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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini perdagangan dunia telah meningkat dengan pesat sejak Perang 

Dunia Kedua berakhir.Sejak tahun 1950, ekspor barang-barang dari 

Negara-negara seluruh dunia mengalami kenaikan rata-rata 6% per 

tahun
1
.Peningkatan volume perdagangan dunia ini disebabkan karena 

perdagangan Internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam 

meningkatkan kemajuan ekonomi Negara-negara di dunia. 

Kegiatan Negara di bidang perdagangan Internasional telah diatur oleh 

beberapa peraturan Internasional yang cukup  rumit yang ketentuan-

ketentuan pokoknya termuat dalam General Agreement On Tarifs and 

Trade (GATT). Lembaga ini dibentuk pada tahun 1947 yang fokus 

utamanya adalah memfasilitasi terbentuknya sistem perdagangan 

bebas
2
.GATT ini yang kemudian digantikan oleh World Trade 

Organization(WTO).WTO dapat dianggap sebagai rezim perdagangan 

bebas karena concern nya adalah menciptakan sistem perdagangan bebas 

dunia di mana perdagangan tidak lagi dihambat oleh proteksi baik dalam 

bentuk tarif maupun nontarif.Oleh karena itu fokus utama dari GATT 

adalah bagaimana mengurangi tarif serendah mungkin.GATT telah 
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melakukan berbagai usaha negosiasi dan perundingan yang lebih sering 

disebut sebagai putaran.Hingga saat ini telah dilakukan sebanyak delapan 

perundingan, tinjauan akhir mengenai kondisi perdagangan internasional 

yaitu sampai pada tahap seri perundingan multilateral yakni Putaran 

Uruguay yang telah berhasil diselesaikan pada bulan Desember 

1993.Kecenderungan menuju proteksionisme perdagangan justru terus 

berlanjut sampai ke tingkat yang membahayakan
3
. 

Sebagaimana Negara berkembang, Indonesia telah menunjukan sikap 

positif terhadap pengaturan perdagangan multilateral.Hal ini dibuktikan 

dengan keanggotaan Indonesia dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 

1950, dan kemudian menjadi original member WTO serta meratifikasi 

perjanjian perdagangan multilateral tersebut dengan Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the 

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) 
4
. 

Indonesia menjadi anggota GATT atas dasar ketentuan Pasal 

XXVI:5(c) yakni yang disebut succession. Article XXVI 5 (c) If any of the 

customs territories, in respect of which a contracting party has accepted 

this Agreement, possesses or acquires full autonomy in the conduct of its 

external commercial relations and of the other matters provided for in this 

Agreement, such territory shall, upon sponsorship through a declaration 
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by the responsible contracting party establishing the above-mentioned 

fact, be deemed to be a contracting party
5
. 

Negara-negara baru yang merdeka biasanya menjadi anggota GATT 

lewat ketentuan ini. Salah satu konsekuensi Uni Eropa terpenting adalah 

bahwa Negara-negara baru ini akan memikul hak dan kewajiban GATT 

dari Negara terdahulu menjadi sponsornya sepanjang Negara yang baru 

merdeka tersebut tidak menolak hak-hak dan kewajiban tadi.  

Namun, dengan tidak mengecilkan arti yang telah dicapai GATT kini 

masih terdapat suatu masalah besar yang senantiasa mengancam 

kelancaran dan ketertiban perdagangan Internasional yang tidak hanya 

efisien dan efektif, tetapi juga adil (fair trade), yakni karena masih 

terdapat ketidakpatuhan (non-compliance) Negara – Negara (terutama 

Negara-negara ekonomi kuat) terhadap ketentuan-ketentuan GATT
6
. Salah 

satu alasan yang menimbulkan ketidakpatuhan tersebut adalah tidak 

berfungsinya mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan. Sengketa 

dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan 

perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya dalam 

peraturan GATT atau mengambil kebijakan kemudian merugikan negara 

lain.  

Perselisihan yang sering terjadi adalah perselisihan antara Negara maju 

dan Negara berkembang.Perselisihan ini merupakan yang marak terjadi 

dalam ekonomi perdagangan dunia.Benturan kepentingan tersebut terjadi 
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dalam hampir keseluruhan negosiasi perdagangan, terutama di bidang 

pertanian (agriculture)tentang negosiasi tarif
7
.Sektor pertanian merupakan 

sektor yang mengandalkan kemampuan Sumber Daya Alam di mana 

sektor ini mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk memperoleh 

devisa karena penggunaan input dari impor relatif rendah dari sektor lain, 

terutama sektorindustri
8
. 

Cokelat atau kakao merupakan tanaman perkebunan berupa pohon 

yang dikenal di Indonesia sejak tahun 1560, namun baru menjadi komoditi 

yang penting sejak tahun 1951.Perkembangan ekspor biji kakao dari 

Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.Sebagian besar 

biji kakao Indonesia diekspor ke luar negeri salah satunya adalah Uni 

Eropa. Pesaing kakao Indonesia di pasar Uni Eropa cukup banyak dan 

datang dari Negara-negara yang memperoleh fasilitas bebas bea masuk, 

seperti: Pantai Gading yang menguasi hampir setengah (41,54%) dari 

pasokan yang dibutuhkan Uni Eropa, Ghana, Nigeria, Kamerun, Brazil, 

Ecuador dan Swiss.Sementara negara lain seperti Indonesiayang masuk 

dalam kelompok negara berkembang hanya memperoleh pengurangan 

tarifsebesar 3,5% dari tarif yang berlaku umum (Most Favoured Nations). 

Disamping itu,perlakuan khusus juga diberikan bagi negara (Ghana dan 
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Pantai Gading) yang memilikiperjanjian perdagangan bebas dengan Uni 

Eropa
9
. 

Perlakuan yang berbeda dari suatu Negara terhadap Negara lain adalah 

bentuk dari diskriminasi yang saat ini tidak bisa dihindarkan. Bentuk 

diskriminasi pun beragam jenisnya. Yang pertama adalah tindakan 

diskriminasi antara barang dalam negeri dan barang luar negeri, bentuk 

perlakuannya adalah seringnya suatu Negara menetapkan hargatarif yang 

lebih mahalterhadap produk asing, hal itu bertujuan agar barang dalam 

negeri lebih unggul penjualannya daripada produk luar negeri. Dengan 

tindakan seperti itu maka secara langsung produk luar negeri ditolak dan 

tidak boleh masuk ke dalam pasar internasional.Kedua adalah tindakan 

diskriminatif pengimpor terhadap Negara-negara pengekspor. Seperti 

contoh kasus penelitian ini contoh dari bentuk diskriminasi kedua adalah 

tindakan mengistimewakan suatu Negara yang saling menguntungkan dan 

Negara pihak ketiga tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti 

hanya Negara pengekspor lainnya. Padahal di dalam article 1 GATT 

disebutkan setiap Negara wajib untuk memberikan perlakuan yang 

samaterhadap Negara manapun terutama terhadap Negara yang sama-sama 

tergabung dalam anggota World Trade Organization. 

Dalam perdagangan internasional, secara garis besar prinsip-prinsip 

hukum menghendaki adanya perlakuan yang sama atas setiap produk, baik 

terhadap produk impor ataupun produk domestik. Tujuan adanya 

                                                             
9
Indonesia missioneu, http://www.indonesia-missioneu.org/laporan-Peluang-Ekspor--komoditi-
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penerapan prinsip tersebut adalah untuk terciptanya perdagangan bebas 

yang teratur berdasarkan norma hukum GATT 
10

. Makna dari prinsip ini 

sesungguhnya adalah bahwa apabila suatu Negara memberikan fasilitas 

berbagai kemudahan akses pasar kepada Negara lain, maka dengan 

sendirinya Negara- Negara lain juga berhak mendapatkan fasilitas dan hak 

yang sama. 

Prinsip Most Favoured Nation ini termuat dalam Pasal I 

GATT.Menurut prinsip ini Negara-negara memberikan perlakuan sama 

seperti yang diberikan kepada Negara ketiga. Kebaikan standar ini dalam 

bentuknya yang tak bersyarat adalah bahwa ia secara umum 

memberlakukan bagi seluruh peserta perjanjian keuntungan-keuntungan 

yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada Negara ketiga
11

. 

Perlakuan ini dimaksudkan tanpa memandang struktur sosial-politik dan 

ekonomi antar Negara.Selain itu persamaan dalam prinsip ini berlaku bagi 

Negara maju dan Negara berkembang, Negara industri maupun Negara 

agraris. Bisa dikatakan bahwa Negara anggota terikat untuk memberikan 

Negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan 

kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.  

Kebijakan Uni Eropa terhadap produk ekspor kakao asal Indonesia 

dianggap diskriminatif.Perkembangan ekspor kakao dari Indonesia 

memang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.Sebagian besar 

kakao Indonesia diekspor ke luar negeri, khususnya di kawasan 
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Eropa.Menurut catatan International Cocoa Organization, di tahun 2009 

produksi biji kakao Pantai Gading sebesar 1.270.226 ton, Ghana 830.790 

ton dan Indonesia sebesar 737.989 tondan pada tahun 2001, Indonesia 

menguasai sekitar 13,5% produksi kakao dunia, yang merupakan peringkat 

ketiga setelah Ghana yang menguasai 15% produksi kakao dunia, dan 

Pantai Gading yang menghasilkan kakao sebanyak 43% produksi dunia
12

. 

Namun tarif bea masuk produk kakao Indonesia lebih tinggi daripada 

produsen negara lain. Sebagai negara penghasil kakao terbesar ketiga di 

dunia, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekspor 

komoditas kakao ke pasar Eropa.Namun, ekspor tersebut selama ini 

mengalami kesulitan ekspor karena tingginya biaya masuk atau biaya 

impor yang diberlakukan terhadap komoditi kakao dari Indonesia. 

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia (badan kebijakan fiskal pusat kebijakan pendapatan 

negara) Impor kakao olahan dari Indonesia dikenai bea masuk antara 7% - 

9% sementara negara produsen lainnya seperti Pantai Gading dan Ghana 

tidak dikenai bea masuk. Perlakuan diskriminasi lain juga sering ditemui 

terhadap produk kakao olahan asal Indonesia, misalnya kakao olahan 

Indonesia hanya dijadikan bahan campuran makanan di Uni Eropa dan 

dihargai cukup murah.  

Pada tanggal 14 Mei 2015 Wakil Presiden Yusuf Kalla meminta 

Federasi Perdagangan Kakao London untuk mengurangi biaya keluar atau 

                                                             
12

Kajian Perkembangan Perekonomian Kakao Nasional Pasca Pengenaan Bea Keluar Biji Kakao 

oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskapusat Kebijakan 

Pendapatan Negara. http://www.fiscal.depkeu.go.id/. Diakses 12 Oktober 2015 

http://www.fiscal.depkeu.go.id/


8 
 

pajak impor produk olahan kakao dari Indonesia ke Eropa. Hal tersebut 

disampaikan dalam konferensi FCC tahunan di London
13

. 

Berdasarkan substansi dari prinsip Most Favoured Nation, perlakuan 

khusus yang diberikan kepada beberapa Negara dan mengenyampingkan 

negara lain adalah tindakan diskriminatif. Sama halnya dengan perjanjian 

bilateral Uni Eropa dengan Negara Ghana maupun Pantai Gading, Eropa 

tidak bisa menggunakan alasan tersebut untuk membenarkan tindakannya 

untuk mendiskriminasi Negara Indonesia. 

Di samping keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas, 

perdagangan dunia juga tidak lepas dengan adanya hambatan perdagangan 

yang membuat harga di Negara pengimpor lebih tinggi daripada harga di 

pasar dunia.Hambatan perdagangan internasional dan dampaknya 

merupakan isu penting di bidang pertanian, yang semakin penting dari 

tahun ke tahun.Adanya hambatan perdagangan akan menaikkan harga 

barang impor dan selanjutnya mengubah harga relatif dalam 

perekonomian. Ketika harga relatif berubah, produksi dan konsumsi 

melakukan penyesuaian serta kesejahteraan berbagai macam kelompok 

juga berubah 
14

. 

Pada dasarnya, apakah perdagangan global sekarang ini membawa 

perdamaian dan kemakmuran ataukan tidak akan sangat ditentukan oleh 

seberapa besar perdagangan memberikan manfaat kepada partisipan baik 
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Negara maju maupun Negara berkembang. Perdagangan Internasional 

seharusnya memberikan keuntungan yang kurang lebih sama bagi Negara 

yang terlibat dalam sistem perdagangan global sesuai proporsinya jika 

perdagangan diharapkan mampu menjadi instrument untuk menciptakan 

perdamaian dan kemakmuran dunia. Namun pada kenyataannya banyak 

kecurangan, Negara-negara harusberhadapan dalam kapasitas dan sumber 

daya yang timpang.Akibatnya, Negara-negara sedang berkembang 

memperoleh dampak yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan Negara-

negara maju karena produknya kalah bersaing. 

Menghadapi sikap diskriminatif dari Negara-negara maju 

terhadapekspor dari Negara-negara berkembang, perlu adanya suatu 

pengaturan perdagangan multilateral untuk menentukan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang baik dan benar sebagaimana dimuat dalm 

GATT.Pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam GATT 

didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, yang dalam hal ini menunjukan 

bahwa kesejahteraan bangsa dapat ditingkatkan melalui perdagangan 

bebas dan berlandaskan asas non-diskriminasi. 

Persoalan yang terjadi dalam kasus Uni Eropa dan Indonesia adalah 

dalam mengelola perdagangan dewasa ini yakni sistem tersebut 

dilaksanakan secara tidak adil.Pelanggaran ketentuan GATT oleh Negara 

lain bukan suatu syarat khusus akan tetapi dapat juga tindakan yang 

dilakukan oleh Negara lain itu tidak merupakan pelanggaran terhadap 

suatu ketentuan GATT namun merugikan pihak Negara lain, dilihat dari 
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tujuan GATT itu sendiri diantaranya yaitu untuk menciptkan suatu 

iklimperdagangan internasional yang aman dan jelas bagi 

masyarakatbisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan 

yangberkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. 

Permasalahan yang perlu dikaji lagi adalah bahwa sektor pertanian 

tidak pernah dilibatkan secara penuh dalam Putaran GATT sehingga 

banyak tarif pertanian tidak terikat dengan proses GATT dan tidak ada 

halangan bagi Negara-negara maju untuk menaikkan tarif atau hambatan 

lainnya, akibatnya kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak pernah 

ditentang meskipun kebijakan yang telah ditetapkan merugikan Negara 

lain. 

Batasan tarif merupakan salah satu yang telah dimasukkan dalam 

proses GATT dan terdapat sanksi berat pada tingkat tersebut. Nilai tarif 

tidak dapat dinaikkan dari batas yang telah ditetapkan.Karena tarif Uni 

Eropa tidak pernah dibatasi, sehingga tarif tersebut dapat dinaikkan tanpa 

ijin GATT.Sangat jelas bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip Most 

Favoured Nation sebagaimana terdapat dalam pasal 1 GATT. 

Berdasarkan diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

analisis kasus tersebut. Sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan judul 

”ANALISIS YURIDIS NORMATIF PRINSIP MOST FAVOURED 

NATION DALAM TINDAKAN DISKRIMINASI UNI EROPA 

TERHADAP TARIF IMPOR KAKAO INDONESIA MENURUT 

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL”. 



11 
 

B. Rumusan Permasalahan 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang 

penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa dasar pertimbangan Uni Eropa menetapkan tarif impor yang tinggi 

untuk komoditas kakao di Indonesia ? 

2. Apakah tindakan Uni Eropa dalam membedakan tarif impor produk 

Kakao dibenarkan menurut peraturan Hukum Perdagangan 

Internasional? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui alasan Uni Eropa menetapkan tarif impor yang 

tinggi untuk komoditas kakao di Indonesia 

2. Untuk mengetahui tindakan Uni Eropa dalam membedakan tarif impor 

produk Kakao dibenarkan ataukah tidak menurut peraturan Hukum 

Perdagangan Internasional 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

kepentingan dan hal-hal sebagai berikut : 

 



12 
 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

akademis, dengan memberikan sebuah wawasan baru atau memberikan 

gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara 

lebih jauh terhadap ilmu hukum perdagangan internasional, sehingga 

diharapkanakan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna 

untuk masa depan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Selain sebagai syarat untuk lulus dan mendapatkan gelar 

sarjana hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan penulis tentang analisa kasus tindakan Uni Eropa dalam 

memberikan kebijakan tarif yang tinggi kepada Indonesia 

berdasarkanprinsip non-diskriminasi dengan ketentuan yang ada di 

dalam GATT. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan 

pustaka dalam membuat penulisan-penulisan ilmiah. 

c. Bagi Mahasiswa 

Diharapkanhasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan 

wacana dan wawasan baru bagi mahasiswa fakultas hukum, 

khususnya konsentrasi hukum bisnis, yang tidak pernah didapatkan 

pada saat kuliah dan dapat menjadi alternatifbahan mata kuliah 
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mengenai tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadaptarif impor 

sesuai dengan prinsip Most Favoured Nation. 

 

E. Metode Penulisan 

Untuk memperoleh data yang valid terkait permasalahan yang 

dikemukakan, maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum 

yang meliputi : 

E.1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penulisan 

hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu ilmu yang 

menelaah hukum sebagai atau system kaidah-kaidah, dengan 

dogmatic hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga 

dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah 
15

. Hukum 

adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada yang 

melanggar kaidah tersebut, maka ia diancam dengan saksi yang nyata. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa salah satu unsur yang paling hakiki 

dari hukum adalah hukum bersifat normative karena ia meletakkan 

kewajiban yuridis 
16

. 
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E.2. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, ialah semua dokumen peraturan yang 

mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang 

diantaranya yaitu General Agrrement Tarif and Trade (GATT), 

undang-undang dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, ialah data yang mendukung bahan 

hukum primer yaitu berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli 

hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat sarjana, 

kesepakatan antar Negara dan penelitian terdahulu. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer 

dan sekunder seperti kamus bahasa Inggris, kamus hukum, 

ensiklopedia, dan sumber lain yang berhubungan dengan 

penulisan ini. 

E.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan bahan, 

penulis menggunakan studi kepustakaan (library research) dan 

pencarian bahan hukum melalui browsing internet yang terkait 
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dengan kumpulan subjek dan obyek  sengketa Uni Eropa dan 

Indonesia terkait dengan tarif impor produk pertanian yaitu kakao. 

E.4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik Analisa bahan hukum adalah tahap yang penting dalam 

menentukan suatu penelitian yaitu menguraikan dan memecahkan 

masalah yang diangkat dalam penulisan ini berdasarkan bahan yang 

diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang 

diajukan terhadap penelitian yang bersifat diskriptif analitis.Dalam 

penelitian ini, analisis bahan yang digunakan adalah dilakukan secara 

diskriptif kualitatif yang ada yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, 

norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam Undang-

undang.Kemudian mendiskripsikan dan menganalisis materi isi dan 

keabsahan data yang ditemukanuntuk menemukan dasar 

pertimbangan atas tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap tarif 

impor sesuai dengan prinsip Most Favoured Nation.Penelitian 

diskriptif kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan
17

. 

Data yang dianalisa secara diskriptif kualitatif akan dikemukakan 

dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan data. 

Selanjutnya semua data diseleksi dan ditolak kemudian dinyatakan 

secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan 

                                                             
17
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Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal..26. 
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mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi 

terhadappermasalahan yang dimaksud. 

 

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya 

secara singkat adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, 

yakni memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi 

pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan 

permasalahan yang ada.Rumusan masalah, yakni meliputi 

pertanyaan yang berfokus dan spesifik terhadap masalah 

yang dibahas serta merupakan dasar pemilihan judul. 

Tujuan penulisan memuat pernyataan singkat tentang apa 

yang hendak dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian 

merupakan uraian mengenai kegunaan secara teoritis dan 

praktis.Metode penulisan, yang menguraikan tentang 

metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan, 

jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan 

bahan dan teknik analisa bahan serta sistematika 

penulisan. 
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BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori 

atau kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti oleh penulis yaitu menyangkut tindakan 

diskriminatif Uni Eropa dalam menentukan kebijakan 

tarif impor kepada Negara pengekspor kakao, khususnya 

Negara Indonesia serta menyangkut penyelesaian 

sengketa yag tepat bagi kasus tersebut 

BAB III :HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penulis akan menjawab, menguraikan, dan 

menganalisis secara rinci dan jelas terkait rumusan 

masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti 

yang berkenaan tinjauan analisis yuridis normatif prinsip 

most favoured nation dalam tindakan diskriminasi Uni 

Eropa terhadap tarif impor kakao indonesia menurut 

hukum perdagangan internasional 

BAB IV :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum 

ini dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan bab 

sebelumnya serta berisi saran atau rekomendasi penulis 

terhadappermasalahan yang diangkat dalam penulisan 

hukum ini. 

 


