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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian dibidang pertanian. Salah satu komoditas pertanian di 

Indonesia yaitu pertanian tembakau. Indonesia termasuk salah satu negara 

penghasil tanaman tembakau terbesar dunia. Kualitas tembakau lokal sangat 

diperhitungkan di pasar internasional. Hasil pertanian yang sering disebut sebagai 

'green gold' ini banyak ditemui di berbagai wilayah di tanah air, dengan ciri atau 

varietas unggulannya masing-masing. 

Tembakau merupakan salah satu komoditi penting di banyak negara dunia, 

termasuk di Indonesia. Meski bukan komoditi pangan, tembakau dianggap sangat 

penting, tidak hanya bagi petani, namun juga bagi negara. Sejumlah negara 

tercatat sebagai penghasil tembakau terbesar di dunia, termasuk Indonesia, yang 

menjadikan perkebunan tembakau sebagai salah satu pemasukan negaranya. 

Selain itu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mata pencahariannya dari 

tembakau baik dibidang industri maupun di bidang pertanian tembakau. 

perusahaan rokok di Indonesia pun banyak sehingga banyak masyarakat yang 

bekerja di perusahaan rokok. 

Jarang sekai ada pihak-pihak yang memaparkan dampak positif rokok bagi 

kehidupan  masyarakat. Rokok membuat roda pemerintahan ikut terbantu melalui 

cukai yang diterima oleh pemerintah dari industri rokok yang mana dari tahun ke 
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tahun meningkat. Selain itu, industri rokok juga terlibat dalam berbagai bidang 

sebagai berikut: 1) bidang pendidikan, banyak perusahaan rokok yang turut 

berpartisipasi mendukung proses pendidikan dengan cara memberikan beasiswa 

selain itu juga memberikan fasilitas untuk lembaga pendidikan seperti pengadaan 

komputer, menambah koleksi perpustakaan, dan memberikan pelatihan yang tidak 

didapatkan dibangku sekolah. 2) bidang olahraga dan budaya, kita dapat melihat 

di berbagai media bahwa mayoritas yang memberikan sponsor bagi acara olahraga 

dan budaya yang berskala nasional maupun internasional yaitu dari industri rokok. 

Bahkan industri rokok juga turut membimbing atlet-atlet nasional dengan cara 

mendirikan pusat pelatihan olahraga seperti pusat pelatihan bulutangkis sehingga 

kualitas para atlet akan semakin lebih optimal. 3) bidang ketenagakerjaan, salah 

satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah pengangguran 

yang meningkat. Dengan adanya industri rokok berarti jumlah pengangguran 

dapat diminimalisir. Apalagi industri rokok kretek yang masih diolah secara 

manual sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Kehadiran industri rokok 

tidak hanya menghidupi karyawannya tetapi juga meningkatkan perekonomian 

masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan pabrik.1 

Walaupun rokok memiliki dampak positif, akan tetapi lebih banyak dampak 

negatif yang ditimbulkan dari rokok bagi kesehatan manusia. Rokok memiliki 

dampak negatif bagi manusia. Beberapa dampak negatif dari merokok yaitu: 

merokok membuat kulit kusam dan terlihat tidak sehat, merokok bisa 

                                                           
1 Wahyu W. Putra. “Dampak Negatif dan Positif tentang Rokok” . Diakses dalam 
http://sheltrart.blogspot.co.id/2011/09/dampak-negatif-positif-tentang-rokok.html,  (15/02/2018, 

16:38 WIB).  

http://sheltrart.blogspot.co.id/2011/09/dampak-negatif-positif-tentang-rokok.html
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menimbulkan kematian, merokok dapat membuat daya sex menurun, merokok 

bisa menimbulkan impotensi, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, 

merokok dapat mengurangi kesuburan bagi perokok wanita. Selama ini rokok 

hanya dikaji dari sisi negatifnya saja. Gambaran mengenai berbagai bentuk 

bahaya rokok terhadap kesehatan tubuh telah banyak diteliti dan dibuktikan oleh 

banyak orang. Tembakau dan produk olahannya dapat menyebabkan berbagai 

penyakit yang berpotensi mengakibatkan kematian. Sedemikian pentingnya 

masalah pengendalian tembakau bagi kesehatan masyarakat dunia menyebabkan 

organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membentuk suatu instrumen 

internasional yang mengatur pengendalian dampak tembakau dan sekaligus 

menegaskan kembali hak semua orang untuk memperoleh standar kesehatan 

tertinggi. Pihak-pihak terkait ditingkat nasional, regional, dan internasional 

menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau guna 

mengurangi  penggunaan tembakau secara berkelanjutan dan bermakna prevalensi 

penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok.2 

Dalam rangka mengatasi epidemi tembakau ini, 192 negara anggota WHO 

dengan suara bulat mengadopsi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian 

Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC) pada bulan Mei 

2003 dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHO). Sebagaimana tertulis dalam 

pembukaannya, tujuan FCTC adalah untuk melindungi generasi sekarang dan 

mendatang dari kerusakan kesehatan, social dan lingkungan dari konsumsi 

tembakau serta paparan terhadap asap tembakau. Sampai 31 Mei 2005, 168 negara 

                                                           
2BPPT.“The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)”. 2004. Diakses dalam 

http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/ch.10-march_.ino_SB1_.mar04_.pdf, (23/05/2015, 

20:16 WIB). Hal. 120. 

http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/ch.10-march_.ino_SB1_.mar04_.pdf
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telah menandatangani FCTC dan 66 negara meratifikasi. Konvensi ini menjadi 

hukum internasional pada tanggal 27 Februari 2005.3 

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Departemen Kesehatan, Departemen 

Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, 

dan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah berperan aktif dalam semua 

pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Intergovernmental Negotional 

Body (INB), di Genewa sebanyak enam kali, maupun dalam pertemuan regional 

antara negara-negara anggota WHO kawasan Asia Tenggara ( WHO SEARO) dan 

ASEAN. Naskah FCTC ini dirancang sejak tahun 1999 dan selesai disusun oleh 

WHO pada bulan Februari 2003 setelah melalui enam kali pertemuan negosiasi 

internasional dan pertemuan-pertemuan regional.4 

Banyak negara-negara lain yang telah menandatangani dan meratifikasi 

WHO FCTC ini dikarenakan negara-negara lain menganggap rokok dapat 

menyebabkan kematian dan menimbulkan penyakit sehingga negara-negara 

tersebut menyetujui perjanjian tersebut untuk melindungi warga negaranya. 

Karena kesehatan merupakan hal penting bagi negaranya sehingga mereka 

menyetujui dan meratifikasi. Negara-negara tersebut memiliki peraturan tentang 

rokok yang diberlakukan di negaranya masing-masing. Salah satunya negara 

Brunei Darussalam, Brunei merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian 

lebih dibidang kesehatan, mengingat banyak sekali penyakit-penyakit yang 

muncul ditengah kehidupan warga yang menyebabkan angka kematian 

meningkat. Dalam beberapa dekade terakhir, penyakit yang sering dialami warga 

                                                           
3TCSC-IAKMI.“Framework Convention on Tobacco Control”.Diakses dalam http://tcsc-

indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/FCTC.pdf, (24/05/2015, 16:31 WIB). 
4BPPT.Op Cit 

http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/FCTC.pdf
http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/FCTC.pdf
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Brunei ialah penyakit kanker, jantung koroner, diabetes militus dll. Masalah 

kesehatan yang terjadi hampir diseluruh negara tidak lepas dari rokok. Di Brunei 

rokok merupakan penyebab utama kematian dan paling di anggap mengancam 

kehidupan warga brunei.5 

Padahal banyak hal yang menguntungkan Indonesia dalam proses ratifikasi 

dan aksesi FCTC apabila pemerintah dapat lebih tegas melangsungkannya 

sesegera mungkin, diantaranya: Pertama, Indonesia akan menjadi bagian dari 

masyarakat dunia yang bermartabat. Dengan Indonesia meratifikasi, maka 

Indonesia akan semakin diakui di dunia sebagai negara yang bersahaja dan 

mengakui bahwa kesehatan masyarakat itu hal yang diutamakan dibandingkan 

dengan kepentingan bisnis. Kedua, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita bangsa 

yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap tumpah 

darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dengan menunjukkan 

kepedulian dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak 

masyarakat guna mencapai derajat kesehatan optimal dan sekaligus menyelamat-

kan bangsa, khususnya anak-anak dan generasi muda dari bahaya penyakit akibat 

konsumsi produk tembakau rokok. Ketiga, Indonesia dapat menekan angka 

penyebab penyakit menular bahkan angka kematian prematur akibat konsumsi 

                                                           
5Hardi Alunaza. “Kebijakan Pemerintah Brunei Darussalam Meratifikasi The WHO Framework 

Convention on Tobacco Control”. Diakses dalam 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3QrEUtHD3_4J:https://ejournal.unida.g

ontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/download/599/536+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id, 

(15/02/2018, 17:10 WIB). 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/download/599/536+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/download/599/536+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
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produk tembakau. Indonesia akan menjadi bagian dari masyarakat dunia yang 

bermartabat jika mengaksesi FCTC.6 

Bagi peneliti hal yang menarik untuk dikaji adalah dampak yang sangat 

membahayakan dari penggunaan rokok sehingga rokok menjadi isu internasional. 

Namun, bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ini tidak juga membuat pemerintah 

Indonesia meratifikasi WHO FCTC. 

1.2 Rumusan Masalah  

Penjabaran latar belakang diatas, membuat penulis menarik rumusan 

masalahnya sebagai berikut: Mengapa Pemerintah Indonesia Menolak 

Meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan Pemerintah Indonesia menolak 

meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Untuk perkembangan studi hubungan internasional selanjutnya, akan 

ditinjau lebih lanjut mengenai WHO Convention on Tobacco Control. Penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pembaca terutama 

mahasiswa yang tertarik untuk meneliti mengenai Indonesia tidak Meratifikasi 

                                                           
6Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.“Indonesia Merugi Bila Tidak Aksesi FCTC”. Diakses  

dalam http://www.depkes.go.id/article/print/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html, 

(29/05/2015, 11:50 WIB) 

http://www.depkes.go.id/article/print/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html
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WHO Convention on Tobacco Control. Terhadap khalayak umum, diharapkan 

penelitian ini dapat membantu sumber data. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap, penjelasan dalam skripsi ini dapat memberikan 

pemahaman mengenai Indonesia menolak meratifikasi WHO Convention on 

Tobacco Control. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis serta 

menjadi proses pembelajaran dalam pengaplikasian teori atau konsep yang penulis 

teliti dalam penelitian ini. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama ditulis oleh Muhammad Rizky dengan judul 

“Rasionalitas Brunai Darussalam meratifikasi WHO Convention on Tobacco 

Control“.7 Jurnal milik Rizky menggunakan pendekatan Pengambilan Keputusan 

Model Aktor Rasional. Jurnal milik Rizky ini menceritakan tentang dalam kurun 

waktu 2004-2014, Pemerintah Brunei telah merancang dan mengimplementasikan 

agenda kesehatan dalam tujuan nasional pembangunan Brunei guna meningkatkan 

kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu permasalahan kesehatan yang muncul 

dan dianggap paling berpengaruh dalam beberapa dekade terakhir di Brunei ialah 

terkait penyebaran epidemik tembakau yang mengancam kesehatan masyarakat 

Brunei.8 Permasalahan kesehatan yang terjadi di Brunei terutama terkait 

penyebaran epidemik tembakau membuat Sultan secara tegas meratifikasi FCTC 

pada tahun 2004 dan mengadopsi instrumen yang ditetapkan FCTC melalui 

                                                           
7 Muhammad Rizky. Rasionalitas Brunai Darussalam meratifikasi WHO Convention on Tobacco 

Control. 2015. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
8 Muhammad Rizky. Ibid. Hal 12 
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Tobacco Order 2005, Peraturan-Peraturan 2007 dan Tobacco Regulation 

Amendments 2012. 

Rizky mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Sultan Brunei disini 

ialah bentuk dari Health Security Pemerintah terhadap masyarakatnya. Sultan 

telah menyatakan bahwa kesehatan merupakan hal yang lebih diutamakan 

dibanding nilai ekonomi yang didapat dari industri tembakau di negaranya. 

Pemerintah Brunei memiliki dilema terkait dengan minimnya jumlah penduduk 

Brunei yang akan berdampak pada pengelolaan sumber daya alam yang melimpah 

di negaranya. Selain itu, Sultan Brunei memandang bahwa NCD-s merupakan 

ancaman bagi pembangunan sosio-ekonomi dan menjadi penghalang terhadap 

(Millenium Development Goals-MDGs). Berbagai upaya untuk menciptakan 

Negara Brunei bebas asap rokok 2025 telah direalisisasikan Brunei. Adapun 

dampak yang menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Brunei terkait pengendalian 

tembakau di negaranya ialah menurunnya tingkat impor tembakau di Brunei 

secara signifikan dan menurunnya jumlah perokok di Brunei pada tahun 2011. Hal 

ini juga diimbangi dengan terus meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat 

Brunei pada tiap tahunnya dan tercapainya sebagian dari target kesehatan yang 

ditetapkan WHO dalam Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs).9 

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai WHO 

Convention on Tobacco Control. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan dari  

penelitian ini yaitu Jurnal milik Rizky tersebut meneliti mengenai Ratifikasi 

                                                           
9 Muhammad Rizky. Ibid. Hal 11 
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FCTC oleh Brunai Darussalam sedangkan penulis meneliti mengenai Indonesia 

yang menolak meratifikasi FCTC. 

Penelitian kedua, dibahas oleh Alif Fadillah Oemry dengan judul 

“Pengendalian Perdagangan Tembakau Internasional Ditinjau Dari FCTC 

(Framework Convention On Tobacco Control) dan Dampaknya terhadap Hukum 

Nasional”.10 Skripsi ini menggunakan pendeketan Hukum Internasional, 

Perjanjian Nasional , Hukum Nasional yang menggunakan metode pendekatan 

Yuridis Normatif. Skripsi ini menceritakan tentang Pengendalian Perdagangan 

Tembakau Internasional ditinjau dari FCTC (Framework Convention On Tobacco 

Control) dan Dampaknya Terhadap Hukum Nasional. Permasalahan yang sudah 

tidak asing lagi bagi masyarakat luas dari dahulu hingga sekarang, karena 

menyangkut perdagangan tembakau dan industrinya. Semenjak diadakannya 

perjanjian FCTC banyak negara-negara peserta yang telah mengadopsi perjanjian 

tersebut untuk menekan dan memberikan peraturan yang ketat terhadap industri 

tembakau, tetapi Amerika serikat sebagai negara pencetus perjanjian tersebut 

belum juga meratifikasi perjanjian FCTC. Indonesia juga sebagai salah satu 

negara yang belum juga meratifikasi perjanjian FCTC ke dalam hukum nasional, 

tetapi sedang dalam tahap pengadopsian peraturan perjanjian pengendalian 

perdagangan tembakau. Sebenarnya kebijakan mengenai pengendalian tembakau 

telah di mulai sejak era presiden Soeharto melaui UU No. 23 Tahun 1992 

                                                           
10 Alif Fadillah Oemry. 2013. Pengendalian Perdagangan Tembakau Internasional Ditinjau Dari 

Fctc (Framework Convention On Tobacco Control) Dan Dampaknya Terhadap Hukum Nasional. 

Skripsi Jurusan Hukum. Universitas Sumatra Utara.Diakses dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4064 6/4/Chapter%20I.pdf, (02/06/2015, 20:35 

WIB). 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4064%206/4/Chapter%20I.pdf
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mengenai kesehatan, yang mana didalamnya mengatur tentang zat adiktif, tapi 

masih dalam proses amandemen. Indonesia adalah satu satunya negara di Asia 

yang tidak menandatangani FCTC, padahal FCTC merupakan perangkat hukum 

yang paling komprehensif untuk mengatur permasalahan tembakau karena 

mencakup aspek ekonomi, kesehatan, tenagakerja, dan pertanian. 

Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Oemry adalah 

keduanya membahas tentang WHO Convention on Tobacco Control. Sedangkan 

perbedaan antara skripsi milik Oemry dan penelitian ini adalah dalam hal 

pendekatan. Skripsi Oemry menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan 

pendekatan Hukum Internasional, perjanjian Internasional dan Hukum Nasional 

yang lebih memfokuskan pada pengendalian perdagangan tembakau internasional 

ditinjau dari FCTC dan dampaknya terhadap hukum nasional. Sementara 

penelitian ini merupakan penelitian Eksplanative dengan pendekatan rasional 

actor theory yang lebih memfokuskan pada rasional pemerintah Indonesia yang 

tidak meratifikasi FCTC. 

Penelitian ketiga, dibahas oleh Dodik Setiawan Nur Heriyanto dengan judul 

“Recent Development On Tobacco Control Policy In Indonesia: Analyzing 

Obstacles Faced By Indonesia In The Ratification Of Framework Convention On 

Tobacco Control”.11Skripsi milik Dodik ini menggunakan pendekatan economic 

issue, political challenges, dan human right controversy. Skripsi ini menceritakan 

                                                           
11 Dodik Setiawan Nur Heriyanto. 2014. Recent Development On Tobacco Control Policy In 

Indonesia: Analyzing Obstacles Faced By Indonesia In The Ratification Of Framework 

Convention On Tobacco Control. Jurusan Hukum, Universitas Islam Indonesia. Diakses  

dalamhttp://law.uii.ac.id/images/JurnalNo2Vol21April2014/dodik-setiawan-nur-heriyanto.pdf, 

(02/06/2015, 21:50 WIB). 

http://law.uii.ac.id/images/JurnalNo2Vol21April2014/dodik-setiawan-nur-heriyanto.pdf


 

11 
 

tentang Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia selalu menemui kendala 

dalam bidang politik, ekonomi, dan hak asasi manusia. Kebanyakan undang-

undang masih bersifat abstrak dalam mendukung kesehatan masyarakat secara 

umum. Beberapa penelitian membuktikan bahwa upaya-upaya ratifikasi yang 

dilakukan oleh Indonesia tidak akan berdampak buruk terhadap keuntungan 

ekonomi yang dihasilkan oleh tembakau, namun justru mampu memberikan 

implementasi yang efektif dan kepastian hukum untuk melindungi kesehatan 

masyarakat. 

Persamaan skripsi milik dodik dengan penulis adalah sama-sama membahas 

mengenai FCTC. Sedangkan perbedaan antara skripsi milik Dodik dengan penulis 

adalah dari segi pendekatan. Pendekatan yang digunakan Dodik adalah isu 

ekonomi, perubahan politik, dan kontroversi hak asasi manusia, yang lebih 

memfokuskan pada Perkembangan kebijakan pengendalian tembakau di 

Indonesia: Menganalisis kendala yang dihadapi oleh Indonesia Ratifikasi 

Konvensi kerangka kerja untuk pengendalian tembakau. Sedangkan penulis 

menggunakan pendekatan rasional actor theory yang lebih memfokuskan pada 

Rasional Pemerintah indonesia tidak meratifikasi FCTC. 

Penelitian keempat dibahas oleh Devi Dwiki Wulandari dengan judul 

“Ratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control oleh Brazil”.12 

Skripsi milik Wulandari ini menggunakan pendekatan Kebijakan Luar Negeri dan 

Kepentingan Nasional. Skripsi ini menceritakan tentang Keputusan Brazil dalam 

                                                           
12Devi Dwiki Wulandari. 2013. Ratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control. 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember. Diakses dalam 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/19861/Devi%20Dwiki%20Wulandari%20

-%20080910101037_1.pdf?sequence=1, (16/06/2015, 11:03 WIB) 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/19861/Devi%20Dwiki%20Wulandari%20-%20080910101037_1.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/19861/Devi%20Dwiki%20Wulandari%20-%20080910101037_1.pdf?sequence=1
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meratifikasi merupakan sebuah Foreign Policy yang diambil berdasarkan berbagai 

petimbangan. Adapun faktor yang mendorong Brazil meratifikasi FCTC pasti 

didasarkan pada national interest yang dimiliki Brazil.  National interest inilah 

yang menjadi poin penting atas diambilnya kebijakan ratifikasi FCTC oleh Brazil 

dengan melihat pada kondisi internal serta eksternal yang mempengaruhi. Dengan 

berbagai pertimbangan tersebut, ratifikasi Brazil dilakukan dengan menerapkan 

strategi adaptasi, yaitu strategi di mana Brazil mengadaptasi beberapa pasal dalam 

FCTC yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya sehingga perlu segera 

dimasukkan dalam hukum positif negara, tetapi melakukan penundaan terhadap 

pasal-pasal yang masih menjadi hambatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang melatarbelakangi Brazil 

meratifikasi FCTC dan menerapkan strategi adaptasi yaitu untuk memenuhi 

kepentingan nasionalnya yang berupa: 1) menurunkan konsumsi tembakau dalam 

negeri; 2) memberantas perdagangan ilegal tembakau dalam negeri; 3) 

meningkatkan ekspor tembakau ke pasar internasional 4)menguasai pasar 

tembakau internasional 5) pertimbangan sosio kultural Brazil yang lekat dengan 

tembakau. 

Persamaan Skripsi miliki Wulandari dengan penulis adalah sama-sama 

membahas FCTC. Sedangkan perbedaan antara skripsi milik Wulandari dengan 

penulis adalah dari segi pendekatan dan negara yang diteliti. Pendekatan yang 

digunakan Wulandari ini adalah Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan 

Nasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah rational actor 

theory.  
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Table I 

Posisi Penelitian 

No Judul dan Nama 

Penelitian 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1 Skripsi : Rasionalitas 

Brunai Darussalam 

meratifikasi WHO 

Convention on Tobacco 

Control. 

 

Oleh : Muhammad Rizky 

Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

▪ Pengambilan Kepu- 

tusan Model Aktor 

Rasional. 

▪ Pemerintah Brunei telah 

merancang dan mengimplemen- 

tasikan agenda kesehatan dalam 

tujuan nasional pembangunan 

Brunei guna meningkatkan 

kualitas hidup masyarakatnya. 

▪ Kebijakan yang diambil oleh 

Sultan Brunei disini ialah 

bentuk dari Health Security 

Pemerintah terhadap masya- 

rakatnya. Sultan telah menya- 

takan bahwa kesehatan 

merupakan hal yang lebih 

diutamakan dibanding nilai 

ekonomi yang didapat dari 

industri tembakau di negaranya. 

▪ Pemerintah Brunei memiliki 

dilema terkait dengan minimnya 

jumlah penduduk Brunei yang 

akan berdampak pada 

pengelolaan sumber daya alam 

yang melimpah di negaranya. 

2 Skripsi: Pengendalian 

Perdagangan Tembakau 

Internasional Ditinjau 

dari FCTC (Framework 

Convention On Tobacco 

Control)dan Dampaknya 

terhadap Hukum 

Nasional 

 

Oleh: Alif Fadillah 

Oemry 

Universitas Sumatera 

Utara. 

Yuridis Normatif 

 

Pendekatan: 

▪ Hukum Internasional. 

▪ Perjanjian 

Internasional. 

▪ Hukum Nasional. 

▪ Indonesia adalah satu 

satunyanegara di Asia yang 

tidak menandatangani FCTC. 

▪ Padahal, FCTCmerupakan 

perangkat hukum yang paling 

komprehensif untuk 

mengaturpermasalahan 

tembakau karena mencakup 

aspek ekonomi, kesehatan, 

tenagakerja, dan pertanian. 

 

3 Skripsi: Recent Develop- 

ment On Tobacco 

Control Policy In 

Indonesia: Analyzing 

Obstacles Faced By 

Kualitatif 

 

Pendekatan: 

▪ Isu ekonomi. 

▪ Perubahan politik. 

▪ Kebijakan pengendalian tem- 

bakau di Indonesia selalu 

menemui kendala dalam 

bidangpolitik, ekonomi, dan hak 

asasi manusia. Kebanyakan 
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Indonesia In The 

Ratification Of 

Framework Convention 

On Tobacco Control. 

 

Oleh:Dodik Setiawan 

Nur Heriyanto 

Universitas Islam 

Indonesia. 

▪ Kontroversi Hak 

Asasi Manusia. 

 

undang-undang masih bersifat 

abstrak dalam mendukung 

kesehatan masya- rakat secara 

umum. 

▪ Beberapa penelitian membuk- 

tikan bahwa upaya-

upayaratifikasi yang dilakukan 

oleh Indonesia tidak akan 

berdampak buruk terhadap 

keuntunganekonomi yang 

dihasilkan oleh tembakau, 

namun justru mampu 

memberikan implementasi yang 

efektifdan kepastian hukum 

untuk melindungi kesehatan 

masyarakat. 

4 Skripsi: Ratifikasi WHO 

Framework Convention 

on Tobacco Control oleh 

Brazil 

 

Oleh: Devi Dwiki 

Wulandari 

Universitas Jember 

Pendekatan: 

▪ Kebijakan Luar 

Negeri 

▪ Kepentingan Nasional 

▪ Keputusan Brazil dalam 

meratifikasi merupakan sebuah 

Foreign Policy yang diambil 

berdasarkan berbagai petim-

bangan.  

▪ Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa alasan yang melatar-

belakangi Brazil meratifikasi 

FCTC dan menerapkan strategi 

adaptasi yaitu untuk memenuhi 

kepentingan nasionalnya yang 

berupa: 1) menurunkan kon-

sumsi tembakau dalam negeri; 

2) memberantas perdagangan 

ilegal tembakau dalam negeri; 

3) meningkatkan ekspor temba-

kau ke pasar internasional 4) 

menguasai pasar tembakau 

internasional 5) pertimbangan 

sosiokultural Brazil yang lekat 

dengan tembakau.  

5 Skripsi : Rasionalitas 

Indo- nesia Tidak 

Meratifikasi WHO 

Framework Conven- tion 

on Tobacco  Control. 

 

Oleh: Vivi Indriani 

Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

▪ Rational Actor 

 Theory. 

▪ Permasalahan mengenai pe- 

ngendalian dan pengurangan 

tembakau ini membuat 

Indonesia merasa dilemma 

untuk mengabil keputusan 

antara meratifikasi atau menolak 

meratifikasi. 

▪ Indonesia menolak meratifikasi 

FCTC dikarenakan Industri  
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rokok memberikan kontribusi 

yang besar bagi APBN negara. 

▪ Selain itu, tembakau juga 

merupakan komoditas yang 

sangat besar di Indonesia. Serta 

banyak petani tembakau yang 

bergantung dengan penghasilan 

dari adanya tanaman tembakau 

tersebut.  

▪ Menolak meratifikasi ini 

memiliki tujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat 

indonesia. 

▪ Selain faktor ekonomi, 

Indonesia tidak meratifikasi 

karena terdapat faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi. 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

Kerangka teori atau Pendekatan sangat diperlukan dalam membahas 

permasalahan penelitian. Karena teori ataupun konsep yang digunakan nantinya 

akan menjadi penghubung antara rumusan masalah dan hipotesa. Oleh karena itu, 

Rational Actor Model berkaitan dengan yang penulis bahas untuk menjelaskan 

mengenai Indonesia  Tidak ratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco 

Control. 

  

1.5.1 Rational Actor Model 

Menurut Graham T. Allison, dalam model ini politik luar negeri dipandang 

sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional yang menempatkan negara 

sebagai sebuah aktor utama dalam pengambilan sebuah keputusan. Pembuatan 

keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. 

Pemerintah dianalogikan sebagai aktor dengan perilaku individu yang bernalar 
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dan terkoordinasi. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan 

yang diambil oleh pemerintah.13 

Politik Luar Negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan 

nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan 

yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-

masing alternatif itu.14 Seperti yang dijabarkan oleh Graham T. Allison dibawah 

ini: 

“Politik aktor rasional pembuatan keputusannya digambarkan sebagai suatu 

proses intelektual dimana, pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah, 

dalam politik luar negerinya harus memusatkan perhatian pada kepentingan 

nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan 

kebijaksanaan yang bisa diambil dari pemerintah, dengan perhitungan 

untung rugi atas alternatif itu. Perilaku Pemerintah dianalogikan dengan 

perilaku individu yang bernalar koordinasi”.15 

 

Apabila teori ini diaplikasikan pada fenomena yang penulis angkat, maka 

Indonesia telah memilih kebijakan paling optimal dan menguntungkan bagi pihak 

Indonesia. Dalam kasus ini, penulis melihat bahwa Indonesia yang dianalogikan 

sebagai aktor rasional dalam menentukan kebijakannya dan mempertimbangkan 

kembali alternatif dan untung-rugi. Alternatif pilihan yang dihadapkan pada 

pemerintah Indonesia yaitu Ratifikasi atau Menolak Ratifikasi WHO Framework 

Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). Kedua alternatif yang ada dapat 

dibuat suatu perbandingan keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh 

pemerintah Indonesia terkait dengan Menolak Ratifikasi WHO FCTC. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, 

                                                           
13Mohtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: P.T 

Pustaka LP3ES. Hal 234 
14Ibid 
15Ibid 
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sehingga pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk Menolak Ratifikasi WHO 

FCTC. 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Variabel penelitian dari skripsi ini menggunakan variabel dependennya atau 

unit analisanya yaitu Kebijakan Indonesia Menolak Meratifikasi FCTC 

(Negara/Bangsa) dan variabel independennya atau unit eksplanasinya Rasionalitas 

Indonesia dalam Mengambil Keputusan (Individu/Kelompok) karena Indonesia 

tersebut yang berpengaruh dalam mengambil kebijakan, WHO Framework 

Convention on Tobacco Control yang merupakan penelitian reduksionis16 dimana 

unit eksplanasinya lebih rendah dari unit analisanya. 

1.6.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Eksplanatif. 

Dimana tujuannya adalah untuk menjelaskan, menganlisa, menjabarkan mengenai 

Indonesia Menolak Meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco 

Control. 

1.6.3 Tipe Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki sifat eksplanatif atau 

menjelaskan. Penelitian eksplanatif memiliki tujuan untuk menguji hipotesis 

mengenai ada dan tidaknya hubungan antara sebab akibat dari variabel yang 

diteliti. Dengan begitu penelitian ini baru bisa dilakukan jika informasi-informasi 

                                                           
16Mochtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: P.T. 

Pustaka LP3ES, Indonesia. Hal .38. 
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mengenai masalah yang diselidiki telah cukup banyak, artinya sudah ada teori 

sebelumnya serta sudah ada penelitian empiris sebagai penguji berbagai hipotesis. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan data sekunder yang 

mana teknik data tersebut dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan yakni 

pencarian data mengenai hal-hal tentang data yang dibutuhkan atau variabel 

berupa catatan, buku, surat kabar, jurnal dan website yang diterbitkan oleh 

berbagai lembaga atau instansi yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini. 

Setealah data terkumpul, data diseleksi dan dikelompokkan kedalam beberapa bab 

pembahasan yang sesuai dengan sistematika penulisan. 

1.6.5 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa 

data dilakukan malalui analisa non statistik dimana tabel, grafik angka yang 

tersedia diuraikan dan ditafsirkan kedalam bentuk kalimat atau paragraf. Teknik 

analisa data tersebut dilakukan melalui tahapan klasifikasi data. Setelah data 

terkumpul selanjutnya dilaksanakan pengolahan data yang mana data tersebut 

ditelaah dan ditafsirkan sesuai dengan penelitian ini beserta memperdalam teori 

atau konsep yang akan digunakan.   

1.6.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.6.1 Batasan Penelitian 

Diketahui bahwa dunia internasional itu mengharapkan adanya pengurangan 

pemakaian tembakau. Sehingga, penulis  disini hanya memfokuskan pada kajian 

Indonesia tidak meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control. 
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1.6.6.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan penulis dalam penelitian ini  adalah dari 

tahun 2003-2014. Tahun 2003 merupakan awal mula perjanjian WHO FCTC dan 

2014 merupakan masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu 

yang dibuat untuk membatasi agar tidak melebar atau menyempit. 

1.7 Hipotesa 

Argumen utama sementara, Penulis menyimpulkan bahwa permasalahan 

mengenai pengendalian dan pengurangan tembakau ini membuat masalah 

tersendiri bagi Indonesia. Masalah pengurangan tembakau ini sulit untuk 

diputuskan karena tembakau merupakan salah satu pemberi besar dana APBN 

bagi negara Indonesia. Selain itu, di Indonesia memiliki banyak tanaman 

tembakau sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai petani 

tembakau maupun bekerja di pabrik. Penulis menyimpulkan sementara bahwa 

Indonesia Menolak meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco 

Control ( WHO FCTC) karena masalah ekonomi, sosial dan politik dimana kita 

ketahui bahwa tembakau merupakan komoditi besar yang ada di Indonesia dan 

memberikan dana APBN bagi negara sekaligus lapangan pekerjaan bagi  

masyarakat Indonesia. Selain memberikan pendapatan dan lapangan pekerjaan 

bagi Indonesia, Pemerintah Indonesia Menolak meratifikasi dikarenakan adanya 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga Indonesia Menolak ratifikasi. 
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