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Abstrak 

Penelitian ini berangkat dari masalah keberhasilan Brasil memenangkan sengketa 

kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa di WTO pada tahun 2001 hingga 2006. Hal ini 

menjadi unik karena Brasil termasuk dalam kategori negara berkembang. 

Kecenderungan negara berkembang dalam menyelesaikan sengketa kasus yang 

berhubungan dengan agrikultur di WTO adalah mengalami kesulitan dan tidak 

menghasilkan jalan keluar. Negara-negara berkembang cenderung hanya mampu 

melakukan komplain namun tidak sampai ke tahapan akhir penyelesaian sengketa 

kasus. Brasil berhasil menyelesaikan sengketa kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa 

hingga menghasilkan keputusan sanksi yang dilakukan oleh WTO yaitu menuntut 

Uni Eropa untuk melakukan reformasi terhadap kebijakan gula untuk rezim gula Uni 

Eropa. Keberhasilan Brasil dalam memenangkan sengketa kasus subsidi ekspor gula 

Uni Eropa dipayakan oleh Brasil dengan cara memanfaatkan berakhirnya Peace 

Clause pada tahun 2003 dan mampu menjalin kerja sama dengan aktor-aktor 

pemerintah dan non-negara yaitu melakukan koordinasi dalam mempersiapkan bukti-

bukti yang dibutuhkan untuk memenangkan sengketa kasus subsidi ekspor Uni Eropa 

dan didukung pendanaan oleh ICONE selama proses penyelesaian sengketa kasus 

berlangsung. Penulis menggunakan konsep role of chance dari Michael Potter untuk 

menjelaskan penerapan pemanfaatan kesempatan berakhirnya Peace Clause tahun 

2003 dan konsep kerjasama yang diaplikasikan melalui konsep negosiasi.      

 

Kata-kata Kunci: Brasil, Kasus Subsidi Ekspor Gula Uni Eropa, Peran Kesempatan, 

Peran kerjasama Pemerintah dan Aktor non-negara. 



Abstract 

This research analyzes about the problem coming out from Brazil’s success on 

winning a dispute over the case of EU sugar export subsidies in the WTO in 2001 to 

2006. This exceptional case happened as Brazil was actually included in the category 

of developing countries. Developing countries’ effort in resolving agricultural-related 

case disputes at the WTO usually face difficulties and do not result in a solution. 

Developing countries tend to be only able to complain but not until come to the final 

stage of dispute resolution cases. Brazil succeeded in resolving the dispute over the 

EU sugar export subsidy case that is producing a sanction decision by the WTO. The 

sanction demands EU to reform the sugar policy of its sugar regime. The success in 

winning the dispute over the EU sugar export subsidy case was afforded by Brazil by 

utilizing the end of the Peace Clause in 2003 and cooperating with governments and 

non-state actors to coordinate in preparing the necessary evidence to win the dispute 

Case of EU export subsidy. Brazil was also supported by ICONE funding during the 

case dispute resolution process. The concept of role of chance from Michael Potter 

was used to explain the application of the utilization of the end of Peace Clause in 

2003 and the concept of cooperation which was applied through the concept of 

negotiation.  

Key words: Brazil, European Union Sugar Export Subsidy Case, Role of Chance, 

Role of Governments and Non-State Actors’ Cooperation 

 

Pada tanggal 27 September 2002 Brasil melaporkan Uni Eropa ke Dispute Settlement 

Body WTO  mengenai kasus subsidi ekspor gula. Hal ini terjadi karena Uni Eropa 

dengan rezim pasar gulanya, Common Market Organization for Sugar (CMO), 

melanggar aturan kuota subsidi ekspor gula yang sudah ditentukan oleh WTO dalam 

artikel Agreement on Agriculture (AoA) dan Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measure (SCM). Berdasarkan laporan Dispute Settlement WTO 266 

menyatakan bahwa Uni Eropa mengekspor gula C (ekspor tanpa subsidi, namun 

dengan ekspor refund) dengan harga dibawah biaya produksi karena subsidi silang 

dari kuota gula A dan B dengan harga domestik yang tinggi. Lebih dari itu, impor 

preferensial Uni Eropa untuk gula dari negara-negara ACP diekspor ulang dengan 



bantuan subsidi ekspor. Uni Eropa melakukan ekspor gula dengan total 4.097.000 ton 

gula pada tahun 2000/2001. Hal ini berlawanan dengan komitmen yang sudah 

disepakati oleh Uni Eropa dibawah regulasi rezim pasar gulanya yang menyatakan 

bahwa komitmen tingkat kuantitas ekspor gula Uni Eropa sesuai dengan Artikel 

dalam AoA sebesar 1.237.500 ton per tahun berlaku pada tahun pemasaran 

2000/2001 dan komitmen tingkat anggaran pembayaran atau harga ekspor gula Uni 

Eropa sebesar 499.1 juta euro per tahun yang juga berlaku pada tahun pemasaran 

2000/2001. Kuantitas ekspor yang dilakukan oleh Uni Eropa melebihi tingkat 

kuantitas yang sudah disepakati sebanyak 2.823.500 ton gula. Selain itu, Uni Eropa 

juga memberikan harga hampir dua kali lipat dari harga ekspor yang sudah disepakati 

yaitu sebesar 631,9 juta euro pada tahun pemasaran 2000/2001.  

Komplain yang dilakukan oleh Brasil terhadap pelanggaran subsidi ekspor gula yang 

dilakukan Uni Eropa ke Dispute Settlement WTO membuahkan hasil yang dapat 

dikatakan memenangkan Brasil dalam negosiasi sektor agrikultur. Hal ini dibuktikan 

dalam sanksi yang diberikan oleh WTO kepada Uni Eropa pada tahun 2006 untuk 

mereformasi kebijakan gula dalam rezim pasar gulanya, terutama yang berhubungan 

dengan kuota ekspor ilegal, subsidi ekspor gula ilegal, dan penghapusan tarif 

preferensial serta memberlakukan liberalisasi perdagangan terhadap gula. Dampak 

dari sanksi tersebut, Uni Eropa mereduksi kuantitas produksinya sebanyak 35persen 

(Littorin, 2009), dan menurunkan harga gulanya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sebelum adanya reformasi kebijakan gula, Uni Eropa menjual gula seharga 

631,9 juta euro per ton, sedangan pasca reformasi kebijakan gula Uni Eropa menjual 

gula dengan harga 505,5 juta euro per ton dan mengalami penurunan terus-menerus 

hingga tahun 2009/2010.  

Berkebalikan dengan kondisi yang dialami oleh Uni Eropa, Brasil memperoleh 

keuntungan atas kemenangannya dalam negosiasi agrikultural sektor gula di Dispute 

Settlement WTO. Produksi gula Brasil meningkat sebanyak 15persen 

(Borrell&Pearce, 1999: 18). Brasil (22persen) merupakan produsen gula terbesar di 



dunia, kemudian diikuti oleh India (15persen) dan Uni Eropa (10persen) (USDA, 

2002). Ekspor agrikultural membuat Brasil menjadi pemain utama dalam pasar 

internasional. Brasil merupakan eksporter agrikultural kedua terbesar dan menjadi 

produsen gula terbesar dunia (USDA, 2002). Hal inilah yang kemudian menjadi 

alasan bagi Brasil untuk melindungi sektor gulanya dari instabilitas perdagangan gula 

dunia. Trauma yang dialami Brasil pasca krisis Asia memberikan dampak penurunan 

pada GDP Brasil membuat Brasil semakin memanfaatkan sektor agrikulturnya, 

terutama gula untuk mendorong pertumbuhan GDP. Lebih dari 90persen gula global 

dijual dengan harga diatas harga dunia (Littorin, 2009). Banyak negara-negara besar 

yang memiliki kebijakan kompleks terhadap gula melakukan hal tersebut untuk 

meningkatkan harga konsumen guna melindungi produsen dari tekanan kompetisi 

global. Pajak konsumen dan proteksi produsen tertinggi biasa dilakukan oleh Jepang, 

Uni Eropa, dan Amerika Serikat (Borrell&Pearce, 1999: 6). Sekitar lebih dari 

40persen produsen global menerima harga 50 hingga 400 persen lebih tinggi dari 

harga gula dunia (Borrell&Pearce, 1999: 7). Hanya beberapa negara memiliki harga 

sama dengan harga dunia yang menjual gula tanpa proteksi serta melakukan 

perdagangan bebas, diantaranya yaitu Brasil, Australia, Kuba (Borrell&Pearce, 1999: 

8).  

Permasalahan mengenai proteksi atau yang sering disebut dengan subsidi dalam 

perdagangan gula global menjadi tantangan utama bagi produsen-produsen besar 

dunia untuk memperjuangkan terlaksananya liberalisasi gula di pasar dunia global. 

Kompetitif dalam pasar gula global diperlukan untuk menciptakan perdagangan 

bebas. WTO yang berperan sebagai polisi global dalam perdagangan dunia memiliki 

tugas untuk mengawasi jalannya perdagangan secara efektif dan mengatur regulasi 

perdagangan, terutama agrikultur, yang bersifat adil baik untuk negara maju dan 

negara berkembang. Namun, negosiasi mengenai agrikultur juga mengalami kesulitan 

dalam mencapai kesepakatan (Shaffer, 2002: 1). Hal ini dibuktikan adanya kegagalan 

negosiasi pertanian untuk mencapai kesepakatan dalam Doha Round. sampai batas 



waktu yang telah ditetapkan yaitu akhir tahun 2006 disebabkan oleh tidak tercapainya 

konsesi akibat keberadaan issue linkage yang membawa kerugian bagi negara maju 

dan berkembang. Selain itu dalam negosiasi bilateral bidang agrikultur, Selandia Baru 

dan Amerika Serikat menarik kembali tuntutan sanksi mereka untuk Kanada yang 

sudah melanggar ketentuan subsidi ekspor industri susu pada tahun 2001. 

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa negosiasi dalam bidang agrikultur 

bukanlah hal yang mudah untuk mencapai kesepakatan dan rentan mengalami 

pelanggaran. Begitu pula dengan kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa yang dituntut 

oleh Brasil dalam Dispute Settlement WTO menjadi relevan karena Brasil dan Uni 

Eropa termasuk dalam kategori pemain utama di industri gula pasar global. 

Kemenangan yang diperoleh Brasil atas pelanggaran yang dilakukan oleh Uni Eropa 

hingga dijatuhkannya sanksi ke Uni Eropa dengan adanya bukti penurunan harga gula 

yang dilakukan oleh Uni Eropa menunjukkan bahwa Uni Eropa patuh terhadap 

regulasi subsidi ekspor yang sudah ditentukan. Keberhasilan Brasil membawa 

perkembangan ke sisi positif dalam negosiasi agrikultur di WTO. Upaya Brasil 

memenangkan negosiasi agrikultur dalam kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa 

menjadi hal yang penting untuk diteliti, mengingat Uni Eropa sebagai negara yang 

termasuk dalam kategori dominan di WTO dan cenderung memenangkan sengketa 

kasus, sedangkan kedudukan Brasil sebagai negara berkembang. 

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah bagaimana upaya Brasil dalam 

memenangkan sengketa kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa tahun 2001-2006. Hal 

inilah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam jurnal ini.  

Peran Kesempatan dan Kerjasama Negara dengan Aktor Non-Negara 

Dalam dunia perdagangan, kompetisi selalu ada. Posisi strategis dalam perdagangan 

merupakan tujuan dari setiap negara karena perdagangan merupakan kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekonomi suatu negara. Proses 

negosiasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi internasional juga merupakan 



salah satu cara untuk menggeser maupun mempertahankan posisi suatu negara dalam 

kompetisi perdagangan global. Dalam hal ini keunggulan kompetitif diperlukan. 

Michael Porter dalam artikel yang berjudul “The Competitive Advantage of Nations 

with A New Introduction (1999) menambahkan dua variable untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Variabel-veriabel tersebut terletak di luar empat variable yang 

biasa disebut dengan diamonds. Konsep original yang diusung oleh Porter memang 

hanya menjelaskan tentang empat kondisi diamond. Namun dalam publikasi 

selanjutnya, Porter menambahkan faktor-faktor lain ke model diamondnya yaitu (i) 

kesempatan dan (ii) pemerintah. Fokus dengan peran dari kesempatan dan peran dari 

pemerintah di model Porter, Oez menginterpretasikan penemuan Porter sebagai: 

"The proper role of the government should be reinforcing the underlying 

determinants of national advantage rather than trying to create the advantage itself. It 

is necessary to note that Porter anticipates a more direct but still partial  role for the 

government in the early stage of development of a country since “the tools at its 

disposal, such as capital, subsidies and temporary protection are most powerful at 

these stages in a nation’s competitive development" (Porter dalam Saner, 2001).  

Empat variabel yang tergolong dalam diamonds Porter dapat mencapai keunggulan 

kompetitif karena adanya peranan dari dua variabel eksternal, yaitu peran kesempatan 

dan peran pemerintah. Kesempatan dapat memainkan peranan penting karena mampu 

menciptakan ketidakberlanjutan yang mengijinkan pergantian posisi dalam kompetisi. 

Peranan kesempatan dapat membatalkan keuntungan yang sebelumnya dibentuk oleh 

kompetitor dan menciptakan potensi bahwa pemain baru dapat menggantikan 

kompetitor lama untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam merespon kondisi 

baru dan berbeda. Penentu keunggulan nasional dapat bekerja bersama layaknya 

sistem yang kuat untuk mempertahankan keunggulan yang didapat. Sebuah 

keberlanjutan penting untuk mengubah dasar dari keunggulan cukup dengan 

mengijinkan spesialisais variabel diamonds yang baru untuk mengubah variabel 

lainnya. Kesempatan juga mampu berperan secara terpisah dengan cara mengubah 

kondisi variabel diamonds. Dengan kata lain, peran kesempatan memainkan peranan 

yang sangat penting bagi pencapaian sebuah keunggula kompetitif. Kesempatan dapat 



muncul dimana saja, baik dalam iklim perdagangan, negosiasi di organisasi 

internasional, kerjasama multilateral dan lain lain. Siapapun aktor yang ingin 

mencapai keunggulan komparatif adalah yang dapat memanfaatkan peranan dari 

kesempatan itu sendiri. Selain terdapat variabel kesempatan, juga terdapat variabel 

peranan pemerintah dalam mencapai keunggulan kompetitif. Peranan nyata 

pemerintah dalam keunggulan kompetitif nasional adalah dengan mempengaruhi 

empat variabel yang ada dalam diamonds. Pemerintah dapat mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh empat variabel diamonds baik secara positif maupun negatif. Dapat 

dipengaruhi melalui subsidi, kebijakan menuju pasar modal, kebijakan menuju 

pendidikan dan sebagainya. Peranan positif dan negatif dari pemerintahan dalam 

proses pencapaian keunggulan komparatif digarisbawahi dan diperjelas dengan 

memandang pemerintah sebagai pemberi pengaruh keempat variabel diamonds.  

Namun pengaruh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari peran aktor non-negara 

untuk mencapai keunggulan kompetitif. Partisipasi aktor non-negara memberikan 

dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Dispute 

Settlement WTO. Yang menjadi kelemahan dari negara berkembang adalah dalam 

menjalin kerjasama dengan pemerintah. Mayoritas negara-negara berkembang tidak 

menyediakan metode petisi formal melalui industri privat yang mampu melobi 

pemerintah untuk menginisiasi sebagai pengkomplain atas namanya. Dibawah hukum 

WTO, hanya negara-negara anggota yang dapat membawa dan mempertahankan 

sebuah komplain. Pihak privat atau organisasi non-pemerintah tidak diijinkan untuk 

melakukan klaim, hal ini berarti komplain hanya bisa diinisiasi oleh pemerintah untuk 

mencari bantuan. Kemampuan pihak privat dan entitas (pihak yang paling 

terpengaruh oleh perdagangan internasional) untuk meningkatkan kesadaran tentang 

isu-isu perdagangan yang terhambat oleh kekurangan prosedural mengalami 

gangguan. Melalui perbaikan kondisi untuk pihak privat yang kemudian 

menguntungkan negara anggota dari disiplin WTO.  



Namun pemerintah tidak memiliki kapabilitas untuk mengenali dan menyelidiki 

setiap hambatan perdagangan internasional yang mempengaruhi industri 

domestiknya. Terlepas dari pengawasan lembaga administratif atau departemen yang 

bertanggungjawab untuk sektor tertentu, berpotensi menjadikan sebuah komplain 

dapat pergi atau hilang tanpa diketahui atau kurang mendapatkan prioritas. Ini berarti 

bahwa kecuali pihak privat, memiliki cara untuk memberitahu pemerintah tentang 

hambatan-hambatan yang terjadi, kemungkinan besar pihak privat tidak melaporkan 

hal ini ke WTO dan hak-hak tertentu tidak akan dijalankan. Secara singkat penjelasan 

sebelumnya menggambarkan bagaimana pentingnya menjalin hubungan antara 

pemerintah dengan aktor non-negara yang berpengaruh dan berkaitan dengan 

perdagangan.  

Kerjasama antara pemerintah dari masing-masing negara anggota WTO dengan pihak 

privat atau aktor non-negara dapat dicapai melalui negosiasi yang dilakukan oleh 

pemerintah dan juga dapat dicapai dengan cara mengikutsertakan aktor non-negara 

atau pihak privat dalam proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan 

perdagangan internasional. Kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan aktor-aktor 

non-negara dapat menjadi sebuah strategi tersendiri untuk memenangkan kasus dalam 

dispute settlement WTO. Hal ini dikarenakan hanya negara anggota saja yang dapat 

melakukan komplain terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam 

WTO, sedangkan negara tidak mampu berjalan sendiri untuk memahami dinamika 

perdagangan yang terjadi dalam domestiknya. Dari sinilah peran aktor-aktor non-

negara diperlukan. 

Peran kesempatan dan kerjasama negara dengan aktor non-negara inilah yang 

kemudian menjadi alat untuk menganalisis upaya Brasil dalam memenangkan 

sengketa kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa di WTO. Berakhirnya Peace Clause 

pada tahun 2003 berhasil dimanfaatkan oleh Brasil untuk mengajukan panel 

selanjutnya sehingga sengketa kasus tersebut dapat selesai hingga pada tahapan akhir 

dan Uni Eropa menerima sanksi yang seharusnya dari WTO. Selain itu, peran 



kerjasama Pemerintah Brasil dengan aktor non-negara, ICONE merupakan strategi 

yang tepat untuk memenangkan sengketa kasus ini. 

BERAKHIRNYA PEACE CLAUSE DALAM REGULASI WTO 

Awal dibentuknya WTO diikuti dengan disepakatinya persetujuan Agreement on 

Agriculture pada 1 Januari 1995, namun mulai berlaku pada bulan Maret tahun 2000. 

Tujuan dari AoA adalah sebagai salah satu bentuk reformasi regulasi bidang 

pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil 

dan berorientasi pasar. Berdasarkan negosiasi Putaran Uruguay, semua produk 

agrikultur berada dibawah regulasi perdagangan multilateral, yaitu AoA. Dalam kasus 

subsidi ekspor gula Uni Eropa yang dikomplain oleh Brasil pada tahun 2002, Brasil 

menyatakan bahwa Uni Eropa melanggar empat Artikel dalam AoA yang 

berhubungan dengan subsidi ekspor. Pertama adalah Artikel 3.3, Kedua adalah 

Artikel 8, Ketiga adalah Artikel 9.1 (a) dan (c). Tidak hanya empat artikel yang ada 

didalam AoA saja, namun Brasil juga menyatakan bahwa Uni Eropa melanggar 

aturan yang tertulis dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measure 

(SCM). SCM juga merupakan hasil dari Putaran Uruguay. Perjanjian WTO yang 

disebut dengan SCM berisi tentang disiplin penggunaan subsidi dan perjanjian 

tersebut mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh negara untuk melawan dampak 

dari subsidi. Terdapat dua artikel SCM yang dinyatakan oleh Brasil terhadap tindakan 

penyimpangan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam kasus subsidi ekspor gulanya, 

yaitu Artikel 3.1(a) SCM dan Artikel 3.2 SCM.  

Dalam negosiasi multilateral Putaran Uruguay, tidak hanya menghasilkan perjanjian 

AoA dan SCM saja, namun juga terdapat Artikel dalam AoA yang terkenal dengan 

sebutan Peace Clause. Peace Clause merupakan salah satu hasil tawar-menawar 

antara Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memecahkan kebuntuan ketika 

membahas masalah agrikultur saat negosiasi berlangsung dalam Putaran Uruguay 



(www.iatp.org). Peace Clause merupakan nama lain dari Artikel 13 AoA yang 

berjudul “Due Restraint”. Adanya Peace Clause menjadikan subsidi tidak bisa 

dituntut oleh antar negara anggota WTO hanya karena mengandalkan hak 

perdagangan yang dimenangkan berdasarkan kesepakatan lain dibawah WTO. 

Dengan kata lain, Peace Clause merupakan ketentuan dalam Artikel 13 AoA yang 

menjelaskan tentang komitmen subsidi agrikultur dibawah perjanjian yang sudah 

disepakati tidak bisa dituntut dibawah perjanjian WTO yang lain, khususnya 

perjanjian mengenai subsidi dan GATT (www.wto.org). Contohnya adalah SCM 

megijinkan negara anggota untuk mengambil aksi melawan subsidi yang 

mengganggu ekspor mereka ke negara berkembang. Dibawah Peace Clause, subsidi 

agrikultur tidak bisa dituntut, meskipun jika mereka mengganggu pelaksanaan ekspor 

negara lain. Posisi Artikel 3 SCM yang berisi tentang ketentuan larangan subsidi 

ekspor  untuk diaplikasikan pada agrikultur ketika Peace Clause berakhir didasarkan 

pada bacaan Peace Clause dan interaksinya dengan Artikel 3 SCM, yang menyatakan 

bahwa semua subsidi ekspor dilarang, kecuali yang diatur dalam AoA. AoA 

membebaskan subsidi ekspor agrikultur dari aksi yang didasarkan pada Artikel 3 

SCM selama Peace Clause berlaku. Kesimpulannya adalah ketika SCM 

membebaskan subsidi ekspor untuk memperluas apa yang sudah ada dalam AoA, 

perjanjian agrikultur itu sendiri menghilangkan pembebasan tersebut di akhir tahun 

2003. 

Peace Clause menjadi hal yang kontroversial. Hal ini disebabkan oleh masalah utama 

yang berkaitan dengan Peace Clause itu sendiri yaitu mengenai dukungan yang 

diberikan oleh Peace Clause kepada negara-negara yang memiliki hak istimewa, 

khususnya negara-negara maju dalam mengekspansi negara-negara nggota yang lebih 

miskin. Hal ini melegitimasi terjadinya distorsi perdagangan dalam hal ukuran 

eliminasi atau reduksi subsidi ekspor yang ada dalam perjanjian WTO. Akibat yang 

terjadi adalah menghambat negara-negara anggota untuk melindungi negara mereka 

masing-masing dari tindakan yang mengabaikan prinsip dasar dari perdagangan bebas 

http://www.iatp.org/
http://www.wto.org/


dan perdagangan yang adil. Pada tahun 2003, Peace Clause berakhir (www.wto.org). 

Namun Uni Eropa dan Amerika Serikat menginginkan Peace Clause diperpanjang, 

dan mereka berdua merupakan aktor penting di WTO. Bagaimanapun, perpanjangan 

tidak bisa dilakukan karena keterlambatan. Ekspektasi umum adalah pertemuan 

General Council pada 15 Desember terlihat seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya 

di WTO – sebuah diskusi yang mengetahui posisi tanpa adanya keseriusan untuk 

menjembatani perbedaan yang ada (www.iatp.org). Pada akhirnya Peace Clause 

disepakati untuk berakhir dan tidak diperpanjang karena tidak mendukung 

terlaksananya tujuan awal dari WTO yang menginginkan terciptanya perdagangan 

bebas dan adil bagi semua negara anggota. Selain itu, warisan permasalahan 

mengenai subsidi ekspor juga harus diselesaikan. Berakhirnya Peace Clause 

memunculkan tuntutan yang dilakukan oleh negara-negara anggota kepada negara 

anggota lain yang melakukan pelanggaran tentang subsidi ekspor dan dukungan 

domestik. Brasil mengklaim bahwa Uni Eropa melakukan pelanggaran terhadap 

kasus subsidi ekspor gula.   

Pada tanggal 27 September 2002, Brasil melakukan tuntutan terhadap pelanggaran 

subsidi ekspor gula yang dilakukan oleh Uni Eropa. Tuntutan yang dilakukan oleh 

Brasil membutuhkan jedah waktu untuk sampai pada tahap selanjutnya. Sela-sela 

menuju tahap selanjutnya inilah, Peace Clause berakhir, sehingga pada 15 Oktober 

2004, tuntutan diproses lebih lanjut oleh Dispute Settlement WTO. Hingga pada 28 

April 2005, Appellate Body memutuskan mengabulkan permintaan Brasil dan 

memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Uni Eropa. Sanksi 

tersebut adalah Uni Eropa harus memperbarui kebijakan gula dari rezim pasar 

gulanya yang sesuai dengan regulasi AoA dan SCM. Berakhirnya Peace Clause 

mampu membawa Brasil untuk membawa kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa ke 

Panel selajnutnya untuk diproses lebih lanjut pada tahun 2004.   

PERAN KERJASAMA PEMERINTAH BRASIL DENGAN AKTOR NON-

NEGARA DALAM DISPUTE SETTLEMENT WTO  

http://www.wto.org/
http://www.iatp.org/


Secara khusus untuk merespon permintaan kewajiban perdagangan multilateral 

setelah berdirinya WTO, dan lebih spesifik untuk mengatur perselisihan perdagangan 

global dibawah peraturan yang berdasarkan mekanisme Dispute Settlement WTO, 

Brasil menetapkan spesialisasi mekanisme Dispute Settlement yang disebut dengan 

Tiga Pilar. Pilar pertama terdiri dari divisi spesialisasi Dispute Settlement WTO yang 

bertempat di Ibu Kota yaitu, Brasilia. Pilar kedua terdiri dari koordinasi antara unit 

dengan misi WTO Brasil di Jenewa, dan pilar ketiga terdiri dari koordinasi antara 

pilar pertama dan kedua bersama dengan sektor privat, yang biasanya terdiri dari 

firma hukum dan konsultan ekonomi yang dibiayai oleh sektor privat itu sendiri 

(Shaffer et.al, 2008: 41). Koordinasi antara ketiga pilar tersebut menjadi lebih baik jika 

melibatkan pemerintah untuk mengatur perselisihan mengenai perdagangan dengan bantuan 

dari koordinasi privat publik.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Bagan diatas menjelaskan tentang partisipasi pemerintah Brasil dan sektor privat 

yang berhubungan secara keseluruhan dengan manajemen dispute WTO. Sektor 

privat di Brasil lebih mengorganisir dirinya dengan bantuan asosiasi perdagangan 

yang mampu mendanai dan perusahaan individual yang memiliki skala besar. Hal ini 

menghubungkan industri-industri dengan mitra pemerintahan yang kuat selama 

investigasi halangan atau pendakwaan permasalahan dalam WTO. Think tank dan 

pusat penelitian di Brasil juga memainkan peranan penting dalam permasalahan 

perdagangan internasional dan penyelesaian masalah di Dispute Settlement WTO. 

Beberapa dari mereka telah diciptakan oleh wirausaha untuk menasehati, 

menginformasikan dan mendampingi Pemerintah serta industri dalam berbagai isu 

perdagangan. Salah satu pemimpin think tank di Brasil adalah Institute of Studies on 

Trade and International Negotiations (ICONE) (www.iconebrazil.org). ICONE 

menyediakan teknis analisis dan dukungan penelitian yang berhubungan dengan 

agrikultur dan agribisnis untuk Pemerintah dan industri agrikultur.  

Penjelasan bagan mengenai institusional di Brasil, dapat diklasifikasikan aktorr-aktor 

yang bersangkutan kedalam dua golongan, yaitu aktor negara atau pemerintah dan 

aktor non-negara. Yang termasuk dalam aktor negara pada bagan institusional Brasil 

untuk menangani permasalahan atau kasus di Dispute Settlement WTO adalah CGC 

(Dispute Settlement Unit) , CAMEX (Inter-Ministerial Foreign Trade Chamber), Misi 

Permanen Brasil di WTO, dan Kementrian yang bersangkutan. Sedangkan yang 

tergolong dalam aktor non-negara adalah firma hukum baik dari domestik maupun 

luar negri, konsultan privat, Institusi Akademik, media, Konfederasi Industri atau 

Koalisi Industri, Asosiasi Perdagangan (UNICA), representasi masyarakat sipil 

(GECEX), serta think tank dan pusat penelitian (ICONE). Secara singkat peranan dari 

aktor-aktor tersebut terintegrasi satu sama lain karena memiliki pembagian kerja 

masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang terjadi di 

Dispute Settlement WTO. 

http://www.iconebrazil.org/


CGC menjadi institusi utama yang merepresentasikan hasil kerja dari gabungan 

aktor-aktor yang bersangkutan. Permasalahan atau kasus yang ada kemudian diatur 

oleh Komite Eksekutif dengan representative masyarakat sipil dan transparansi 

prosedur yang dipublikasikan secara online dan bertujuan untuk menggiring opini 

publik. Untuk mendukung bukti-bukti apa saja yang diperlukan dalam memenangkan 

sebuah kasus dan menentukan strategi yang tepat dalam memenangkan negosiasi di 

Dispute Settlement WTO, dibutuhkan saran atau konsultasi dari Misi Permanen 

Brasil di WTO yang berfungsi untuk meneliti dan menasehati aspek-aspek yang 

berhubungan dengan WTO, serta Kementrian yang bersangkutan bertugas untuk 

melaksanakan investigasi. Proses penyelesaian kasus kemudian dikoordinasi oleh 

CAMEX (mengkoordinasi antar Kementrian), CONEX (mengkoordinasi antara 

CAMEX dan sektor privat), serta CGC (mengkoordinasi antara Kementrian, 

CAMEX, Misi Jenewa dan Industri). Jika semua bukti, hasil investigasi, serta 

penelitian sudah terkumpul, maka saatnya CAMEX (berasosiasi dengan Kementrian 

yang bersangkutan) untuk memutuskan keberlanjutan kasus tersebut. Aktor penting 

lainnya yang memainkan peranan penting atas keberlangsungan proses penyelesaian 

suatu kasus adalah firma hukum (baik domestik maupun dari luar negri), konsultan 

privat, agensi pengawas, think tank dan pusat penelitian, media (yang mengetahui 

tentang permasalahan perdagangan internasional), institusi akademik, serta 

konfederasi industri, koalisi bisnis dan asosiasi perdagangan.    

CGC dan CAMEX menyediakan sebuah cara institusional untuk industri gula guna 

bekerjasama dengan Pemerintah Brasil mengenai kepentingan proteksi ekspor. 

Kehadiran institusi sektor publik ini diubah, yang semula hanya sebatas koordinasi 

informal, kemudian menjadi sebuah badan secara institusional yang menentukan 

kemitraan. Dengan bantuan dari institusi ini, pengacara dan konsultan ekonomi 

mendampingi Pemerintah selama proses investigasi, persiapan, dan tuntutan kasus di 

Dispute Settlement WTO. Layanan CGC dan CAMEX didanai oleh industri, yaitu 

Asosiasi Tebu (UNICA). UNICA merupakan serikat agrobisnis tebu Sao Paulo yang 



mewakili tebu, gula, dan bisnis alkohol. UNICA memiliki lebih dari seratus pabrik 

yang terafiliasi sebagai anggota. UNICA memainkan peranan kunci dalam 

perkembangan industri tebu. Hal ini dibuktikan dalam kasus pelanggaran subsidi 

ekspor Uni Eropa di WTO. Selain itu, media memainkan peranan yang penting dalam 

Dispute Settlement WTO. Kasus ini secara ekstensif diliput oleh jurnalis, dan inisiatif 

ini membuat publik waspada terhadap proses berjalannya perkembangan perdagangan 

internasional. Sebagai hasilnya, kesuksesan pendakwaan kasus menjadi sangat 

penting untuk kepemimpinan politik. Secara jelas dapat diamati bahwa Kementrian 

Luar Negri, Kementrian Agrikultur, Misi Permanen Brasil untuk WTO, UNICA, 

Sidley Austin dan Datagro merupakan partisipan kunci yang terlibat dalam 

keseluruhan proses pendakwaan. Hal tersebut juga secara jelas mencerminkan bahwa 

meskipun kasus dibiayai oleh industri, Pemerintah merupakan pemimpin dalam 

penyelesaian permasalahan dalam Dispute Settlement yang berperan mengawasi dan 

mengkoordinasi pekerjaan yang secara khusus disewakan oleh penyedia jasa dan 

representatif sektor privat. Brasil kemudian mencapai kemenangan dari kasus subsidi 

ekspor gula Uni Eropa di Dispute Settlement dengan adanya bukti bahwa Uni Eropa 

diberikan sanksi oleh WTO untuk mereformasi kebijakan gula dalam rezim pasar 

gulanya, terutama yang berhubungan dengan kuota ekspor ilegal, subsidi ekspor gula 

ilegal, dan penghapusan tarif preferensial serta memberlakukan liberalisasi 

perdagangan terhadap gula.  

Kesimpulan 

Brasil dapat memenangkan negosiasi kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa di Dispute 

Settlement WTO karena berakhirnya peace clause pada tahun 2003 sehingga Brail 

mampu menggelar panel sengketa kasus subsidi ekspor gula hingga tuntas dan 

adanya peran kerjasama Pemerintah Brasil dan aktor non-negara telah teruji 

kebenarannya. Indikator Brasil dapat dikatakan sebagai pemenang dalam kasus 

subsidi ekspor gula Uni Eropa di Dispute Settlement WTO adalah karena adanya 

sanksi yang diberikan oleh WTO ke Uni Eropa untuk mereformasi kebijakan gula 



dalam rezim pasar gulanya dan pada tahun 2006 Uni Eropa melaksanakan sanksi 

tersebut. Terbukti bahwa Uni Eropa melaksanakan sanksi tersebut ditunjukkan 

adanya penurunan dalam harga gula Uni Eropa dan Uni Eropa mereduksi kuantitas 

produksi gulanya. Aktor pemerintah yang terlibat dalam negosiasi di kasus ini adalah 

CGC dan CAMEX, serta Kementrian yang bersangkutan. Sedangkan aktor non-

negara yang terlibat dalam negosiasi di kasus ini adalah UNICA, media, konsultan 

dari sektor privat. Adanya peranan kerjasama yang terintegrasi menjadikan Brasil 

memenangkan negosiasi dalam kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa di Dispute 

Settlement WTO.  
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