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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini mengangkat sengketa perdagangan internasional terlama di 
dunia dalam sejarah World Trade Organization (WTO) mengenai salah satu 
produk agrikultur yaitu buah pisang yang terjadi sepanjang tahun 1991 – 2009 
yang disebut juga dengan Banana Wars. Latar belakang dari sengketa adalah 
adanya preferensi akses ekspor buah pisang ke pasar Eropa yang diberkan oleh 
Uni Eropa kepada negara bekas koloninya di African, Caribbean and Pacific 
(ACP). Sehingga, preferensi yang diberikan Uni Eropa diprotes oleh Amerika 
Serikat bersama dengan negara di Amerika Latin dan Tengah, karena telah 
melanggar tiga prinsip WTO yang mengatur skema perdagangan bebas 
multilateral yaitu most-favoured nation, transparancy dan national treatment 
melalui panel GATT/WTO. Argumentasi yang diajukan berdasarkan sengketa 
Banana Wars adalah operasionalisasi skema perdagangan bebas dalam WTO 
masih mengalami hambatan khususnya dari eksistensi faktor historis yang 
membentuk preferensi perdagangan buah pisang antara Eropa dan ACP. 
Sehingga, norma yang diciptakan dalam rezim WTO tidak dipatuhi karena negara-
negara yang terlibat di Banana Wars – terutama Eropa dan ACP – mementingkan 
prioritas ekslusif dalam hubungan dagang yang telah terbentuk lama antara koloni 
dan kolonial dari tahun 1900 – 1992. Limit dari perdagangan bebas dibentuk oleh 
ikatan historis yang kemudian mencegah negara-negara anggota WTO untuk 
menerapkan liberalisasi total dalam perdagangan buah pisang global. Data-data 
penelitian dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dari penelitian ilmiah, artikel 
koran, jurnal on-line, komentar dan interpretasi mengenai kasus Banana Wars. 
Pembahasan dibagi ke dalam pembentukan rezim perdagangan buah pisang Eropa 
dan ACP selama kolonialisme sebagai deskripsi historis dan implikasi relasi 
historis terhadap penguatan sentimen konflik dalam Banana Wars. Penelitian 
ditutup dengan interpretasi kemunculan kasus Banana Wars sebagai bukti empiris 
kelemahan dari skema perdagangan bebas multilateral WTO. 
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