Panel yang 

dilandaskan pada Article 4.7 dan Article 6 Dispute Settlement 

Understanding (“DSU”) dan Article XXIII GATT 1994 dalam 

 
106 Tribun News, Loc. Cit.  
107 Ade Maman Suherman, “Dispute Settlement Body - WTO dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdagangan Internasional”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 1, 2012, hlm. 3. 
108 Ibid.  
109 Ibid. 
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menguji atau memeriksa gugatan yang dilayangkan dalam kasus 

ini.110 Pengajuan Panel oleh Uni Eropa kepada Dispute Settlement 

Body pada agendanya diselenggarakan pada 25 Januari 2021. Selain 

itu, dari pembaruan informasi melalui situs resmi World Trade 

Organization, pertemuan berikutnya akan diselenggarakan pada 22 

Februari 2021 dengan judul berkas WT/DS592/3.111 

Secara prosedural, penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi 

yakni Panel akan bertugas untuk bersidang dan melakukan penilaian 

terhadap sengketa, fakta, dan koherensi dengan ketentuan dalam 

covered agreements. Mekanisme pada tahapan ini terkesan lebih 

rigid daripada tahapan Konsultasi. Dimulai dari pembentukan Panel 

dan penunjukkan Panelis berjumlah tiga orang dengan rentang waktu 

45 hari. Agenda pada Dispute Panel juga terdiri dari: Presentation 

in Writing, Complainant Presentation, Third Party Presentation, 

Rebuttal, Expert Opinion (penguraian opini dari aspek politik dan 

regulasi), Interim Report, Review Period, Implementation and 

Surveillance, hingga lahirnya laporan final Panel kepada para pihak 

bersengketa dengan durasi waktu enam bulan. 

Berikutnya, yakni dengan adopsi laporan Panel oleh DSB 

jika tidak naik banding akan memakan waktu selama 60 hari 

ditambah dengan rekomendasi dari Panel yang telah disetujui DSB 

dan harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dengan total waktu 

1 tahun (tanpa banding). Namun, jika dalam penyelesaian sengketa 

melalui Ajudikasi para pihak tetap tidak sepakat, maka dapat 

meminta kepada DSB untuk membentuk Appellate Body, yakni 3 

dari 7 Appellate Body bertugas untuk memeriksa sengketa tersebut 

di tingkat banding. Pada konteks Appellate Body bekerja, nantinya 

 
110 World Trade Organization, “DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials”, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses 18 Februari 2021. 
111 World Trade Organization, “DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials - News 
Archive”, https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/dscases_arc_e.htm?dscase=592, diakses 

18 Februari 2021. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/dscases_arc_e.htm?dscase=592
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akan mengeluarkan Report berdasarkan interpretasi hukumnya dan 

akan di-review kembali, sehingga hal ini menunjukkan ada 

penambahan waktu karena adanya banding dan total penyelesaian 

sengketa menjadi 1 tahun 3 bulan. 

Tugas Panel secara komprehensif sangat berperan penting 

dalam melakukan penilaian secara objektif terhadap pokok 

permasalahan yang diajukan meliputi penilaian terhadap realita serta 

penerapan dan koherensinya dengan ketentuan perjanjian dalam 

WTO. Panel diharapkan dapat berkonsultasi secara reguler dengan 

para pihak yang bersengketa dan dapat mengkonstruksikan langkah-

langkah solutif untuk memuaskan para pihak (mutually satisfactory 

solution). Hal yang menjadi catatan penting untuk dalam konteks 

proyeksi pelaksanaan Ajudikasi pada penyelesaian sengketa ini juga 

perlu ditekankan bahwa tahapan yang dijalankan harus berdasarkan 

ruled-based system, bukan power-based system.112 

Proses Ajudikasi maupun Panel yang berlangsung jika 

diproyeksikan dan direfleksikan dengan kasus serupa yang pernah 

terjadi, sebenarnya memiliki similaritas terkait dengan kasus yang 

pernah dialami oleh China pada 19 Juli 2016 mengenai gugatan Uni 

Eropa terhadap China mengenai restriksi ekspor bahan mentah 

antimon, kromium, kobalt, tembaga, grafit, indioum, timbal, 

magnesium, talek, tantalum, dan tin.113 Serupa dengan sengketa 

larangan ekspor nikel Uni Eropa-Indonesia, kala itu juga dijalankan 

proses konsultasi dengan China berlandaskan pada Article 1 dan 4 

DSU beserta Article XXII GATT 1994 yang juga menyangkut 

restriksi ekspor feronikel oleh China.114 

 
112 Maslihati Nur hidayati, “Analisis tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan 
Yuridis Formal”, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 11 No. 2, 2014, hlm. 3. 
113 World Trade Organization, “China — Duties and other Measures concerning the Exportation of 

Certain Raw Materials“, ://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds509_e.htm#, diakses 
18 Februari 2021. 
114 Ibid. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds509_e.htm
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Hal serupa pada penyelesaian sengketa melalui tahapan 

Konsultasi kala itu, juga tidak menemukan titik cerah dan tidak 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Konteks yang menarik dari 

sengketa China-Uni Eropa, sebenarnya memberikan proyeksi yang 

cukup deskriptif dengan apa yang telah dilalui khususnya dalam 

proses Ajudikasi yang sedang dijalankan oleh Indonesia-Uni Eropa 

saat ini. Terlebih lagi bahwa kemiripan lainnya yang ditemukan 

dalam sengketa ini juga menyangkut gugatan Uni Eropa terkait 

inkonsistensi Article XI:1 GATT 1994 yang sama dengan gugatan 

yang dilayangkan kepada Indonesia pada tahapan Konsultasi bahwa 

restriksi kuantitatif antimon, kromium, dan lain sebagainya, 

merupakan sesuatu yang dilarang selain dari bea, pajak, atau biaya 

lainnya.115 

Hal menarik untuk dipelajari dari hasil akhir penyelesaian 

sengketa antara Uni Eropa dan China yang bisa saja 

memproyeksikan apa yang akan terjadi pada proses Ajudikasi antara 

Uni Eropa dan Indonesia, bahwa China pada akhirnya tetap dijatuhi 

hukuman dalam bentuk pelonggaran atau relaksasi kebijakan.116 

Tetapi jika hal tersebut dikontekstualisasikan dengan sengketa Uni 

Eropa-Indonesia yang sedang berlangsung bahwa restriksi ekspor 

ore nikel dilakukan demi keamanan nasional dan kekayaan alam 

negara, hal tersebut dinilai bahwa Indonesia telah melakukan sesuatu 

di koridor yang sesuai. Bahkan masih ada pelonggaran aturan yang 

berlaku bahwa penjualan nikel dengan kadar <1,7% ke luar negeri 

masih dapat dilakukan.  

Lebih jelasnya bahwa Indonesia pada momentum Ajudikasi 

sejatinya dapat membenarkan implementasi kebijakan tersebut 

dengan berdasar pada Article XX (g) GATT 1994,117 yang pada 

 
115 Ibid. 
116 Hasil wawancara daring pada tanggal  6 Maret 2021 dengan Perwakilan Pusat Studi 
Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. 
117 Vide Article XX (g) GATT 1994 
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substansinya memberikan kesempatan bagi negara anggota WTO 

untuk mengimplementasikan suatu tindakan dalam rangka 

melindungi lingkungan dan kekayaan alam negaranya khususnya 

nikel sebagai non-renewable resources.118 Selain itu, argumentasi 

yang linear dan suportif dari pembenaran sebelumnya juga dapat 

berlandaskan pada Article XX (i) GATT 1994 yang berbunyi, 

“Involving restrictions on exports of domestic materials necessary 

to ensure essential quantities of such materials.”119 

Catatan-catatan penting lainnya terkait proyeksi pelaksanaan 

Ajudikasi yang sedang berlangsung mengenai gugatan Uni Eropa-

Indonesia, sejatinya dapat ditinjau dari beberapa pasal yang 

tercantum dalam DSU. Khususnya dalam konteks atau kondisi 

Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi Uni Eropa 

yang terdiri dari negara-negara maju. Bentuk proyeksi ini juga tidak 

bersifat eksklusif pada sengketa Uni Eropa-Indonesia, tetapi 

diharapkan menjadi catatan konstruktif dalam setiap penyelesaian 

sengketa pada tahapan Panel DSB khususnya dalam konteks antara 

negara berkembang dan negara maju. Jika ditinjau pada Section 10 

Article 8 DSU,120 dalam kaitannya dengan komposisi dari Panel 

yang menjelaskan sengketa antara negara maju dan negara 

berkembang, diharapkan pada pelaksanaannya bahwa setidaknya 

ada representasi baik berjumlah satu panelis yang berasal dari negara 

berkembang.121 

Selain itu, pada Section 10 Article 12 DSU,122 bahwa 

pentingnya pemberian waktu yang dianggap perlu bagi negara 

berkembang untuk menjelaskan dan menyiapkan secara teliti hal-hal 

 
118 Hasil wawancara daring pada tanggal  6 Maret 2021 dengan Perwakilan Pusat Studi 
Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. 
119 Vide Article XX (i) GATT 1994 
120 Vide Section 10 Article 8 DSU. 
121 Maslihati Nur hidayati, Loc. Cit. 
122 Vide Section 10 Article 12 DSU. 
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yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses Ajudikasi. 

Kemudian, pada dasarnya penyelesaian sengketa jika telah mencapai 

tahap akhir akan berujung pada kemungkinan keputusan DSB untuk 

menentukan bahwa salah satu pihak yang bersengketa dianggap 

melanggar aturan GATT yang sejak awal digugat sejak tahapan 

Konsultasi.  

Berkiblat pada Section 7-8 Article 21,123 mengamanatkan 

bahwa dalam hal sengketa Uni Eropa-Indonesia pada konteks hasil 

dari tindakan yang dianggap merugikan dan melanggar pihak yang 

menggugat tidak dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan 

khususnya negara berkembang (Indonesia) masih diberikan hak 

untuk melakukan retaliasi dalam bentuk yang telah disepakati oleh 

DSB. Disebutkan bahwa dalam proses pengawasan penerapan 

rekomendasi atau ruling, adanya perhatian khusus yang perlu 

diberikan kepada masalah-masalah yang mempengaruhi 

keberlangsungan negara-negara berkembang. 

Hal tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan proyeksi 

dari pelaksanaan Ajudikasi Uni Eropa-Indonesia bahwa sangat perlu 

untuk melihat konsiderasi dari hasil Panel mengenai dampak 

komprehensif terhadap perekonomian negara berkembang yakni 

dalam hal ini Indonesia dan bukan hanya semata-mata sebagai tindak 

lanjut dalam cakupan substansi perdagangan secara rigid pada 

tahapan yang dilangsungkan. Penekanan lainnya bahwa selama 

penyelesaian sengketa antara negara berkembang dan negara maju, 

begitu penting untuk bisa merefleksikan asas “reo negate actori 

incumbit probatio” yang berarti jika tergugat tidak mengakui 

gugatan, maka penggugat harus membuktikannya. 

Catatan lainnya dalam pelaksanaan Ajudikasi ini, peran 

Sekretariat WTO sangat penting bagi proses penyelesaian sengketa 

 
123 Vide Section 7-8 Article 21 DSU. 
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negara berkembang.124 Secara umum, Sekretariat WTO pada 

dasarnya bertugas dalam membantu semua anggota WTO dalam hal 

penanganan sengketa apabila terdapat permintaan sesuai dengan 

Section 2 Article 27 DSU.125 

Ketentuan tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk bantuan 

Sekretariat WTO dalam membantu negara berkembang dalam 

menangani masalah sengketa baik dalam hal memberikan nasihat 

dan kebutuhan lainnya. Misalnya saja jika belajar dari proses 

penyelesaian sengketa yang dilakukan terhadap kasus Indonesia 

terkait Certain Measures Affecting the Automobile Industry dengan 

pihak complainant antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan 

European Communities (“EC”) (DS64, DS59, DS55, dan DS54).126 

Pada kasus tersebut, kita melihat bahwa kondisi Indonesia yang 

dihadapkan dengan tiga negara maju dalam sengketa ini.  

Tetapi sayangnya, komposisi panel kala itu ternyata tidak ada 

yang berasal dari Indonesia.127 Selain itu, peran Direktur Jenderal 

WTO kala itu dalam memberikan good offices dalam kasus tersebut 

juga tidak maksimal. Pada akhirnya, Indonesia harus melaksanakan 

semua rekomendasi DSB dengan meminta waktu tambahan karena 

saat itu tepatnya pada tahun 1996-1998, Indonesia sedang 

mengalami krisis ekonomi dan dikhawatirkan dalam pelaksanaan 

rekomendasi dengan waktu yang cepat hanya dapat mengganggu 

stabilitas ekonomi pada momen itu. 

Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut 

khususnya yang bisa menjadi cerminan reflektif bagi pelaksanaan 

Ajudikasi Uni Eropa-Indonesia yang sedang berlangsung, 

Sekretariat WTO harus difungsikan secara efektif khususnya 

mengenai tugas-tugas pembantuan yang diemban dalam 

 
124 Maslihati Nur hidayati, Loc. Cit. 
125 Vide Section 2 Article 27 DSU. 
126 Maslihati Nur hidayati, Loc. Cit. 
127 Ibid. 
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merealisasikan semua itu jika terdapat sengketa antara negara 

berkembang dan negara maju. Eksistensi dari good offices 

sebagaimana tercantum dalam Article 3 DSU juga bersifat wajib 

terutama bagi negara berkembang sebagai pihak respondent. 

Diharapkan catatan ini dapat teraktualisasikan pula dalam proses 

Ajudikasi yang sedang berlangsung bahwa proses penyelesaian 

sengketa WTO benar-benar mendudukkan negara-negara dalam 

kondisi yang sejajar tanpa memandang kekuatan ekonomi masing-

masing negara dan siapapun berhak untuk didengarkan dalam forum 

secara adil dan transparan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1.        Kesimpulan 

1. Dalam hal perdagangan Internasional terdapat prinsip-prinsip yang 

harus ditaati oleh seluruh anggota WTO yaitu prinsip-prinsip dalam 

GATT. Indonesia harus menaati perjanjian GATT dengan 

diratifikasinya WTO Agreement oleh Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1994, termasuk juga persetujuan GATT yang 

merupakan bagian dari WTO, mengikat Indonesia. Indonesia sendiri 

dituntut atas Larangan Restriksi Kuantitatif. Hal tersebut berkenaan 

dengan kebijakan ekspor ore nikel yang diterapkan Indonesia. Namun, 

terkait larangan tersebut terdapat beberapa pengecualian yang dapat 

melihat Article XX GATT, menegaskan bahwa GATT mengizinkan 

anggota WTO untuk mengadopsi dan mempertahankan tindakan-

tindakan yang meskipun tidak sesuai dengan peraturan lain dalam 

GATT dan membatasi perdagangan untuk kepentingan-kepentingan 

tertentu yang diatur secara limitatif terutama pada poin (g). Ketentuan 

ayat tersebut memberikan kewenangan bagi negara anggota WTO 

untuk menerapkan perlindungan terhadap lingkungan dan kekayaan 

alamnya. Terlebih, dibalik dipercepatnya larangan ekspor nikel oleh 

Indonesia, pemerintah telah mempertimbangkan risiko dan 

dampaknya bagi Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian. 

Baik dalam hal penciptaan output, penciptaan nilai tambah, 

penciptaan pendapatan pekerja, nilai tambah bruto dalam jangka 

pendek, menengah, dan panjang, maka akan terjadi kenaikan yang 

sangat drastis apabila larangan ekspor tetap diberlakukan dalam 

kondisi industri hilir Indonesia yang telah berkembang.  
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2. Dalam hal penyelesaian sengketa, terdapat dua prosedur yang telah 

dijalankan dimulai dari proses Konsultasi dengan konsiderasi atas 

dasar kebijakan sebagaimana tertuang dalam PERMEN ESDM 

Nomor 11 Tahun 2019 yang dinilai melanggar Article XI: 1 GATT 

1994, Article III:1 (b) tentang the Agreement on Subsidy and 

Countervailing Measures, dan Article X:1 GATT 1994 namun metode 

ini tidak berhasil. Alhasil, Indonesia siap untuk melangkah lebih jauh 

dalam menyelesaikan masalah tersebut yakni pada tahapan Ajudikasi 

atau Panel. Catatan penting terkait proyeksi implementasi Ajudikasi 

yang sedang berjalan bahwa Indonesia sejatinya dapat membenarkan 

implementasi kebijakan tersebut dengan berdasar pada Article XX (g) 

GATT 1994 yang pada substansinya memberikan kesempatan bagi 

negara anggota WTO untuk mengimplementasikan suatu tindakan 

dalam rangka melindungi lingkungan dan kekayaan alam negaranya 

khususnya nikel sebagai non-renewable resources. Begitu pula pada 

Article XX (i) GATT 1994 bahwa pengaturan restriksi terhadap 

aktivitas ekspor diperlukan untuk memastikan kuantitas dari bahan 

atau objek terkait.    

 

3.2         Rekomendasi ALSA Indonesia  

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan 

oleh ALSA Indonesia Specialized Research Team, ALSA Indonesia 

memiliki beberapa rekomendasi kepada pemerintah maupun stakeholder 

terkait, sebagai berikut: 

1. Mendorong pemerintah untuk menarik investor asing supaya terus 

berinvestasi di Indonesia, khususnya kepada perusahaan di bidang 

industri hilirisasi; 

2. Meminta agar pemerintah menetapkan sanksi tegas terhadap 

pemilik pabrik pemurnian (smelter) yang masih belum mematuhi 
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kebijakan yang ada dengan membeli bijih nikel di bawah Harga 

Patokan Mineral (HPM). 

3. Meminta agar pemerintah semakin mendesak perusahaan-

perusahaan tambang domestik untuk mempercepat penyelesaian 

proyek pembangunan pabrik pemurnian (smelter) dalam negeri 

sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya mineral 

Indonesia dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. 

4. Mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk konsisten dalam 

pemberlakuan larangan ekspor Ore Nikel dan menjaga sumber 

daya alam Indonesia, khususnya dalam hal sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui dan dapat habis dan memanfaatkannya untuk 

kemakmuran bangsa Indonesia. 

5. Mendorong pemerintah Indonesia untuk terlibat aktif dalam proses 

Ajudikasi khususnya dalam menegaskan bahwa pelarangan ekspor 

yang diterapkan oleh Indonesia sejatinya adalah langkah yang 

benar dan tepat khususnya dengan berlandaskan pada Article XX 

(g) dan Article XX (i) GATT 1994 bahwa kebijakan tersebut 

diaplikasikan dengan tujuan menjaga kekayaan alam dan kuantitas 

nikel sebagai non-renewable resources. 
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