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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sengketa rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di 

World Trade Organizationi (WTO)1 bermula dari terbitnya undang-undang di AS 

untuk mencegah atau mengurangi perokok dari kalangan pemuda sebagaimana 

tertuang di dalam Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act 

(FSPTCA) yang diundang-undangkan pada bulan Juni 2009 dan berlaku 

September 2009.2 Pemerintah Indonesia menganggap peraturan tersebut telah 

melanggar ketentuan WTO yaitu secara diskriminatif mengecualikan rokok 

mentol dari larangan penjualan rokok beraroma di AS, akan tetapi memasukkan 

rokok kretek di dalam ketentuan tersebut. Rokok kretek yang dijual di pasar AS 

sekitar 99 persen diimpor dari Indonesia, sedangkan hampir seluruh rokok mentol 

yang dijual di AS adalah hasil produksi domestik AS sendiri.3 Dengan demikian 

                                                
1 WTO adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan antar 
negara untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir melakukan bisnis 
mereka, dalam https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm, diakses pada 
(04/04/2016, 20:34 WIB) 

2 Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (DJKPI), RI Sengketakan Larangan 
Perdagangan Rokok Kretek di Amerika Serikat Ke DSB – WTO, dalam 
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id
=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=771&alldate=true, diakses pada (03/31/2016, 
10:49 WIB) 

3 Ibid. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=771&alldate=true
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=771&alldate=true
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secara implisit AS telah melakukan pemboikotan4 terhadap rokok kretek 

Indonesia. 

Presiden Barack Obama telah mengesahkan undang-undang Section 907 

dari Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, (Public Law 111-31, 

"The Act") pada 22 Juni 2009 yang berlaku efektif pada 22 September 2009.5 

Undang-undang ini melarang penjualan semua rokok yang mengandung aroma 

dan rasa (flavoured cigarettes) termasuk rokok kretek di AS, akan tetapi undang-

undang tersebut mengecualikan rokok mentol. 

AS menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk membuat 

regulasi demi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, AS mengatakan bahwa tujuan 

dari disahkannya Tobacco Control Act adalah untuk mengurangi jumlah perokok 

di bawah umur, serta melindungi mereka dari dampak bahaya merokok. Namun, 

berbanding terbalik dengan data yang diperoleh Direktorat Jenderal Kerja Sama 

Perdagangan Internasional (DJKPI) yang menyatakan bahwa konsumsi rokok 

mentol di kalangan anak muda AS sebesar 43 persen. Sebaliknya, konsumsi rokok 

kretek oleh anak muda tak lebih dari satu persen (0,05%).6 Hal ini menunjukkan 

bahwa rokok yang memicu kalangan pemuda AS untuk mulai merokok adalah 

justru rokok mentol, bukan rokok kretek. 

                                                
4 Boikot berarti bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta 
dan sebagainya), dalam http://kbbi.web.id/boikot, diakses pada (04/03/2016, 19:17 WIB) 

5 DJKPI, Diplomasi Perdaganggan RI dalam Tatanan Perdagangan Dunia: WTO Setuju Bentuk 
Panel Sengketa mengenai Larangan Perdagangan Rokok Kretek di Amerika Serikat, dalam 
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id
=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=788&alldate=true, diakses pada (03/31/2016, 
12:47 WIB) 

6 Ibid. 

http://kbbi.web.id/boikot
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=788&alldate=true
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=788&alldate=true
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Akhirnya pada 9 Juni 2010, Pemerintah Indonesia secara resmi 

mengajukan permintaan pembentukan panel7 dalam sidang Dispute Sattlement 

Body (DSB)8 WTO yang diselenggarakan di Jenewa sebagai langkah tindak lanjut 

dalam proses penyelesaian sengketa dagang WTO.9 Dalam kesempatan tersebut 

delegasi Republik Indonesia menyampaikan pada sidang tentang alasan dan dasar 

hukum mengapa Indonesia meminta pada DSB WTO untuk membentuk panel. 

Indonesia merasa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh AS terhadap 

ketentuan WTO mengenai National Treatment yang tercantum dalam Technical 

Barriers to Trade (TBT)10 Pasal 2.1.11 Ketentuan tersebut menegaskan bahwa, 

tiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama 

terhadap produk sejenis baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang 

berasal dari impor negara anggota WTO lainnya. 

Menanggapi gugatan tersebut, AS pun menyatakan kekecewaannya 

terhadap Indonesia atas pengajuan panel pada DSB WTO karena hal itu dianggap 

premature atau tindakan yang terburu-buru. Lain halnya dengan pihak Indonesia, 

Menteri Perdagangan Mari Pangestu menyatakan bahwa: 

                                                
7 Panel adalah kelompok pembicara yang dipilih untuk berbicara dalam diskusi dan menjawab 

pertanyaan di depan hadirin (penonton, pendengar), dalam http://kbbi.web.id/panel-2, diakses 
pada (04/05/2016, 01:07 WIB) 

8 DSB adalah badan yang bertugas membentuk panel penyelesaian sengketa perdagangan di antara 
negara anggota WTO secara netral dan adil, dalam https://ustr.gov/trade-agreements/wto-
multilateral-affairs/wto-issues/dispute-settlement, diakses pada (04/05/2016, 01:23 WIB) 

9  DJKPI, Loc.Cit. 
10 TBT adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan teknis, standar 

dan prosedur kesesuaian tidak diskriminatif dan tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu 
dalam perdagangan, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm, diakses pada 
(04/05/2016, 24:55 WIB) 

11 DJKPI, Kemenangan di WTO Posisikan Rokok Indonesia, dalam 
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id
=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1018&alldate=true, diakses pada 
(04/02/2016, 09:41 WIB) 

http://kbbi.web.id/panel-2
https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-issues/dispute-settlement
https://ustr.gov/trade-agreements/wto-multilateral-affairs/wto-issues/dispute-settlement
https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1018&alldate=true
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1018&alldate=true
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“Tindakan Pemerintah Indonesia membawa AS ke DSB 
WTO merupakan masalah prinsip karena telah terjadi 
diskriminasi, dimana pengecualian terhadap mentol yang 
juga adalah rokok beraroma (flavoured) di dalam undang-
undang sementara kretek yang beraroma cengkeh dilarang. 
Oleh karena itu, demi kepentingan nasional, Indonesia 
membawa masalah ini ke DSB WTO.”12 
 

Pengajuan Panel DSB WTO oleh Indonesia dilakukan setelah konsultasi 

Indonesia–AS pada tanggal 7 April 2010 dalam upaya mencari solusi atas undang-

undang yang dikeluarkan AS tidak juga membuahkan hasil yang baik bagi pihak 

Indonesia. Menteri Perdagangan Mari Pangestu mengatakan: 

“RI telah menyampaikan kepentingan dalam berbagai 
forum bilateral dari tingkat senior official sampai di 
tingkat menteri baik secara formal maupun informal 
selama lebih dari empat tahun, namun tidak membuahkan 
hasil. Sebagai anggota WTO, AS seharusnya melaksanakan 
kewajiban internasionalnya sebagaimana terdapat dalam 
Agreement on Technical Barriers to Trade dan General 
Agreements Trade and Tariff (GATT) 199413, untuk tidak 
melakukan diskriminasi perdagangan.”14 
 

Setelah pengajuan pembentukan Panel yang dilakukan pihak Indonesia 

pada 9 Juni 2010 di Jenewa, akhirnya WTO mengabulkan permintaan tersebut 

pada 20 Juli 2010 dengan tiga orang sebagai anggota panel yaitu Mr. Ronald 

Soborio dari Costa Rica sebagai ketua; Mr. Ichiro Araki dari Jepang dan Mr. 

Hugo Cayrius dari Uruguay sebagai anggota.15 Dengan terbentuknya panel 

                                                
12 Ibid. 
13 GATT merupakan sekumpulan peraturan perdagangan internasional, dalam 

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id
=371&detail=true, diakses pada (04/05/2016, 01:42 WIB) 

14 DJKPI, Kemenangan di WTO Posisikan Rokok Indonesia, dalam 
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id
=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1018&alldate=true, diakses pada 
(04/02/2016, 09:41 WIB) 

15 Ibid. 

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=371&detail=true
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=371&detail=true
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1018&alldate=true
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1018&alldate=true
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tersebut, diharapkan kasus ini dapat diteliti dengan objektif dan menegakkan 

aturan serta dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh AS. 

Setelah melakukan pengkajian, sidang panel WTO pun akhirnya memberi 

kesimpulan bahwa regulasi teknis AS yang antara lain melarang produksi dan 

penjualan rokok dengan bahan tambahan termasuk rokok kretek, dengan 

mengecualikan rokok mentol merupakan tindakan yang diskriminatif. Karena 

Panel WTO menilai bahwa rokok kretek dan rokok mentol merupakan produk 

yang sejenis.16 

Kretek tercipta untuk kesejahteraan bersama, karena di Indonesia untuk 

pembuatan kretek melibatkan petani tembakau dan petani cengkeh yang 

besarannya sampai dua juta jiwa.17 Dengan adanya regulasi teknis yang diterapkan 

oleh AS, Indonesia merasakan adanya hambatan kegiatan perdagangan dimana hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Regulasi teknis 

AS yang berimplikasi pada pemboikotan rokok kretek sejak 2009 tersebut 

membuat Indonesia kehilangan pendapatan dari ekspor rokok kretek ke AS. Dari 

Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat bahwa ekspor rokok 

kretek ke AS tahun 2007 sebesar US$ 604,42 ribu, tahun 2009 sebesar US$ 83,62 

ribu (sampai september 2009). Sedangkan untuk tahun 2010 sejak Tobacco 

                                                
16 DJKPI, Indonesia Tanggapi Banding AS Atas Putusan Sengketa Rokok, dalam 

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id
=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1004&alldate=true, diakses pada 
(04/02/2016, 12:03 WIB) 

17 NERACA, Pemerintah Ajukan Sengketa Rokok Ke WTO, dalam 
http://www.neraca.co.id/article/13093/pemerintah-ajukan-sengketa-rokok-ke-wto-amankan-
akses-pasar, diakses pada (04/02/2016, 13:05 WIB) 

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1004&alldate=true
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=16&news_sub_category_id=0&news_content_id=1004&alldate=true
http://www.neraca.co.id/article/13093/pemerintah-ajukan-sengketa-rokok-ke-wto-amankan-akses-pasar
http://www.neraca.co.id/article/13093/pemerintah-ajukan-sengketa-rokok-ke-wto-amankan-akses-pasar
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Control Act diberlakukan, devisa dari hasil penjualan rokok kretek di Amerika 

Serikat langsung berubah menjadi nihil.18 

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka menjadi menarik 

untuk diteliti tentang bagaimana sikap Pemerintah Indonesia memperjuangkan 

nasib rokok kretek di WTO dalam menghadapi tekanan proteksi AS. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana dinamika pelarangan ekspor rokok kretek Indonesia ke 

Amerika Serikat? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

rokok kretek Indonesia bisa dilarang peredarannya di AS, bagaimana respon 

pemerintah Indonesia terhadap pemboikotan rokok kretek oleh AS, serta tahapan 

penyelesaian sengketa rokok kretek di WTO. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para akademisi untuk 

mengetahui bagaimana dinamika rokok kretek Indonesia bisa 

dilarang beredar di AS, respon pemerintah Indonesia serta tahapan 

                                                
18 DJKPI, RI Sengketakan Larangan Perdagangan Rokok Kretek di Amerika Serikat Ke DSB – 

WTO, Loc. Cit. 
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penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga diharapkan memberikan 

wawasan yang nantinya dapat membantu atau bahkan menambah 

referensi dalam penelitian yang serupa di masa mendatang. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri 

yang dimiliki agar tidak didiskriminasi oleh negara lain, serta 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam rangka 

melestarikan produk rokok kretek yang ada di wilayahnya.  

 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Penulis memiliki lima acuan dalam mengkaji permasalahan tentang 

sengketa rokok kretek ini. Acuan tersebut akan menjadi pengantar bagi penulis 

untuk mempermudah dalam memahami duduk permasalahan yang ada.  

Pertama, penulis mengambil penelitian dari Putri Paramita Soedali19 dalam 

skripsinya yang berjudul Peran WTO Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa 

Tobacco Control Act Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Pada Tahun 2009-

2012, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan yuridis normatif 

dengan pendekatan teori liberalisme institusional, complex interdependence dan 

perdagangan internasional. Putri Paramita Soedali memaparkan bahwa sengketa 

rokok yang terjadi antara Indonesia-AS berawal dari disahkannya regulasi Family 

                                                
19 Putri Paramita Soedali (04320090037), 2013, Peran WTO Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa 

Tobacco Control Act Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Pada Tahun 2009-2012, Skripsi 
Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Pelita Harapan, dalam 
http://dspace.library.uph.edu:8080/handle/123456789/1920, diakses pada (04/02/2016, 12:55 
WIB) 
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Smoking Prevention And Tobacco Control Act. Dalam tulisannya, Putri Paramita 

Soedali lebih menekankan pembahasannya pada peran WTO dalam upaya 

penyelesaian sengketa, serta mengetahui apakah implementasi keputusan WTO 

yang dilakukan oleh Indonesia dan AS telah sesuai dengan rekomendasi WTO.  

Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian terdahulu yang 

disebutkan di atas, karena bahasan yang diangkat oleh peneliti terdahulu hanya 

ditinjau dari sudut pandang WTO sebagai lembaga peradilan perdagangan 

internasional. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang dinamika 

pelarangan ekspor rokok kretek Indonesia oleh AS. Selain itu, penelitian terdahulu 

menggunakan dua teknik analisa sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 

teknik analisa deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan Putri Paramita Soedali, 

berhasil membuktikan bahwa WTO telah memenangkan satu dari dua gugatan 

yang diajukan oleh Indonesia. 

Kedua, penulis mengambil penelitian dari Harmawati20 dalam jurnalnya 

yang berjudul Efektivitas Keputusan DSB-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa 

Dagang Indonesia-Amerika Serikat (Studi Kasus: WT/DS406 United States-

Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes), menggunakan 

metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan teori rezim internasional 

dan konsep efektivitas. Harmawati memaparkan tentang keefektivitasan dari 

organisasi internasional (WTO) dalam penyelesaikan sengketa.  

                                                
20 Harmawati (0902045175), 2014, Efektivitas Keputusan DSB-WTO Dalam Penyelesaian 

Sengketa Dagang Indonesia-Amerika Serikat (Studi Kasus: WT/DS406 United States-Measures 
Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes), eJournal Jurusan Hubungan 
Internasional, FISIP-Universitas Mulawarman, dalam http://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/?p=1157, diakses pada (04/02/2016, 13:10 WIB) 
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Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian terdahulu yang 

disebutkan di atas, karena bahasan yang diangkat oleh peneliti terdahulu tentang 

keefektivitasan WTO dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan penelitian ini 

tentang dinamika pelarangan ekspor rokok kretek Indonesia oleh AS. Selain itu, 

penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan 

teori rezim internasional dan konsep efektivitas, sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan konsep proteksi dan konsep monopoli. Harmawati 

dalam penelitiannya menemukan bahwa DSB WTO dinyatakan tidak efektif 

karena ternyata kekuatan hukum perjanjian yang telah disepakati bersama tidak 

dapat mengikat anggotanya untuk mematuhi semua peraturan. 

Ketiga, penulis juga menggunakan penelitian dari Aurora Jillena Meliala21 

dalam skripsinya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan 

Internasional: Studi Tentang Sengketa Indonesia Versus Amerika Serikat, Eropa 

Dan Jepang Mengenai Mobil Nasional, menggunakan metode yuridis normatif 

dengan pendekatan perdagangan internasional dan globalisasi. Dalam tulisannya, 

Aurora Jillena Meliala memaparkan bahwa kebijakan Indonesia terkait Program 

Mobil Nasional tidak sesuai dengan prinsip WTO tentang Most Favored Nation 

dan National Treatment.  

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

dilihat dari segi objek yang dibahas (rokok kretek-mobil nasional). Selain itu 

                                                
21 Aurora Jillena Meliala (0806341532), 2011, Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan 

Internasional: Studi Tentang Sengketa Indonesia Versus Amerika Serikat, Eropa Dan Jepang 
Mengenai Mobil Nasional, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tentang 
Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum-Universitas Indonesia, dalam 
lib.ui.ac.id/file?file=digital/20233709-S251Penyelesaian%20sengketa.pdf, diakses pada 
(04/02/2016, 13:15 WIB) 
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pihak yang tergugat dalam penelitian terdahulu adalah Indonesia, sedangkan pihak 

yang tergugat dalam penelitian yang penulis kaji adalah AS. Alat analisa yang 

digunakan penelitian terdahulu adalah konsep perdagangan internasional dan 

globalisasi, sedangkan penulis menggunakan konsep proteksi dan monopoli.  

Keempat, penulis mengambil penelitian dari Rachmatsyah Akbar22 dalam 

skripsinya yang berjudul Peran Negara Dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdagangan Internasional (Studi Kasus Gugatan Perdagangan Rokok Indonesia 

Terhadap Australia Melalui World Trade Organization), menggunakan metode 

deskriptif dan yuridis normatif dengan pendekatan tujuan negara dan globalisasi. 

Rachmatsyah Akbar membahas mengenai peran negara dalam penyelesaian kasus 

sengketa perdagangan internasional rokok kretek dengan Australia melalui WTO 

dikarenakan Australia telah membuat kebijakan mengenai Tobacco Plain 

Packaging Act 2011 yang dirasa merugikan Indonesia.  

Penelitian terdahulu ini menjadi berbeda dengan penulis karena pihak yang 

bersengketa dengan Indonesia berbeda (Australi-AS) meski objeknya sama (rokok 

kretek). Pendekatan yang digunakan juga berbeda. Rachmatsyah Akbar 

menggunakan pendekatan tujuan negara dan globalisasi, sedangkan penulis 

menggunakan pendekatan konsep proteksi dan monopoli. Adapun hasil dari 

penelitian Rachmatsyah Akbar menunjukkan bahwa peran negara diperlukan 

                                                
22 Rachmatsyah Akbar (1111048000038), 2015, Peran Negara Dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdagangan Internasional (Studi Kasus Gugatan Perdagangan Rokok Indonesia Terhadap 
Australia Melalui World Trade Organization), Skripsi Konsentrasi Hukum Bisnis, Program 
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 
dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30734, diakses pada (04/02/2016, 
13:25 WIB) 
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untuk mengambil langkah atau sikap dalam menyelesaikan konflik dengan negara 

lain. 

Kelima, penulis mengambil penelitian dari Taufan Wahyu Febrianto23 

dalam skripsinya yang berjudul Implikasi Pengaturan Kemasan Polos Produk 

Tembakau Melalui The Tobacco Plain Packaging Act 2011 Australia Terhadap 

Kewajiban Australia Dalam Perdagangan Internasional, menggunakan metode 

deskriptif analitis, kualitatif dan yuridis normatif dengan pendekatan pada hukum 

WTO. Taufan Wahyu Febrianto mencoba menganalisis beberapa ketentuan yang 

dirasa inkonsisten terhadap ketentuan WTO serta menjabarkan alasan dan justifikasi 

Australia dalam menerapkan The Tobacco Plain Packaging Act 2011. Penelitian 

Taufan Wahyu Febrianto juga menganalisis kedudukan  The Tobacco Plain 

Packaging Act 2011 sebagai hukum nasional di hadapan ketentuan WTO sebagai 

hukum internasional.  

Penelitian terdahulu ini menjadi berbeda dengan penulis karena pihak yang 

bersengketa dengan Indonesia berbeda (Australia-AS). Taufan Wahyu Febrianto 

menggunakan pendekatan pada hukum WTO, sedangkan penulis menggunakan 

pendekatan konsep proteksi dan monopoli. Taufan Wahyu Febrianto dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan pengemasan polos produk tembakau 

khususnya rokok dalam penerapannya oleh Australia melalui The Tobacco Plain 

                                                
23 Taufan Wahyu Febrianto (10/302233/HK/18526), 2014, Implikasi Pengaturan Kemasan Polos 

Produk Tembakau Melalui The Tobacco Plain Packaging Act 2011 Australia Terhadap 
Kewajiban Australia Dalam Perdagangan Internasional, Skripsi Hukum Internasional, Fakultas 
Hukum-Universitas Gadjah Mada, dalam 
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=vie
w&typ=html&buku_id=67608, diakses pada (04/02/2016, 13:40 WIB) 
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Packaging Act 2011 bertentangan dengan hukum ekonomi internasional terutama 

mengenai hukum kekayaan intelektual.  

Adapun penulis dari skripsi ini adalah Misbahul Andik dengan judul 

Dinamika Pelarangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia Ke Amerika Serikat. 

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan konsep 

proteksi dan konsep monopoli. Penulis membahas tentang sengketa rokok kretek 

yang terjadi antara Indonesia dan AS. Penulis menemukan bahwa telah terjadi 

proteksi yang dilakukan oleh AS terhadap produk dalam negeri AS dengan 

melakukan pelarangan impor terhadap rokok kretek asal Indonesia. 

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini, maka penulis membuat tabel posisi penelitian yang 

berisikan pokok bahasan dalam penelitian terdahulu dari penelitian ini. 

Tabel 1. Posisi penelitian 

Nama Peneliti dan 
Judul  

Jenis Penelitian 
dan Alat Analisa 

Hasil 

Oleh: Putri Paramita 
Soedali  
(04320090037) 
 
Skripsi: Peran WTO 
Dalam Upaya 
Penyelesaian Sengketa 
Tobacco Control Act 
Antara Indonesia Dan 
Amerika Serikat Pada 
Tahun 2009-2012 

 
- Kualitatif 

Deskriptif 
- Yuridis 

Normatif 
- Teori 

Liberalisme 
- Complex 

Interdepende
nce 

- Liberalisme 
Institusional 

- Perdagangan 
Internasional  

- WTO telah melakukan peran 
sesuai dengan visi misi mereka 
yakni liberalisasi ekonomi. 

- WTO telah melakukan proses 
penyelesaian sengketa sesuai 
dengan prosedur yang mereka 
miliki. 

- Indonesia merasa bahwa WTO 
telah berhasil menjadi sarana 
mediasi dalam complex 
interdependence yang terjadi 
antara Indonesia dan AS. 

- WTO telah berhasil menjalankan 
perannya dalm membantu negara 
berkembang untuk bersaing dalam 
persaingan global. 
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Oleh: Harmawati 
(0902045175) 
 
Jurnal: Efektivitas 
Keputusan DSB-WTO 
Dalam Penyelesaian 
Sengketa Dagang 
Indonesia-Amerika 
Serikat (Studi Kasus: 
WT/DS406 United 
States-Measures 
Affecting The 
Production And Sale 
Of Clove Cigarettes) 
 

 
- Deskriptif 

Analitik 
- Teori Rezim 

Internasional 
- Konsep 

Efektivitas 

- Hasil akhir DSB dalam 
memutuskan sengketa dagang 
rokok kretek Indonesia - AS 
adalah tidak efektif, karena dari 
lima indikator efektivitas DSB-
WTO, hanya satu yang efektif 
yaitu karakteristik organisasi, 
selebihnya karakteristik 
lingkungan, pekerja, kebijakan 
dan praktik managemen serta 
legally binding DSB dalam 
sengketa ini tidak efektif karena 
AS tidak menjalankan keputusan 
akhir DSB dan tidak adanya 
sanksi tegas atas ketidakpatuhan 
AS terhadap DSB - WTO. 

Oleh: Aurora Jillena 
Meliala  
(0806341532) 
 
Skripsi: Penyelesaian 
Sengketa Dalam 
Perdagangan 
Internasional: Studi 
Tentang Sengketa 
Indonesia Versus 
Amerika Serikat, Eropa 
Dan Jepang Mengenai 
Mobil Nasional 
 

 
- Yuridis 

Normatif 
- Perdagangan 

Internasional 
- Globalisasi 

-  WTO memutuskan bahwa 
Indonesia diskriminatif karena 
telah melanggar prinsip GATT 
yaitu National Treatment dan 
menilai kebijakan mobil nasional 
tersebut tidak sesuai dengan spirit 
perdagangan bebas yang diusung 
WTO, oleh karena itu WTO 
menjatuhkan putusan kepada 
Indonesia untuk menghilangkan 
subsidi serta segala kemudahan 
yang diberikan kepada PT. Timor 
Putra Nasional selaku produsen 
Mobil Timor dengan menimbang 
bahwa penghapusan bea masuk 
dan penghapusan pajak barang 
mewah yang oleh pemerintah 
hanya diberlakukan pada PT. 
Mobil Timor nasional merupakan 
perlakuan yang diskriminatif. 

Oleh: Rachmatsyah 
Akbar 
(1111048000038) 
 
Skripsi: Peran Negara 
Dalam Penyelesaian 
Sengketa Perdagangan 
Internasional (Studi 
Kasus Gugatan 
Perdagangan Rokok 

 
- Deskriptif 
- Yuridis 

Normatif 
- Tujuan 

Negara 
- Globalisasi 

- Prospek penyelesaian sengketa 
dagang antara Indonesia dengan 
Australia adalah Indonesia dapat 
memenangkan gugatan karena 
Australia telah melanggar hukum 
internasional terhadap TRIPS, 
TBT, serta GATT. Dengan 
demikian Indonesia berhak tidak 
tunduk terhadap aturan rokok 
yang dibuat oleh Australia. 
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Indonesia Terhadap 
Australia Melalui 
World Trade 
Organization) 
 

- Peran negara adalah melakukan 
diplomasi dan pengawasan kasus 
hingga selesai dengan tuntas di 
WTO. 

Oleh: Taufan Wahyu 
Febrianto 
(10/302233/HK/18526) 
 
Skripsi: Implikasi 
Pengaturan Kemasan 
Polos Produk 
Tembakau Melalui The 
Tobacco Plain 
Packaging Act 2011 
Australia Terhadap 
Kewajiban Australia 
Dalam Perdagangan 
Internasional 
 

 
- Deskriptif 

Analitis 
- Kualitatif 
- Yuridis 

Normatif 
- Hukum WTO 

- Kebijakan pengemasan polos 
rokok oleh Australia melalui The 
Plain Packaging Act 2011 telah 
melanggar perjanjian WTO dan  
hukum kekayaan intelektual. 

- Terlepas dari keberatan para 
produsen, Australia sendiri 
memiliki alasan kuat untuk 
mengeluarkan kebijakan tersebut 
yang didasari oleh bukti-bukti 
ilmiah bahaya konsumsi rokok. 

Oleh: Misbahul Andik 
(201110360311162) 
 
Skripsi: Dinamika 
Pelarangan Ekspor 
Rokok Kretek 
Indonesia Ke Amerika 
Serikat 

 
- Deskriptif 
- Konsep 

Proteksi 
- Konsep 

Monopoli 

- Pelarangan ekspor rokok kretek 
Indonesia oleh AS terjadi akibat 
pemberlakuan Undang-Undang 
FSPTCA Sec. 907 (a)(1)(A) yang 
bersifat proteksionis. 

- Indonesia merespon pemboikotan 
rokok kretek (clove cigarettes) 
yang dilakukan oleh AS dengan 
cara mempersengketakannya ke 
WTO. 

- Sidang WTO memutuskan bahwa 
AS bersalah. Meski telah terbukti 
bersalah, AS tak kunjung merubah 
undang-undangnya. 
Persengketaan akhirnya diakhiri 
dengan MoU yang disepakati oleh 
Indonesia dan AS.   

 

1.5. Kerangka Konseptual 

Dalam membantu pemecahan masalah, maka penulis membutuhkan 

kerangka berpikir sebagai dasar pembahasan permasalahan. Dalam penelitian ini, 
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penulis akan menggunakan kerangka berpikir dari konsep proteksi dan konsep 

monopoli. 

 

1.5.1. Konsep Proteksi 

Proteksi berarti perlindungan yang diberikan kepada suatu sektor ekonomi 

atau industri di dalam negeri terhadap persaingan dari luar negeri.24 Proteksi 

diberikan karena tanpa itu, sektor ekonomi tersebut tidak bisa bersaing dengan 

barang-barang dari luar negeri. Misalnya, barang-barang impor harganya lebih 

murah, atau kualitasnya lebih baik, atau penampilannya lebih menarik dan lain 

sebagainya. 

Bentuk proteksi suatu negara bisa beraneka ragam, akan tetapi pada 

hakikat ekonomisnya tetap saja sama yaitu memberi perlindungan terhadap 

saingan dari luar negeri. Boediono dalam bukunya Ekonomi Internasional, 

menyebutkan ada empat macam bentuk proteksi yang sering dijumpai dalam 

praktek. Yaitu Tarif atau Bea Masuk, Pelarangan Impor, Kuota dan Subsidi.25 

Tarif atau Bea Masuk adalah salah satu cara untuk memberi proteksi 

terhadap industri dalam negeri dengan cara mengenakan tarif atau bea masuk yang 

cukup tinggi terhadap produk impor, maka otomatis harga produk impor di dalam 

negeri akan menjadi lebih tinggi, dengan demikian produsen dalam negeri bisa 

bersaing dengan barang impor. Perlu diketahui di sini bahwa pengenaan tarif tidak 

selalu merupakan tujuan utama dari proteksi. Ada kemungkinan dikenakan tarif 

untuk memperoleh pendapatan negara.  
                                                
24 Boediono, 2011, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3, Ekonomi Internasional Edisi 1, 

Yogyakarta: BPFE, hal. 157. 
25 Ibid. 
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Pelarangan Impor merupakan proteksi yang bersifat mutlak, yaitu produk 

impor sama sekali tidak diperkenankan menyaingi produk dalam negeri. Pasar 

domestik 100 persen diperuntukkan bagi industri dalam negeri. Pada hakikatnya, 

pelarangan impor sama saja dengan menutup kembali perekonomian kita atau 

sektor tertentu dari perekonomian. Dengan adanya pelarangan impor, produsen 

dalam negeri bisa menjual lebih banyak dan dengan harga yang jauh lebih tinggi. 

Sedangkan konsumen harus mengurangi konsumsinya dan harus membayar harga 

yang lebih tinggi.  

Kuota bisa menjadi pilihan proteksi tatkala penggunaan tarif dan 

pelarangan impor dianggap bisa meningkatkan harga produk dalam negeri. 

Pemerintah bisa mengenakan kuota atau jumlah maksimum yang boleh diimpor 

tiap tahunnya. Kebijakan seperti ini pun bisa memberikan proteksi kepada industri 

dalam negeri. Produsen dalam negeri memperoleh keuntungan lebih besar karena 

bisa menjual hasil produksinya lebih banyak dan dengan harga yang lebih tinggi. 

Subsidi adalah cara lain pemerintah untuk melakukan proteksi dengan 

memberikan subsidi atau bantuan uang kepada produsen dalam negeri. Subsidi 

dianggap sebagai cara proteksi yang paling baik, karena dengan subsidi, produsen 

dalam negeri bisa menjual lebih banyak produk meskipun dengan harga tetap. 

Selain itu, beban produksi tidak terletak di pundak konsumen sebagaimana bentuk 

proteksi yang lain, tetapi di pundak pemerintah. 

Konsep ini digunakan peneliti untuk memperjelas jenis proteksi yang 

digunakan oleh AS untuk melindungi produk dalam negerinya. Dari keempat jenis 

proteksi yang dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh 
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AS adalah proteksi pelarangan impor, dimana AS mengeluarkan kebijakan yang 

berujung pada pelarangan impor rokok kretek asal Indonesia ke AS. 

 

1.5.2. Konsep Monopoli 

Secara mendasar, monopoli dapat diartikan sebagai keadaan pasar yang 

hanya ada satu penjual. Lebih luas monopoli adalah keadaan dimana hanya ada 

satu pelaku yang mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa 

di suatu pasar, demikian pula dengan penentuan harganya.26 

Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, monopoli adalah suatu jenis 

struktur pasar yang mempunyai tiga sifat.27 Pertama, terdapat satu perusahaan dan 

banyak pembeli. Kedua, kurangnya produk substitusi atau pengganti. Ketiga, 

pemblokiran pasar untuk dimasuki. St. Paul Minn dalam Black Law Dictionary 

mendefinisikan monopoli sebagai berikut: 

“Monopoly, A priviledge or peculiar advantage vested in 
one or more persons or companies, consisting in the 
exclusive rights (or power) to carry on a particular 
business or trade, manufacture or particular article, or 
control the sale of the whole supply of a particular 
commodity. A form of market structure in which one or 
only a few firms dominate the total sales of a product or 
services.”28 
 

Pengertian monopoli tersebut dapat diartikan sebagai suatu keistimewaan 

atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan 

karena adanya hak eksklusif (kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha 

                                                
26 Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5. 
27 Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Kencana, hal. 39, dalam 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-monopoli-perdagangan.html, diakses pada 
(04/03/2016, 09:49 WIB) 

28 Suyud Margono, Op.Cit., hal. 6. 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-monopoli-perdagangan.html
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tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau 

mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang atau jasa 

tertentu. Bentuk dari stuktur pasar yang mana satu atau hanya beberapa 

perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas suatu barang atau jasa. 

Dalam Black Law Dictionary, penekanan lebih diberikan pada adanya suatu hak 

istimewa (priviledge) yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada 

akhirnya juga akan  menciptakan penguasaan pasar. 

Dengan menggunakan konsep monopoli, peneliti ingin melihat keterkaitan 

antara pemboikotan rokok kretek Indonesia oleh AS dengan penguasaan pasar 

oleh salah satu produk domestik AS. Pemerintah AS melalui undang-undang 

Tobacco Control Act secara tidak langsung telah memberikan priviledge atau hak 

istimewa kepada industri rokok mentol dalam negeri untuk secara eksklusif 

memegang kendali produksi rokok di AS. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Penelitian ini memiliki level analisa negara-bangsa yang berfokus pada 

kebijakan dalam hubungan internasional, yaitu politik luar negeri Indonesia dan 

AS. Adapun variabel dependen atau unit analisa (objek yang perilakunya akan 

dianalisa) dalam penelitian ini adalah pelarangan AS, sedangkan variabel 

independen atau unit eksplanasi (objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa) 

adalah ekspor rokok kretek Indonesia ke AS. Dengan demikian model level 
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analisa pada penelitian ini adalah korelasionis, karena tingkat unit analisa dan unit 

eksplanasinya sama yaitu negara-bangsa. 

Tabel 2. Unit Eksplanasi dan Unit Analisa 

 Unit Analisa 

Unit 
Eksplanasi 

 Individu 
&Kelompok 

Negara-
Bangsa 

Sistem 
Regional & 

Global 
Individu 

&Kelompok Korelasionis Reduksionis Reduksionis 

Negara-
Bangsa Induksionis Korelasionis Reduksionis 

Sistem 
Regional & 

Global 
Induksionis Induksionis Korelasionis 

 
Sumber: Diolah dari buku Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan 

Metodologi29 
 

 
1.6.2. Metode/ Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjawab pertanyaan 

siapa, apa, dimana, kapan atau bagaimana sebagai upaya melaporkan apa yang 

terjadi.30 Metode ini diyakini lebih mendukung dalam upaya menjawab rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang berbunyi: bagaimana dinamika 

pelarangan ekspor rokok kretek Indonesia ke Amerika Serikat? 

 

 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

                                                
29 Mohtar Mas’oed, 1994, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 

hal: 39. 
30 Ibid., hal, 68. 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisa data induktif dengan 

membangun kerangka analisa sesuai dengan kemajuan penelitian. Konsep-konsep 

yang menuntun penelitian ini secara bertahap muncul dari data yang terkumpul.31 

 

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah studi 

pustaka. Data-data penulis dapatkan dari buku, skripsi, jurnal serta laporan dari 

kementerian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. 

 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Peneliti memberi batasan waktu penelitian ini dari tahun 2009, yaitu 

saat disahkannya undang-undang yang melarang peredaran rokok 

kretek Indonesia di AS sampai dengan tahun 2015 untuk 

memperkaya data implikasi diterapkannya undang-undang tersebut 

terhadap rokok kretek Indonesia. Hal ini juga didasarkan dengan 

waktu permasalahan dan data yang ditemukan oleh peneliti. 

b. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan membahas tentang dinamika pelarangan ekspor 

rokok kretek Indonesia oleh AS, meliput cara pelarangan ekspor 

rokok kretek Indonesia yang dilakukan oleh AS, respon Pemerintah 

Indonesia, serta tahapan dalam penyelesaian sengketa. 

                                                
31 Ibid., hal, 85. 
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1.7. Argumen Dasar 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis melihat 

adanya proteksi yang dilakukan oleh AS terhadap produk dalam negeri. AS 

melarang peredaran rokok kretek asal Indonesia di AS dengan dalih untuk 

melindungi warga AS dari bahaya rokok. Akan tetapi larangan tersebut bersifat 

diskriminatif karena memberi pengecualian pada rokok mentol yang merupakan 

produk AS. 

Penulis juga menemukan adanya monopoli pasar rokok di AS yang 

dilakukan oleh perusahaan pembuat rokok Marlboro, yaitu Philip Morris. Dengan 

adanya larangan peredaran rokok beraroma di AS, Philip Morris dengan mudah 

mempertahankan dominasinya di pasaran sebagai rokok dengan penjualan 

tertinggi di AS. 
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1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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2.1. Kajian Tentang Family Smoking Prevention & Tobacco Control Act 

Sec.907 (a)(1)(A) Yang Melarang Peredaran Rokok Kretek Di AS  

2.2. Kajian Tentang Persamaan Antara Rokok Kretek dan Rokok Mentol 

Menurut WTO 
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2.4. Monopoli Marlboro Terhadap Industri Rokok Di Amerika Serikat 
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WTO 
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BAB III RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELARANGAN 

EKSPOR ROKOK KRETEK KE AMERIKA SERIKAT 

3.1. Industri Rokok di Indonesia 

3.2. Jumlah Ekspor Rokok Indonesia 

3.3. Efek Pemboikotan Rokok Kretek Di Amerika Serikat Terhadap 

Indonesia 
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BAB IV TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA ROKOK KRETEK 

INDONESIA-AMERIKA SERIKAT 

4.1. Alur Sengketa Rokok Kretek Indonesia-Amerika Serikat Di WTO 

4.2. Putusan Sidang WTO Terkait Sengketa Rokok Kretek Indonesia-

Amerika Serikat 
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