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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam era globalisasi ini, keterbukaan, keterkaitan, ketergantungan, serta 

persaingan antar negara khususnya dalam bidang ekonomi semakin tidak dapat 

dihindari.Adanya ketergantungan serta persaingan global tersebut membuat 

perkembangan ekonomi, keuangan, serta perdagangan skala internasional semakin 

pesat dan kompleks. Dapat dikatakan bahwa, hampir tidak ada lagi negara yang 

“autarki”, yakni negara yang hidup terisolasi, tanpa mempunyai hubungan 

ekonomi, keuangan, ataupun perdagangan internasional (ekspor dan 

impor).1Perdagangan yang awalnya hanya sebatas jual beli antar subyek dalam 

negara sekarang semakin berkembang luas dan bebas. 

 Sebagai salah satu faktor utama yang memotori perkembangan dunia, 

tentunya ekonomi internasional menjadi sebuah konsentrasi penting bagi seluruh 

negara.Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa cakupan ekonomi 

internasional yang luas dan kompleks tersebut sering kali membuat adanya 

konflik antar negara.Tidak adanya unifikasi peraturan dalam perdagangan 

internasional membuat masing-masing negara tergiur untuk melakukan tindakan-

tindakan yang dirasa menguntungkan negaranya tanpa mempertimbangkan 

kerugian bagi negara lain. Mulai dari proteksi diri, anti-dumping, hingga 

diskriminasi semakin mudah untuk dilakukan. Tentunya kebijakan-kebijakan yang 

demikian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi internasional dan merugikan 

                                                        
1 Hamdi Hady. 2001. Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.  
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negara lain. Dari situlah kemudian beberapa negara termasuk Indonesia 

berinisiatif untuk membentuk organisasi yang berguna untuk mengatur seluruh 

peraturan dalam ekonomi dan perdagangan internasional yakni, WTO (World 

Trade Organization).2 

 World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia 

merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur 

hubungan perdagangan internasional dalam rangka peningkatan pembangunan 

ekonomi dan standard hidup bagi negara-negara anggotanya. Dalam kerangka 

hukum WTO, sistem perdagangan multilateral mencakup bidang dan kegiatan 

yang sangat luas dan kompleks, tidak hanya substansi dan isu-isu yang berkaitan 

dengan perdagangan barang tetapi juga menjangkau dimensi-dimensi baru seperti 

perdagangan jasa (services), hak milik intelektual, integrasi negara, sampai 

dengan masalah kelestarian lingkungan. Sebagai sebuah organisasi yang mengatur 

perdagangan dan ekonomi internasional, WTO dapat dikatakan memiliki tingkat 

efektifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi internasional 

lainnya.Hal ini dikarenakan sistem perdagangan dalam kerangka WTO ini 

merupakan suatu rule-based system dengan perjanjian-perjanjian multilateral yang 

disepakati bersama yang sifatnya terintegrasi dan single undertaking.3Termasuk 

didalamnya tercakup satu kesatuan peraturan dalam sistem penyelesaikan 

sengketa yang terjadi antar negara anggota WTO.4 

 Diperlukan adanya suatu pemahaman yang benar dan komprehensif dalam 

                                                        
2http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm. diakses pada 30 Agustus 2012. 
3Ibid. 
4 Peter van den Bossche, Daniar Natakusuma, Joseph Wira Koesnaidi. 2010. Pengantar Hukum 
WTO. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
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memahami sistem perdagangan multilateral dengan kompleksitas aturan dan 

disiplin yang termuat dalam perjanjian WTO. Pemahaman dan pelaksanaan aturan 

dan displin WTO dengan baik akan menciptakan suatu perdaganagn yang lebih 

fair dan berimbang dalam hubungan perdagangan antar bangsa. Kemudian tidak 

hanya untuk meningkatkan pengetahuan intelektualitas melainkan juga untuk 

menghadapi persoalan-persoalan ataupun sengketa yang muncul dalam hubungan 

perdagangan internasional, terutama yang terkait dengan Indonesia.Disamping itu, 

pendalaman mengenai hukum WTO dapat menjelaskan tentang bagaimana WTO 

sebagai organisasi multilateral dapat memberikan pengaturan terhadap keterkaitan 

perdagangan antar negara serta solusi dari masalah dan sengketa yang dihadapi 

oleh negara anggota WTO. 

 Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2009 

silam.Sengketa kedua negara tersebut berawal dari disahkannya undang-undang 

“Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act” atau biasa disingkat 

Tobacco Control Act oleh Amerika Serikat.Undang-undang tersebut telah resmi 

disahkan oleh Presiden Obama pada tanggal 22 Juni 2009, dan diberlakukan pada 

bulan September 2009.Dibawah regulasi ini, Amerika serikat memberikan 

kepercayaan U.S Food and Drug Administration (FDA) untuk mengatur produk 

tembakau, dengan penekanan khusus pada pencegahan penggunaan oleh anak-

anak dan remaja dan mengurangi dampak tembakau terhadap kesehatan 

masyarakat. Undang-undang ini memberikan wewenang FDA, antara lain, untuk 

menetapkan standar produk tembakau, memerlukan daftar produk dan 

pendaftaran, merevisi label peringatan kesehatan, membuat standar manufaktur, 

dan review produk dimaksudkan untuk memodifikasi resiko penggunaan 
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tembakau.5 Berdasarkan mandat tersebut, FDA telah mengambil beberapa langkah 

penting dalam upaya mencegah generasi baru Amerika Serikat meninggal secara 

prematur akibat penggunaan tembakau dan akhirnya mengurangi kematian dan 

penyakit yang berhubungan dengan penggunaan tembakau.Langkah tersebut salah 

satunya diterapkan dalam undang-undang Tobacco Control Act pasal 907 yang 

berisi tentang pelarangan peredaran rokok beraroma dan berasa (flavored 

cigarettes) di seluruh Amerika Serikat.Dengan disahkannya undang-undang 

tersebut maka seluruh negara tidak dapat mengeksport rokok dengan kategori 

tersebut masuk ke Amerika Serikat.Meski demikian, peraturan tersebut ternyata 

tidak melarang rokok yang beraroma dan rasa menthol, termasuk rokok kretek.6 

 Sebagai salah satu negara penghasil rokok kretek terbesar, tentunya 

peraturan yang tercakup dalam pasal 907 TCA menjadi konsentrasi penting bagi 

Indonesia. Regulasi tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terutama 

terhadap ekspor produk rokok ketek Indonesia ke Amerika Serikat. Pada 

kenyataannya, hamper 99% rokok kretek yang dijual di Amerika Serikat adalah 

hasil import.7 Kerugian yang di alami Indonesia yang diperkirakan timbul akibat 

dari larangan ekspor rokok kretek mencapai US$ 200.000.000 (dua ratus juta 

dolar) per tahun, selain itu, pelarangan ekspor rokok kretek juga akan dirasakan 

oleh para petani tembakau.8 

 Amerika Serikat memiliki alasan yang cukup kuat dalam mengesahkan 

                                                        
5http://www.fda.gov/downloads/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/U
CM246207.pdf. diakses pada 13 Agustus 2012. 
6Executive Summaries Of The First Written Submissions Of The Parties, Annex A. 11 Juni 2011 
7Ibid. 
8Ekspor Rokok ke AS Dilarang, RI Rugi US$ 200 Juta Per Tahun, di akses dari 
http://www.neraca.co.id/2011/09/05/ekspor-rokok-ke-as-dilarang-ri-rugi-us-200-juta-per-tahun/, 
pada tanggal 8 September 2012. 
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peraturan Tobacco Control Act tersebut.Amerika Serikat berharap dengan 

disahkannya undang-undang tersebut maka tingkat konsumsi rokok di kalangan 

anak muda dapat berkurang dan masalah kesehatan yang berdampak dari rokok 

dapat terhindari sejak dini. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh pihak 

Indonesia, konsumsi rokok mentol di kalangan anak muda Amerika Serikat 

sebesar 43% atau sekitar ¼ dari total keseluruhan rokok yang dikonsumsi 

masyarakat Amerika Serikat. Sebaliknya, konsumsi rokok kretek hanya mencapai  

0,09% dari total keseluruhan konsumsi rokok di Amerika Serikat.9 Melalui data 

tersebut Indonesia mencoba membuktikan bahwa pelarangan beredarnya rokok 

kretek beraroma tanpa melarang rokok kretek beraroma dan rasa menthol adalah 

perbuatan yang tidak memiliki dasar dan tentunya merugikan negara-negara lain.  

 Dengan mengumpulkan berbagai bukti pelanggaran yang dilakukan 

Amerika Serikat, akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengajukan permohonan 

penyelesaian sengketa ke Dispute Settlement Body (selanjutnya di singkat dengan 

DSB) WTO dengan gugatan bahwa Amerika Serikat melanggar peraturan yang 

tertulis jelas dalam Technical Barrier to Trade Agreement (selanjutnya disingkat 

dengan TBT Agreement).Dengan harapan, sebagai satu-satunya organisasi yang 

mengatur persoalan ekonomi dan perdagangan internasional, WTO dapat 

membantu menyelesaikan dan memutuskan hal yang benar. 

 Dari sanalah kemudian penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang 

peran dan proses hukum yang dilakukan WTO sebagai organisasi penengah dalam 

menyelesaikan kasus rokok kretek yang terjadi antara Indonesia dan Amerika 

Serikat. Penulis juga akan mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi yang 
                                                        
9Ibid. 
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dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap rekomendasi putusan WTO. 

Maka dari itu, penulis memutuskan judul yang akan digunakan dalam penelitian 

ini yakni “PERAN WTO DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA 

TOBACCO CONTROL ACT ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA 

SERIKAT PADA TAHUN 2009-2012 ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan kasus diatas, maka masalah yang akan ditinjau lebih 

lanjut dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang terjadinya kasus rokok kretek Indonesia di 

Amerika Serikat? 

2. Dampak apakah yang dialami oleh Indonesia dari pelaksanaan regulasi 

Tobacco Control Act? 

3. Bagaimanaperan WTO dalam upaya penyelesaian sengketaTobacco 

Control Act antara Indonesia dan Amerika Serikat? 

4. Bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika 

Serikat terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan WTO? 

 

1.3 Tujuan : 

Berdasarkan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam bab 

perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yakni sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui latar belakang terjadinya kasus rokok kretek Indonesia di 

Amerika Serikat 
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2. Mengetahui dampak yang dialami Indonesia akibat diresmikannya regulasi 

Tobacco Control Act 

3. Mengetahui peran WTO dalam upaya penyelesaian sengketa Tobacco 

Control Act antara Indonesia dan Amerika Serikat 

4. Mengetahui implementasi rekomendasi WTO yang dilakukan oleh 

Indonesia dan Amerika Serikat 

 

1.4 Kegunaan 

1. 4. 1  Kegunaan Teoritis 

 Secara teoritis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap ilmu Hubungan Internasional atau yang secara 

spesifik mengenai peran WTO dalam menyelesaikan kasus-kasus perdagangan 

internasional, yang dalam hal ini adalah kasus rokok kretek Indonesia di Amerika 

Serikat. Selain itu, penelitian inidilakukan juga untuk meninjau lebih jauh efek 

atau akibat dari terjadinya kasus tesebut terhadap hubungan masing-masing pihak 

yang bersangkutan. Penulis berharap kiranya penelitian ini juga dapat bermanfaat 

sebagai sumber informasi tambahan bagi mahasiswa yang nantinya akan 

melakukan penelitian yang serupa, sehingga penelitian ini pun dapat lebih 

dikembangkan dan diperdalam pada masa mendatang.  

 

1. 4. 2 Kegunaan Praktis 

 Kegunaan praktis yang diharapkan dapat dicapai setelah melakukan 

penelitian ini adalah kiranya dapat diketahui bahwa WTO masih memiliki otoritas 

dalam menyelesaikan kasus perdagangan internasional.Penelitian ini juga 

 



8 
 

diharapkan dapat memberikan bukti dan akibat baik positing maupun negatif dari 

terjadinya suatu masalah perdagangan internasional. Selain itu, melalui peletian 

ini dapat dipahami bahwa dengan adanya organisasi yang menjebatani seluruh 

negara, masing-masing negara memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan 

hak mereka seperti misalnya Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

membantu pemerintah dalam memberi tanggapan tegas terhadap pihak asing yang 

melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian terhadap Indonesia. 

Kegunaan-kegunaan inilah yang diharapkan mampu diberikan dengan 

dilakukannya penelitian ini. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Setelah seluruh penelitian ini selesai dilakukan, maka hasil-hasil berikut 

dengan analisisnya dibuat menjadi satu laporan utuh dengan sistematika sebagai 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I adalah pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang penelitian 

mengenai topik yang akan diteliti yang kemudian dilanjutkan dengan adanya 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, hingga sistematika 

penulisan.  

 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Bab II adalah bagian dimana peneliti akan memaparkan seluruh konsep atau teori 

yang digunakan selama dilakukannnya penelitian ini, namun diawali terlebih 
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dahulu oleh beberapa tinjauan pustaka. Kumpulan konsep dan teori ini akan 

digunakan untuk membantu peneliti menganalisa isu yang diangkat. Kerangka 

berpikir ini akan menggunakan perspektif realisme dan berbagai konsep atau teori 

turunannya antara lain kebijakan luar negeri,kepentingan nasional, kepentingan 

nasional dan power, soft power, bantuan luar negeri, hakikat demokrasi, transisi 

demokrasi, demokrasi dan ekonomi,  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB III adalah bagian yang akan menjelaskan metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Bagian ini akan dimulai dengan adanya uraian mengenai 

ruang lingkup penelitian, kemudian pendekatan yang digunakan, dan juga 

mengenai jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan hingga teknik analisa 

data.  

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV adalah bagian yang akan menguraikan hasil yang didapat dari penelitian 

yang telah dilakukan. Hasil-hasil ini berupa kumpulan data yang kemudian akan 

dianalisa dengan menggunakan teknik analisa yang telah dipilih peneliti. Bab 

inilah yang akan menjawab semua masalah-masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya dengan menggunakan data-data yang telah didapat melalui berbagai 

sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data.  
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BAB V PENUTUP 

Bab V ini merupakan bab penutup yang akan mengakhiri keseluruhan laporan dari 

penelitian ini. Bagian ini akan berisikan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan 

laporan dan saran yang diberikan peneliti terhadap pihak-pihak terkait yang ada 

dalam pembahasan penelitian ini.  

 

 




