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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1 Latar Belakang Masalah  

Kini kondisi kebutuhan dalam negeri Indonesia banyak dipenuhi melalui 

impor dari berbagai negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Indonesia 

merupakan sebuah negara yang menjadi incaran negara-negara maju di dunia 

untuk memasarkan segala macam bentuk produk mulai dari produk teknologi 

hingga pertanian yang dihasilkan oleh negara-negara maju di dunia. Pasar yang 

besar dan tingkat konsumsi yang cukup tinggi membuat negara maju melihat 

Indonesia sebagai tambang emas atau lahan yang sangat menjajikan, sehingga 

banyak sekali negara maju yang ingin mendominasi pasar di Indonesia. Oleh 

karena itu negara-negara Adi Daya seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina dan juga 

Australia secara tidak langsung tidak akan senang bila negara berkembang 

mengalami kemajuan, dengan asumsi bahwa bila negara berkembang maju maka 

mereka tidak lagi memiliki pasar yang selama ini menampung produk mereka. 

Dijadikannya Indonesia sebagai pasar oleh negara-negara maju, maka 

kondisi perdagangan dalam negeri Indonesia pada era globalisasi seperti saat ini 

semakin tidak stabil. Produk pertanian dan perkebunan yang menjadi unggulan 

Indonesia pun tidak bisa dengan mudah melebarkan sayapnya atau membuka 

pasar dengan bebas bila ingin mengeskpor produk tersebut ke berbagai negara 

maju. Sulitnya membuka dan menguasi pasar di negara maju sering kali 

dikarenakan adanya hambatan dari perbedaan regulasi atau kebijakan yang dibuat 

oleh tiap-tiap negara di dunia. Hambatan yang kini sering dialami oleh Indonesia 

dan juga negara berkembang lainnya, ialah hambatan non-tarif dengan latar 

belakang kesehatan dan juga lingkungan yang berdampak terhambatnya kegiatan 

eskpor produk Indonesia terhadap negara maju. 

Hambatan non-tarif paling nyata yang kini sedang dihadapi oleh Indonesia 

ialah, dengan adanya kebijakan kesehatan di negara Australia, yaitu dengan 

disahkannya Tobacco Plain Packaging Act 2011 atau Undang-Undang kemasan 

polos rokok dan produk tembakau. Australia merupakan negara yang dikenal 

sangat aktif dalam menjaga kesahatan masyarakatnya, namun kebijakan yang 
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dibuat atas dasar kesehatan kali ini, Tobacco Plain Packaging Act 2011 memicu 

respon negatif dari para negara produsen tembakau di dunia yang didominasi oleh 

negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Australia dan respon negatif oleh Indonesia bisa juga merusak kerja sama 

ekonomi atau hubungan dagang kedua negara tersebut. 

Hubungan dagang bilateral Indonesia dan Australia sudah dimulai sejak Indonesia belum 

menjadi negara yang merdeka, namun hubungan kedua negara tersebut semakin meningkat 

setelah Indonesia merdeka dan pada masa Orde baru, yaitu tahun 1966. Kemudian 

hubungan dagang tersebut terus tumbuh semenjak tahun 2000-2002 dengan di bukanya 

lebih dari 400 perusahaan Australia yang melaukukan perniagaan di Indonesia. Perusahaan-

perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan pertambangan sampai dengan telekomunikasi. 

Perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan mitra 

Indonesia (Hubungan antara Australia dan Indonesia 2011, hlm. 183).  

Letak geografis Australia yang berdekatan dengan Indonesia semakin mempermudah kedua 

negara melakukan kegiatan perdagangan, sehingga terus terjadi peningkatan kerja sama 

antara kedua negara dalam bentuk kerja sama ekonomi. Kini Indonesia dan Australia 

memilki kerjasama dalam kerangka bilateral yang lebih komprehensif, yaitu Indonesia 

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Menurut 

perjanjian komprahensif IA-CEPA tersebut, Indonesia adalah mitra dagang ke 12 dan pasar 

ekspor ke 11 terbesar. Sebaliknya, bagi Indonesia, Australia adalah mitra dagang terbesar 

ke 9 dan pasar expor terbesar ke 9 (Kelompok Kemitraan Usaha Indonesia-Australia (IA-

BPG) 2012, hlm. 1).  

Perjanjian komprehensif (IA-CEPA) tersebut meliputi kerja sama ekonomi, 

perdagangan dan investasi. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memperluas 

jangkauan kesempatan bagi eksportir, importir maupun investor Indonesia dan 

Australia.  Berbeda dengan  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

dimana Australia merupakan negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia ke-11 

dengan share 1,5% dari  total ekspor Indonesia ke dunia. Dari tahun ke tahun 

ekspor Indonesia ke Australia mengalami peningkatan dengan tren 8,47% dari 

tahun 2006-2010 atau nilai sebesar US$ 4,2 miliar (2010). 

Meskipun kerja sama dalam bidang ekonomi Indonesia dan Australia terus 

mengalami peningkatan, akan tetapi itu semua tidak disebabkan karena ekspor 

Indonesia, namun lebih disebabkan oleh ekspor Australia ke Indonesia. Di dalam 

perjanjian ekonomi yang telah ada di antara kedua negara pun, produk perkebunan 

khususnya tembakau hingga kini tidak termasuk kedalam perjanjian komprahensif 

seperti IA-CEPA dan agreement lainnya dengan Australia. Namun seharusnya 

dengan hadirnya bentuk perjanjian maupun kerja sama seperti IA-CEPA, kedua 

negara sebisa mungkin harus dapat meminimalisir segala bentuk sengketa 
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perdagangan, yang bisa merugikan salah satu pihak, agar kerja sama yang sudah 

ada tidak terganggu atau terhambat oleh sengketa yang disebabkan oleh salah satu 

negara. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keunggulan lahan 

pertanian dan perkebunan yang luas, membuat Indonesia menjadi salah satu 

produsen produk alam kepada negara maju. Salah satu produk perkebunan yang 

menjadi andalan Indonesia adalah produk tembakau. Produk tembakau dalam 

negeri Indonesia merupakan komoditas perkebunan yang masih menjadi andalan 

dalam negeri dan diminati oleh pasar internasional.  

 

Tabel 1 Realisasi Ekspor Urutan Negara Tujuan Ekspor Indonesia 

HS 24 (TEMBAKAU) PERIODE 2009-2014 

 

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014 

  

 

Berdasarkan realisasi data ekspor dari Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia selama kurun waktu lima tahun (2009-2014), Australia merupakan 

negara tujuan ekspor tembakau ke dua puluh empat setelah Nikaragua sedangkan 

posisi pertama di duduki oleh Malaysia. Nilai ekspor tembakau dari tahun 2009 

hingga September 2014 mengalami ketidak stabilan, hal tersebut dikarenakan 

2013 2014

TOTAL 595,608,953 672,596,951 710,070,143 794,176,252 931,385,515 693,084,082 773,192,268 

1 MALAYSIA   131,024,960   175,005,115   190,121,465   208,450,249   237,518,169   180,480,652   197,279,005 

2 KAMBOJA   160,213,363   171,455,378   185,032,035   203,410,207   219,482,145   164,008,626   231,683,596 

3 SINGAPURA     64,145,494     69,962,410   101,808,238   117,397,742   136,441,402   106,675,081     88,419,066 

4 BELGIA     31,304,587     37,673,540     43,728,380     31,459,481     34,081,886     27,157,653     25,180,476 

5 VIETNAM     13,455,541     14,013,732     12,754,451     14,590,767     29,271,146     19,807,415     26,634,484 

6 THAILAND     30,696,219     21,343,180     28,241,939     29,133,411     24,245,628     18,858,324     29,233,704 

7 AMERIKA SERIKAT     24,944,552     20,796,380     19,774,234     22,662,670     23,637,324     15,753,265     14,899,608 

8 SRI LANGKA        6,375,140        5,909,471        9,666,417     15,324,463     22,741,667     18,550,961     17,452,090 

9 PILIPINA     16,738,655     19,370,306     10,855,997     12,171,350     22,089,824     13,337,051     19,142,396 

10 JERMAN     12,410,998     19,114,397     13,223,061     18,021,002     17,456,027     11,074,287     16,762,790 

11 BELANDA        8,649,947     13,539,644        6,706,951        6,670,490     15,222,324     13,609,779        9,173,505 

12 TIMOR TIMUR        5,387,545        7,579,137     10,800,236     14,227,651     14,863,046     11,110,624     11,546,433 

13 UNI EMIRAT ARAB        1,192,768        2,499,738        4,177,353     10,741,182     13,258,643     10,264,027        4,719,435 

14 IRAN             62,999           491,447        3,783,330        8,613,685     10,856,036     10,856,036        1,719,160 

15 REPUBLIK DOMINICAN        3,563,358        2,870,029        1,529,028        4,893,376     10,393,426        9,422,982        8,168,159 

16 REP.RAKYAT CINA        2,842,265        7,299,981        4,149,713        7,039,901        9,223,587           615,669             15,861 

17 SIRIA                       -                         -               56,700        8,106,300        8,016,156        3,778,596        7,526,988 

18 PARAGUAY        4,839,137        7,534,134        7,109,667        7,124,676        7,070,022        4,158,714        7,159,841 

19 LITHUANIA        8,504,892        5,524,008     10,683,357        5,986,210        5,951,195        4,324,054        3,436,392 

20 PUERTO RICO        3,616,723        1,819,760        2,556,937        2,506,160        5,110,785        3,765,696           621,900 

21 SAUDI ARABIA        3,203,723        4,557,928        5,607,386        4,927,035        4,751,301        3,620,301        3,552,864 

22 TURKI        8,024,798        8,908,364        5,464,160           904,225        4,414,376        1,045,765        2,152,073 

23 NIKARAGUA        3,259,525        2,623,112        1,945,361        3,418,821        4,153,403        4,153,403        3,401,200 

24 AUSTRALIA        2,123,129        3,348,936        1,233,746        1,452,394        3,788,878        3,101,213        4,287,101 

NO NEGARA
2009 2010 2011 2012 2013

JAN-SEPT

NILAI : US$
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harga dollar Amerika Serikat yang tidak stabil, sehingga nilainya pun berubah-

ubah dari tahun ke tahun. 

Dengan adanya kegiatan ekspor produk tembakau yang di lakukan oleh 

Indonesia, membuktikan bahwa produk tembakau Indonesia merupakan segelintir 

produk dalam negeri yang masih menjadi ‘tuan rumah’ di negerinya sendiri, di 

bandingkan dengan komoditas atau produk lain yang sudah mulai memiliki 

ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia. 

Besarnya tingkat konsumsi produk tembakau di Indonesia masih bisa di suplai 

oleh produsen-produsen lokal, bahkan karena banyaknya industri tembakau di 

Indonesia maka Indonesia sanggup mengekspor produk tembakau nya ke pasar 

internasional. Namun realitanya kini produsen tembakau di Indonesia harus 

menghadapi ancaman atas hadirnya kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 

Australia.   

Undang-Undang Tobacco Plain Packaging mulai dirancang pada tahun 2010 oleh 

pemerintah Australia dengan latar belakang kesehatan dan disahkan pada tahun berikutnya, 

yaitu pada tahun 2011. Undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk : mengatur 

mengenai pengemasan tembakau agar dapat mengurangi penggunaan tembakau, 

mengurangi konsumsi tembakau, serta menghentikan kemungkinan bagi konsumen yang 

sudah berhenti mengkonsumsi untuk mengkonsumsi rokok atau produk tembakau kembali; 

meningkatkan efektifitas dalam hal pencantuman label ‘peringatan bahaya merokok pada 

kemasannya’ serta; mengurangi daya jual dari kemasan tersebut kepada konsumen 
(mencegah konsumen untuk tertipu bila membeli). Selanjutnya UU Tobacco Plain 

Packaging mulai diterapkan tahun berikutnya, tepatnya yaitu  pada 1 Desember 2012 

(Profil Kasus Plain Tobacco Packaging Act – Australia 2014, hlm. 2).  

 

‘Dengan adanya peraturan tersebut tentunya akan mengancam industri 

tembakau dalam negeri Indonesia, terutama daerah-daerah penghasil tembakau 

rokok di Indonesia seperti Temanggung, Deli, Lombok, Jember dan Madura’ (5 

Daerah Penghasil Tembakau Terbaik di Indonesia 2011, hlm. 1).  

Ancaman yang dihasilkan dari  kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 

yang dikeluarkan Australia tersebut adalah mengurangi pasar ekspor Indonesia, 

yang nantinya akan berimbas pada pendapatan negara dan juga kebijakan Tobacco 

Plain Packaging Act tersebut berdampak pada ekspor tembakau Indonesia. UU 

Tobacco Plain Packaging tersebut juga telah diikuti oleh negara-negara maju 

lainnya, seperti Selandia Baru dan Prancis dan juga Inggris yang sudah tertarik 

meniru kebijakan Australia tersebut. 
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Dengan diterapkannya kebijakan wajib kemasan rokok polos untuk seluruh produk 

tembakau oleh Australia, maka pemerintah Indonesia pun merasa hal tersebut menjadi 

ancaman nyata bagi produk tembakau dan rokok Indonesia, dengan alasan ekonomi yang 

berartikan bahwa kemasan polos dapat menurunkan daya saing produk. Industri rokok lokal 

pun akan sulit untuk menyesuaikan harga dan menjadi beban berat bagi produsen rokok 

kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menambah biaya 

produksi. Terlebih lagi mempertimbangkan efek dominonya terhadap jutaan petani 

tembakau yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, karena kebijakan kemasan polos 

yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia hanya membuat sesama produsen bersaing dari 

segi harga (Aturan Australia Soal Kemasan Polos Tak Punya Bukti Ilmiah 2014, hlm.1). 

 

 

Tabel 2 Realisasi Ekspor Tembakau Indonesia terhadap Australia 

dalam bentuk Berat (kg) Periode 2009-2014 HS: 2401, 2402 

dan 2403 

 

Sumber :  Pusat  Data dan Informasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014. 

 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa ekspor produk tembakau Indonesia dengan 

kode HS 2401, 2402 dan 2403 mengalami penurunan jumlah total yang signifikan 

pada tahun 2011 dan 2012 dengan hanya mengeskpor produk temabakau sebesar 

252,854 Kg dan 131,334 Kg bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 

pada tahun 2010 sebesar 1,070,989 Kg. Adapaun kenaikan yang terjadi pada 

tahun-tahun berikutnya dikarenakan produksi dalam negeri sudah bisa mengikuti 

UU Tobacco Plain Packaging dan tidak semua produk tembakau Indonesia 

terkena dampak dari UU Tobacco Plain Packaging Australia , tetapi tren yang 

terjadi hingga akhir tahun 2013 mengalami kerugian hingga timbul angka minus, 

2013 2014 14/13 09-13

813,530 1,070,989 252,854 131,334 275,931 227,162 309,970 36.45 -34.70

       9,600                  -                 -                 -                 -                 -                 -   - -

              -           39,600               -                 -                 -                 -                 -   - -

    99,000      159,600               -                 -                 -                 -                 -   - -

  396,610      526,662               -       39,600               -                 -                 -   - -

    17,280         34,560     19,200               -                 -                 -                 -   - -

    77,640         39,000     59,400               -                 -                 -                 -   - -

       6,247                 39               -                 -                 -                 -                 -   - -

  202,045      242,135   112,439               -                 -                 -                 -   - -

              -                    -                 -          6,000               -                 -                 -   - -

       1,074           3,185        3,467           137        1,437        1,437           181 -87.40 -22.62

          836           2,269        1,750               -                 -                 -             140 - -

              -                    -             879     14,488        8,506        8,261        7,338 -11.17 -

       2,503              207                9        1,949   178,764   149,727   168,277 12.39 193.87

            70                  -                 -                 -                 -                 -                 -   - -

          4,671     36,660     44,678     85,558     66,071   133,913 102.68 -

                  5               -       22,512               -                 -                 -   - -

          625           1,194             96             50        1,666        1,666           121 -92.74 -11.42

       1,920               -                 -                 -   - -

        17,862               -                 -                 -                 -                 -   - -

    18,954               -                 -                 -                 -   - -

Perub. % Trend (%)

2009 2010 2011 2012 2013
JAN-SEPT

BERAT : KG
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bahkan ekspor produk tembakau hingga Sepetember 2014 tidak mengalami 

kenaikan yang signifikan.  

Dengan adanya kebijakan Tobacco Plain Packaging Act oleh pemerintah Autralia maka 
ancaman industri tembakau dalam negeri Indonesia sudah seharusnya menjadi concern bagi 

pemerintah ataupun pelaku bisnis industri tembakau Indonesia. Kebijakan Australia 

menjadi serius, mengingat produk tembakau merupakan komoditi yang bernilai tinggi bagi 

negara Indonesia dan memiliki peran besar terhadap perekonomiaan nasional Indonesia, 

yaitu: sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah pajak (cukai), sumber pendapatan 

petani dan lapangan kerja masyarakat (usaha tani dan pengolahan rokok) (Dinamika 

Agribisnis Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia 2009, hlm. 1).  

 

Ekspor produk tembakau rokok Indonesia terhadap Australia memang 

bukan merupakan komoditi eskpor utama atau unggulan, karena kegiatan ekspor 

impor Indoensia dengan Australia masih dalam sektor mineral dan pertanian 

bukan pertanian perkebunan seperti tembakau. Namun bukan berarti kebijakan 

Tobacco Plain Packaging Act tersebut bisa dipandang sebelah mata, karena 

bagaimanapun industri tembakau khususnya rokok merupakan komoditas yang 

sejauh ini menjadi andalan Indonesia di tengah serbuan produk-produk yang 

berasal dari negara lain.  

Maka dengan adanya kebijakan Tobacco Plain Packaging Act oleh 

Australia, perlu adanya upaya pemerintah Indonesia melalui diplomasi 

perdagangan untuk menangani kebijakan tersebut.  

Sebelumnya pada tahun 2010, setelah Australia mengumumkan Rancangan Undang-

Undang mengenai kebijakan tersebut, pihak perusahaan swasta Indonesia langsung 

merespon dengan adanya pertemuan antara pihak PT. Sampoerna dengan Kementerian 

Perdagangan pada Januari 2010, lalu pada 23 Februari 2010 PT. Sampoerna mengirim surat 

kepada Menteri Perdagangan Indonesia yang berisikan Legal Advice serta Strategic Actions 

yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 8 – 9 Juni 2010, 

RI bermaksud menyampaikan concern terkait Tobacco Plain Packaging Bill tersebut pada 
sidang TRIPs di Jenewa jika ada yang menyinggung permasalahan tersebut, namun 

Indonesia tidak jadi membahas hal tersebut karena negara lain tidak ada yang menyinggung 

perihal kasus Tobacco Plain Packaging selama sidang berlangsung. Pada sidang Technical 

Barrier to Trade  (TBT), pemerintah Indonesia menanyakan kebijakan Tobacco Plain 

Packaging ke pada Australia, namun Australia hanya menjawab bahwa kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintahnya semata-mata bermaksud untuk menjaga kesehatan masyarakat 

Australia dari bahaya yang ditimbulkan oleh tembakau atau produk tembakau  

Dengan respon pemerintah Australia yang tetap ingin mempertahankan kebijakan Tobacco 
Plain Packaging, maka pemerintah Indonesia terus mencoba berupaya dalam jalur 

diplomasi. Pemerintah Australia sendiri sudah di tuntut oleh empat negara di forum 

Multilateral World Trade Organization (WTO) melalui Dispute Settlement Body (DSB) 

atau badan penyelesaian sengketa atas kebijakan Tobacco Plain Packaging, empat negara 

tersebut, yaitu : Honduras, Ukraina, Kuba dan Republik Dominika (Plain Tobacco 

Packaging 2011, hlm. 7). 
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Oleh sebab itu Indonesia juga tidak boleh hanya berdiam diri ketika negara 

produsen tembakau lain telah berhasil menggugat Australia ke WTO. Maka harus 

ada upaya yang dilakukan Indonesia, terlebih dalam permasalahan Tobacco Plain 

Packaging Australia didukung oleh keadaan bahwa Indonesia sampai saat ini 

tidak  ikut meratifikasi dan tidak juga mengaksesi Framework Convention on 

Tobacco Control (FCTC) atau konvensi kerangka untuk pengendalain tembakau, 

dimana dari 193 negara anggota World Health Organization (WHO) seratus enam 

puluh satu negara sudah meratifikasi FCTC. 

‘Di dalam kawasan Asia Tenggara sendiri Indonesia menjadi negara yang 

memiliki pajak rokok terendah, yaitu sebesar 22% dan Thailand menjadi negara 

yang memiliki pajak tertinggi dengan mencapai angka 79%’ (Pengembangan 

Ekonomi Tembakau Nasional 2011, hlm. 1). 

 Dalam kasus ini terdapat kepentingan Indonesia, yaitu mempertahankan 

industri rokok dan tembakau agar tetap bisa memeberikan kontribusi yang besar 

terhadap pemasukan negara. Bila melihat keadaan Indonesia pada saat ini maka 

Indonesia, merupakan negara yang memiliki potensi pasar yang cukup besar. Hal 

tersebut bisa dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia dan banyaknya perokok 

aktif di Indonesia. Besarnya pasar industri rokok Indonesia bukan hanya bisa 

dilihat secara domestik, namun bisa juga dilihat dari skala luas dengan berpotensi 

menjadi produsen industri tembakau atau rokok berskala internasional.  

 

I.2 Rumusan Masalah  

Maka Rumusan Masalah yang diangkat terkait denga Latar Belakang 

Masalah  di atas adalah Bagaimana Upaya Diplomasi Indonesia dalam Menyikapi 

Kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 Asutralia ? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Australia, yaitu Tobacco Plain Packaginga Act 2011       

Australia atau Undang-undang kemasan polos untuk produk tembakau 

yang di pasarkan di Australia, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan   

peraturan produk tembakau yang akan di pasarkan di Australia.  
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b. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya    

Pemerintah  Indonesia terkait permasalahan Tobacco Plain Packaging 

Act 2011 Australia dalam jalur diplomasi selama periode 2011-2014. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara akademis, 

1) Untuk memberikan suatu informasi dan data di dalam jurusan ilmu  

hubungan internasional 

2) Untuk memperkaya wawasan mengenai kebijakan Tobacco Plain  

Packaging Act 2011 Australia yang dapat digunakan sebagai salah 

satu referensi mahasiswa hubungan internasional dalam melengkapi 

karya tulisnya. 

b. Secara praktis,  

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi dalam 

pengembangan studi hububungan internasional mengenai perkembangan 

kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 Australia, atas gugatan negara-

negara berkembang khususnya gugaatan Indonesia di WTO serta upaya diplomasi 

secara bilateral dan multilateral pemerintah Indonesia. 

 

I.5 Tinjauan Pustaka 

 Australia dikenal sebagai sebuah negara yang sangat concern terhadap 

masalah kesehatan, dengan menjadi negara pertama yang meratifikasi Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC) maka Australia merasa memiliki 

kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang sejalan sesuai dengan  FCTC 

tersebut. Melalui alasan kesehatan tersebutlah Australia akhirnya membuat 

kebijakan mengenai tembakau, yaitu : Tobacco Plain Packaging Act guna 

mengurangi tingkat konsumsi tembakau dalam negeri Australia. Dengan hadirnya 

kebijakan tersebut maka Australia di adukan kepada Dispute Settlement Body 

(DSB) di WTO oleh lima negara pengeskpor tembakau yang salah satunya ialah 

Indonesia. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu buku dan tiga penelitian 

yang pernah ada untuk dijasikan sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan 

Tobacco Plain Packaging Act 2011 oleh pemerintah Australia. Berikut merupakan 

bebarapa referensi penelitian yang digunakan. 

Dalam penelitian yang ditulis oleh  Taufan Wahyu Febrianto yang 

menganalisis beberapa ketentuan yang dirasa inkonsisten terhadap ketentuan 

dibawah World Trade Organization serta melihat alasan dan justifikasi Australia 

dalam menerapkan The Tobacco Plain Packaging Act 2011. Penelitian tersebut 

juga menganalisis kedudukan The Tobacco Plain Packaging Act 2011 sebagai 

hukum nasional yang dihadapan ketentuan World Trade Organization sebagai 

hukum internasional. Penelitian yang di tulis oleh Taufan memiliki judul 

“Implikasi Pengaturan Kemasan Polos Produk Tembakau Melalui The Tobacco 

Plain Packaging Act 2011 Australia Terhadap Kewajiban Australia Dalam 

Perdagangan Internasional”. Di dalam penelitian tersebut Taufan sebagai penulis 

peneliti, ingin menjelaskan bagaimana posisi Australia sebagai negara berdaulat 

dan juga anggota WTO yang harus mengikuti atau mematuhi segala kesepakatan 

yang hadir di dalam WTO. Taufan juga menjelaskan bagaimana kebijakan 

Australia tersbut terkait dengan hukum ekonomi internasional terutama mengenai 

hukum kekayaan intelektual atau TRIPS yang dibawahi WTO. Pembatasan-

pembatasan terhadap produsen rokok dengan tidak mencantumkan merek dagang 

oleh para produsen dinilai terlalu ketat dan tidak memberi produsen rokok ruang 

bergerak dalam menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para 

produsen disetiap negara. Disisi lain Pemerintah Asutralia menganggap bahwa 

pengmasan rokok di Australia merupakan sarana iklan rokok yang baru setelah 

iklan rokok sendiri dilarang di Australia.  

Kemasan polos adalah sebuah konsep baru yang diperkenalkan oleh World Health 

Organization (WHO) melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam 

menanggapi epidemi tembakau global. Kebijakan pengemasan polos ini sudah diadopsi 

oleh Australia melalui The Tobacco Plain Packaging Act  2011 yang mulai berlaku sejak 

Desember 2012. Namun, dalam perjalanannya kebijakan pengemasan polos ini menerima 

berbagai tantangan terutama oleh produsen rokok yang merasa haknya dibatasi terutama 

dalam bidang hak kekayaan intelektual. The Tobacco Plain Packaging Act juga dirasa 
bertentangan dengan hukum ekonomi internasional khususnya dibawah ketentuan hukum 

World Trade Organization (Febrianto 2014, hlm. 75). 
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Selanjutnya penelitian yang di tulis oleh Sri Yuliati dengan judul “Politik 

Australia dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada 

Pemerintahan Julia Gillard (2010-2013)”. Sri Yuliati membahas mengenai kajian 

kebijakan luar negeri yang menganalisis kebijakan Australia dalam implementasi 

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada era pemerintahan 

Perdana Menteri Julia Gillard yang berorientasi pada tahun 2010-2013. 

Persemakmuran Australia memiliki kekuatan penuh dalam membuat undang-

undang untuk melaksanakan perjanjian internasional yang berkaitan dengan 

urusan eksternal. Sebagai negara yang berdaulat, Australia ikut memeberikan 

kontribusi besar terhadap kebijakan pengendalian tembakau yang diselenggarakan 

oleh lembaga World Health Organization (WHO) dan negara-negara pihak FCTC 

melalui ratifikasi The WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 

pada tanggal 27 Oktober 2004. Australia menjadi anggota pertama dari 40 negara 

pihak yang telah meratifikasi FCTC  dan harus mengadopsi serta berkewajiban 

melaksanakan konvensi FCTC kedalam hukum nasionalnya. 

Di dalam penelitian Sri Yuliati juga mengungkapkan bahwa saat ini negara-

negara maju masih menjadi konsumen rokok terbesar di dunia, sementara itu 

produksi tembakau masih menunjukkan jumlah angka yang besar seperti negara 

penghasil tembakau terbesar di dunia, diantaranya Cina (38 persen), Brasil (10,3 

persen),  India (9,1 persen) dan Indonesia sebesar (2,3 persen) dari total produksi 

dunia.  

Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia harus menghadapi tantangan eksternal dari 

negara-negara luar yaitu Ukraina, Honduras, Republik Dominika dan Indonesia yang telah 

menggugat Australia ke World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan kemasan polos 

rokok. Kebijakan tersebut memberatkan negara-negara penggugat yang harus mengikuti 

aturan yang serupa dengan kebijakan di Australia jika akan mengekspor rokok ke Australia. 

Negara-negara penggugat menegaskan bahwa undang-undang yang telah diputuskan Julia 

Gillard telah melanggar peraturan perdagangan internasional dan hak cipta atas merek 

dagang (Yulianti 2014, hlm. 6). 

Selama kampanye pemilihan federal Australia pada Agustus 2010 sebuah 

organisasi sektor ritel yang baru dibentuk, Aliansi Pengecer Australia 

meluncurkan kampanye kontra media massa dengan tujuan menghentikan 

perundangan kemasan polos rokok. Meskipun ada kampanye media, Pemerintah 

Australia tetap berkomitmen pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada 30 

Agustus 2010, Aliansi Pengecer Australia telah mengakhiri kampanye terhadap 
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kemasan polos rokok. Philip Morris sebagai perusahaan rokok terbesar di dunia 

telah menayangkan iklan di televisi menentang undang-undang tersebut dengan 

mengatakan bahwa kebijakan kemasan polos rokok akan melanggar undang-

undang merek dagang dan kekayaan intelektual internasional. Philip Morris Asia 

limited (PMA) juga terlibat dalam perang terpisah dengan pemerintah Australia 

atas undang-undang tersebut. Philip Morris Asia Limited yang berbasis di Hong 

Kong, mengajukan gugatan dengan mengatakan undang-undang tersebut 

melanggar Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Australia dengan Hong Kong. 

 Penelitian yang dilakukan Sri Yulianti tersebut menjelaskan bagaimana 

Perdana Menteri Australi Julia Gillard fokus merumuskan kebijakan mengenai 

permasalahan kesehatan sejak tahun 2010. Tembakau dan produk turunannya 

dianggap sebagai salah satu sumber kematian terbesar di Australia, sehingga 

pemerintah Australia tetap merumuskan dan meratifikasi undang-undang 

mengenai undang-undang kemasan polos rokok di Australia. Terlebih Australia 

merupakan negara pertama yang meratifikasi FCTC sehingga kebijakan Australia 

mengenai kemasan polos rokok tersebut merupakan sebuah pengimplementasian 

komitmen Australia terhadap konvensi kerangka untuk pengendalian tembakau. 

Perdana Menteri Julia Gillard yang mendapatkan tekanan dari pihak yang kontra 

mengenai kebijakan kemasan rokok polos yang dibutanya tetap berpegang teguh 

dengan atas alasan kesehatan, sehingga membuat Australia mendapatkan tekanan 

dan tuntutan di WTO dari berbagai negara, salah satunya ialah Indonesia. 

Berikutnya buku yang membahas mengenai kondisi rokok dalam negeri 

Indonesia dengan judul “Kriminalisasi Berujung Monopoli – Industri Tembakau 

Indonesia di Tengah Pusaran Kampanye Regulasi Anti Rokok Internasional” yang 

di tulis oleh Salamudin Daeng, Syamsul Hadi, dkk. Di dalam buku tersebut di 

jelaskan bahwa Industri rokok dan tembakau merupakan salah satu industri 

nasional yang masih cukup kuat hingga saat ini. Jika diamati secara mendalam, 

industri rokok merupakan satu-satunya industri nasional yang terintegrasi dari 

hulu sampai ke hilir. Karakter industri rokok lebih ungul di banding dengan 

industri nasional lainnya yang masih tersisa seperti industri baja dan industri 

pangan. Jumlah penerimaan negara dari industri rokok tersebut jauh lebih tinggi 
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dibandingkan dengan pendapatan negara yang diperoleh dari eksploitasi sumber 

daya alam tambang yang selama ini menjadi andalan investasi di Indoensia. 

Sementara pada sisi lain, kegiatan industri rokok dan tembakau mendapat tekanan dari 

rezim internasional melalui Framework Conention on Tobacco Control (FCTC). FCTC 

berisikan dukungan bagi kegiatan kampanye anti rokok secara internasional dan nasional, 

yang dibiayayai oleh sektor-sektor industri yang bergerak di bidang kesehatan dan farmasi. 

Di dalam negeri kegiatan untuk memasyaraktakan FCTC melibatkan berbagai organisasi 
sosial (NGO atau LSM), organisasi kesehatan, organisasi kedokteran dan bahkan organisasi 

keagamaan. Seluruh organisasi tersebut di biayai oleh “rezim kesehatan internasional” yang 

menyalurkan dananya lewat Yayasan Blomberg. Sebagai bentuk dukungan terhadap FCTC 

(Daeng dkk. 2011, hlm. 37). 

Para penulis buku tersebut ingin menjelaskan persolan tembakau dari sisi 

kepentingan nasional bangsa Indonesia, khususnya dari sisi keharusan untuk 

memelihara dan mengemabankan industri nasional serta menghormati isi 

konstitusi yang mengamanatkan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia,  

tak terkecuali para petani, pekerja dan wirausahawan tembakau nasional.  

Kemudian penelitian yang berjudul “Memorandum Hukum Terhadap 

Sengketa antara Indonesia melawan Australia tentang Certain Measure 

concerning, Trademark Geogrphical Indications and Other Plain Packaging 

Requerments Applicable to Tobacco Products and Packaging (Act No.148 of 

2011) berdasarkan persetujuan GATT 1994, TRIPs and TBT Agreement” yang 

ditulis oleh Dheny Adhadianto Sudewo. 

Di dalam penelitiannya Dheny mejelaskan bagaimana Indonesia mencoba 

mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan melindungi pengusaha rokok 

Indonesia yang mengekspor produknya ke Australia. Penelitian tersebut terkait 

dengan Hak Kekayaan Intelektual dan indikasi geografis yang terkait erat dengan 

merek dagang dan reputasi perusahaan yang membuatnya. Act No.148 of 2011 

tersebut mengatur pembatasan penggunaan merek dagang dan indikasi geografis 

dalam kemasan produk rokok yang dijual di Australia baik produk lokal atau 

impor.  

Peraturan tersebut merugikan perusahaan rokok Indonesia sebagai salah satu negara yang 

mengeskpor rokok ke Australia, dengan pembatasan tersebut maka konsumen akan sulit 

membedakan produk rokok antara satu merek dengan merek yang lain sehingga reputasi 
yang melekat pada merek dagang tersebut akan sulit dikenali oleh konsumen (Adhrianto 

2014, hlm. 1). 

Penelitian tersebut ingin mengetahui mengenai apakah bertentangan atau 

tidak dengan GATT 1994, TRIPs dan TBT Agreement. Penelitian tersebut telah 
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memperoleh hasil bahwa Tobacco Plain Packaging Act yang dikeluarkan oleh 

Australia bertentangan dengan GATT 1994; TRIPs dan TBT Agreement 

dikarenakan adanya alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Asutralia selain 

membuat peraturan yang melanggar ketentuan TRIPs. Penyelesaian sengketa yang 

ditempuh oleh kedua negara sudah adil dan terbaik menurut perjanijian WTO 

melalui proses konsultasi dan tahap pembentukan panel.  

 

I.6 Kerangka Pemikiran  

I.6.1 Diplomasi 

Dahulu aktivitas ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dianggap kurang penting dan 
dibebankan kepada Menteri Perdagangan atau ahli dari departemen lainnya. Tetapi 

sekarang kegiatan membangun kerjasama ekonomi dan perdagangan menjadi fokus dari 

sebagain besar kegiatan diplomasi. Adapun kegiatan-kegiatan praktis dalam diplomasi 

ekonomi adalah sebagai berikut: Membuat analisis, menyusun catatan, Membanguan 

Jaringan keluar, Membangun Kerjasama, Mengirimkan Utusan Dagang (Djelantik 2008, 

hlm. 235). 

Diplomasi pada dasarnya adalah sebuah "seni berunding atau seni 

bernegosiasi", sedangkan dalam arti luas,  pengertian diplomasi adalah 

keseluruhan kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam 

hubungannya dengan negara lain. Pejabat yang menjalankan proses diplomasi 

disebut sebagai seorang diplomat. Diplomasi bisa bersifat bilateral ataupun 

multilateral. Diplomasi bilateral adalah diplomasi yang dilakukan dengan negara 

tertentu saja/antara dua negara, sedangkan diplomasi multilateral adalah diplomasi 

yang dilakukan dengan banyak negara.  

Diplomasi mencakup berbagai kegiatan, seperti;  menetapkan tujuan yang akan dicapai, 

mengerahkan semua sumber untuk mencapai tujuan, menyesuaikan kepentingan bangsa 

lain dengan kepentingan Nasional, menentukan apakah tujuan Nasional sejalan dengan 

kepentingan nasional negara lain dan menggunakan sarana yang tersedia dan kesempatan 

yang ada dengan sebaik-baiknya (Pengertian Diplomasi: Apa Itu Diplomasi  2014, hlm. 1).  
 

Diplomasi juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang serba mengetahui hubungan 

antara berbagai negara yang tercipta sebagai hasil timbal balik kepentingan-kepentingan, 

dari prinsip-prinsip hukum antar negara (Internastional Law), dan ketentuan-ketentuan yang 
dicantumkan dalam traktat-traktat ataupun persetujuan Internasional (Badri 2001, hlm. 20). 

Hubungan Internasional saat ini membutuhkan suatu pemahaman lebih 

terhadap arti dari pada diplomasi atau dengan kata lain mendefinisikan kembali 

arti atau makna definisi diplomasi setiap negara. Diplomasi kini telah 

berkembang, yang mulanya diplomasi tradisional kini diplomasi menjadi 
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diplomasi multilevel. Diplomasi multilevel terdiri dari beberapa tingkat (level), 

yaitu diplomasi secara bilateral, regional dan multilateral.  

Globalisasi ekonomi yang terus melanda dunia kian menjadikan peran diplomasi ekonomi 
sebagai salah satu instrumen penting dalam politik luar negeri. Perkembangan yang dialami 

dunia diplomasi ekonomi kini membuat setiap negara harus meningkatkan kemampuan 

diplomasi ekonominya masing-masing. Kemampuan diplomasi akan diketahui ketika 

negara menghadapi suatu permasalahan. Kini, setiap negara juga harus bisa menghadapi 

tiga isu penting, yaitu : hubungan antara ekonomi dan politik; hubungan antara lingkungan 

serta aneka tekanan domestik dan internasional; serta hubungan antara aktor negara dan non 

negara (aktor privat/ swasta) (Diplomasi Ekonomi Indonesia 2008, hlm.1). 

Ekonom dan diplomat asal Inggris, yaitu Nicholas Bayne, mendefinisikan diplomasi 

ekonomi sebagai "sebuah metode dimana negara melakukan hubungan ekonomi eksternal 

mereka. Ini mencakup bagaimana mereka membuat keputusan dalam negeri, bagaimana 

mereka melakukan negosiasi internasional dan bagaimana kedua proses berinteraksi 

(Economic Diplomacy : View Of Practicioner 2011, hlm 187) 

Pada dasarnya proses diplomasi professional secara bilateral akan 

membantu proses penyelesaian sengketa anatar negara secara lebih intens, namun 

kini diplomasi secara multilateral lebih banyak digunakan oleh negara-negara di 

dunia karena banyaknya Perundingan ataupun konferensi-konferensi yang 

dibentuk oleh negara-negara yang ada di dunia baik negara berkembang ataupun 

maju, sehingga proses diplomasi multilateral sudah banyak di gunakan.   

Diplomasi dapat dibagi menjadi empat tipe berdasarkan aktor yang mejalankannya, yaitu : 

Track One Diplomacy, Track Two Diplomacy, Track One and Half Diplomacy dan 

Coorporates Diplomacy. Track-One Negotiations - negosiasi dimulai dan dilaksanakan 

oleh pihak resmi dalam konflik - pemerintah, kelompok pemberontak, etnis minoritas, dll. 
Dengan hadirnya fasilitasi internasional atau intervensi. Track-Two Negotiations - dialog 

non-pejabat dari pihak yang bertikai difasilitasi oleh aktor-aktor non-pemerintah. Track-

One-and-a-Half - dialog yang dilakukan antara pejabat dan non-pejabat yang dapat 

dilakukan oleh ke dua belah pihak (Multi Track Diplomacy: Seen Trough The Eyes Of the 

Practioner 2011, hlm 1). Coorporates Diplomacy - didefinisikan sebagai peran eksekutif 

senior bermain dalam memajukan kepentingan perusahaan dengan negosiasi dan 

menciptakan aliansi dengan pemain eksternal termasuk pemerintah, analis, media dan 

organisasi non-pemerintah (LSM) (The Rise Of Coorporate Diplomacy 2007, hlm 1). 

 

 I.6.2 Perdagangan Internasional 

 Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan 

ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang 

atau jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan 

Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara 

dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang 

dimaksud dapat berupa : 
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a. Antar perorangan (individu dengan individu). 

b. Anatara individu dengan pemerintah suatu negara lain 

Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk 

meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan 

tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik, tetapi baru 

dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan Internasional pun turut 

mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran 
perusahaan multinasional (Materi Perdagangan Luar Negeri 2011, hlm.1).  

Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan 

didalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. 

Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan 

kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, 

tarif, atau quota barang impor. Selain itu kesullitan lainnya timbul karena adanya 

perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam 

pedagangan. 

Manfaat atau keuntungan perdagangan internasional dapat dijelaskan 

dengan dua teori yaitu: 

a. Absolut advantage theory (Teori keunggulan mutlak). Teori ini 

dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations 

(1776) yang menyebutkan bahwa suatu negara dikatakan mempunyai 

keunggulan mutlak atas barang tertentu apabila negara tersebut mampu 

memproduksinya dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. 

Dalam rangka mencapai keunggulan multak. Adam Smith 

mengemukakan ide tentang pembagian kerja internasional (spesialisasi). 

Dengan adanya spesialisasi internasional ini akan memiliki keuntungan. 

b. Comparative advantage theory (Teori keunggulan komparatif) Teori 

keunggulan komparatif pertama kali diperkenalkan pada tahun 1817 oleh 

David Ricardo, karena itu biasa disebut juga sebagai prinsip keunggulan 

komparatif Ricardian. Dalam teori ini Ricardo merasa kurang puas 

dengan teori Adam Smith, kemudian diperbaiki dengan mengajukan dua 

perbedaan dalam perdagangan: 

1) Perdagangan dalam negeri 

2) Perdagangan luar negeri 
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1.6.2.1 Manfaat Perdagangan Internasional 

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai 

berikut: Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, banyak 

faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya:Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan 

iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdaganganinternasional, setiap negara 

mampu memenuhi kebutuhan yang tidak di produksi sendiri. 

  

1.6.2.2 Manfaat perdagangan internasional lainnya adalah sebagai berikut: 

a.  Efisiensi 

Melalui perdagangan internasional, setiap negara tidak perlu 

memproduksi semua kebutuhannya, tetapi cukup hanya memproduksi 

apa yang bisa diproduksinya dengan cara yang paling efisien 

dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, akan tercipta 

efisiensi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi dunia. 

b. Perluasan konsumsi dan produksi 

Perdagangan internasional juga memungkinkan konsumsi yang lebih luas 

bagi penduduk suatu negara.  

c. Peningkatan produktifitas 

Negara-negara yang berspesialisasi dalam memproduksi barang tertentu 

akan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian mereka 

akan tetap unggul dari negara lain dalam memproduksi barang tersebut. 

d. Sumber penerimaan negara 

Dalam perdagangan internasional juga bisa menjadi sumber pemasukan 

kas negara dari pajak-pajak ekspor dan impor. 

 

Dampak Positif Perdagangan Internasional terdiri dari : Meningkatkan 

Kesejahteraan, Mempercepat Pembangunan, Meningkatkan sumber daya manusia,  

Alih Teknologi. Dampak Negatif Perdagangan Internasional terdiri dari:  

Menimbulkan ketergantungan kepada negara lain, Cenderung statis, Pengusaha 

yang tidak kompetitif terancam gulung tikar, Adanya perubahan nilai sosial 

budaya. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional antara lain : 

Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh 

keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, Adanya perbedaan 

kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber 

daya ekonomi, Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru 

untuk menjual produk tersebut, Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya 

alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan 

adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi, Adanya 

kesamaan selera terhadap suatu barang, Keinginan membuka kerja sama, 

hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi 

sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. 

 

I.6.3 Konsep Tobacco Plain Packaging 

Kebijakan Tobacco Plain Packaging Act yang dikeluarkan oleh pemerintah 

Australia pada tahun 2011 mulai diterapkan pada 1 Desember 2012. Kebijakan 

tersebut memiliki tujuan mengurangi daya tarik merokok, meningkatkan 

efektivitas peringatan dini bahaya merokok dan memahami pemahaman yang 

keliru bagi konsumen atas bahaya merokok. 

Adapun isi ketentuan dari Tobacco Plain Packaging Act Australia adalah 

dengan melarang penggunaan merek dagang, logo, brand, nama produk/nama 

perusahaan, atau identifying mark pada kemasan maupun pada produk 

tembakaunya; atau menetapkan kondisi untuk menggunakan merek dagang, logo, 

brand, nama produk/nama perusahaan, atau identifying mark pada kemasan 

maupun pada produk tembakaunya; atau melarang penggunaan desain apapun 

pada kemasan maupun pada produk tembakaunya; atau menetapkan kondisi untuk 

menggunakan desain apapun pada kemasan maupun pada produk tembakaunya. 

Bentuk dan warna kemasan yang seragam dengan warna kemasan hijau zaitun, 

tanpa ilustrasi, gambar, pola, gambar emboss, hiasan atau tambahan apapun. 

Memuat peringatan kesehatan berupa gambar dan atau kata-kata peringatan di 

bagian depan dan belakang dari kemasan dengan komposisi 75% untuk bagian 

depan dan 90% di bagian belakang. 
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 Pemerintah Australia mengharuskan bahwa setiap kemasan rokok yang 

dijual atau dipasarkan harus memenuhi ketentuan :   

a. Berisi 25 batang rokok  

b. Kemasan harus berbentuk persegi dengan dimensi sebagai berikut:  

Lebar 69- 72 milimeter, tinggi 87- 90 milimeter, tebal 21- 24 milimeter terbuat dari 

bahan karton yang keras dan tebal, tutup berbentuk Flip Top, tidak 

terlapisi/terbungkus materi apapun selain plastik bening, tidak mengandung aroma 

apapun atau komponen audio apapun, dalam setiap kemasan rokok juga tidak 

diperbolehkan untuk mengandung tambahan insert atau onsert apapun serta harus 

terbungkus atau terlindungi materi apapun selain pembungkus bening (Posisi Kasus 

Indonesia atas Kasus Australia’s Tobacco Plain Packaging – DS 467 2014, hlm. 5). 

 

I.6.4 Konsep Hambatan Dagang Non - Tarif  

Hambatan non-tarif merupakan bagian dari hambatan perdagangan berupa kuota atu 

hambatan perdagangan lainnya berupa pembatasan jumlah, izin impor, biaya-biaya yang 

dikenakan oleh kapabean, prosedur kapabean, subsidi ekspor, tingkat standar yang tidak 

beralasan atau prosedur standar yang berlebihan, pembatasan pembelian barang dan jasa 

pemerintah, perlindungan hak milik intelektual yang berlebihan dan hambatan investasi 

yang menolak atau memberlakukan akses pasar yang sangat sulit untuk barang dan jasa dari 

luar negeri dikelompokan kedalam hambatan non-tarif (Direktorat Kerja Sama Lembaga 

Industri dan Perdagangan Internasional Departmen Perindustrian dan Perdagangan 2011, 

hlm. 15).  

Penggunaan kebijakan non-tarif (NTMs) oleh negara-negara di dunia 

meningkat tajam seiring dengan banyaknya kerja sama ekonomi di bidang 

liberalisasi tarif. NTMs didefinisikan sebagai langkah-langkah kebijakan yang 

memiliki efek membatasi perdagangan tanpa melanggar hukum perdagangan 

internasional sedangkan hambatan non-tarif (NTBs) didefinisikan sebagai 

instrumen kebijakan yang melanggar hukum perdagangan internasional. NTMs 

dapat mencakup persyaratan dokumentasi dan biaya kepabeanan serta pengaturan 

kebijakan seperti penerapan standar. Sedangkan klasifikasi kebijakan non-tarif 

menurut Organization for Economic Cooperation Development (OECD) adalah 

mencakup, tariff measures, price control measures, finance measures, automatic 

licensing measures, quantity control measures, monopolistic measures, technical 

measures, dan miscellaneous measures. Penerapan kebijakan non-tarif diizinkan 

menurut hukum perdagangan internasioanal dengan catatan ditujukan untuk 

melindungi kesehatan, keamanan, keselamatan, sanitasi, nutrisi, keagamaan, atau 

untuk melindungi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan tidak 
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menciptakan unnecessary barriers. Apabila NTMs yang diterapkan tidak 

berdasarkan scientific basis serta melanggar hukum perdagangan internasional, 

sebagai contoh hanya untuk memberikan manfaat pada produsen domestik, tidak 

berdasar pada prinsip-prinsip standar, dan diimplementasikan secara diskriminatif 

maka NTMs tersebut dikategorikan menjadi NTBs. Dengan kata lain hambatan 

non-tarif adalah kebijakan non-tarif yang menyebabkan unfair impediments pada 

perdagangan. Jenis - jenis hambatan non-tarif antara lain mencakup kuota impor, 

subsidi pemerintah, SPS, hambatan teknis, larangan, dan lain-lain. 

Kebijakan non-tarif digunakan oleh negara-negara dengan tujuan untuk mencapai 

effectiveness, consistency, predictability dan trade defense. Namun pada kenyataannya 

seringkali NTMs disalah gunakan oleh suatu negara yang bertujuan untuk melindungi 

ekonomi suatu negara khususnya perusahaan - perusahaan tertentu yang tidak efisien dan 

kompetitif. NTMs dapat diterapkan oleh suatu negara sepanjang sifat kebijakan tersebut 

tidak diskriminatif, informasi mengenai kebijakan dimaksud dapat diakses dengan mudah 

dan sesuai dengan standar global (Sa’idah 2011, hlm. 3). 

 

I.7 Alur Pemikiran 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Pemikiran  

Kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 

Australia 

Dampak Penurunan Volume Ekspor Produk Tembakau 

Indonesia atas Kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 

2011 Australia  

Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Menyikapi Tobacco 

Plain Packaging Act 2011 Australia 
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I.8 Asumsi 

a. Kebijakan Tobacco Plain Packaging Act Australia dibuat dengan latar 

belakang kesehatan merupakan upaya untuk mengurangi impor Australia 

terhadap produk Tembakau yang mayoritas berasal dari negara-negara 

berkembang. 

b. Tobacco Plain Packaging Act Australia merupakan hambatan non tariff 

dan dapat mempengaruhi negara-negara besar lainnya yang juga ingin 

mematikan industri tembakau negara berkembang yang salah satunya 

adalah Indonesia.  

c. Indonesia sebagai salah satu penggugat kebijakan Tobacco Plain 

Packaging  Act Australia bersama empat negara berkembang lainnya, 

seperti : Honduras, Kuba, Republik Dominika dan Ukraina. 

d. Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani 

kasus Tobacco Plain Packaging Act Australia dengan menggunakan 

diplomasi secara bilateral dan multilateral. 

 

I.9 Metode Penelitian 

 Penulisan skripsi ini melihat bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam 

menanggapi kebijakan Tobacco Plain Packaging Act yang dilakukan Australia 

guna mengurangi tingkat konsumsi produk tembakau di negarnya yang berimbas 

pada ancaman industri tembakau Indonesia. Periode penelitian ini dimulai pada 

tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2014. Metodelogi dalam sebuah penelitian 

diperlukan dalam melakukan studi dan penelitian. Hal tersebut diperlukan guna 

menjawab permasalahan yang terjadi. 

 

I.9.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang 

ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial 

yang berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia. (Syaodih 2010, hlm. 60).  

Metode kualitatif juga merupaka metode yang memberikan sebuah 

penjelasan dari sebuah peristiwa atau fenomena yang hadir di lingkungan soisal 

sekitar. Teknik analisisnya, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu 
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fenomena dengan fakta-fakta yang hadir. Kemudian memberikan penjelasan 

secara objektif dengan memuat fakta dan data yang tersedia, menghubungkan 

antar faktor sebagai unit analisis dan dijabarkan untuk mencapai suatu 

kesimpulan. 

 

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data  

Data Primer  Wawancara dengan pihak Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia, yaitu Bpk. Crishtophorus Barutu, selaku Kasubdit Fasilitasi dan Aturan 

Perdagangan Direktorat Kerja Sama Multilateral, Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia, Direktorat Minuman dan Tembakau, yaitu Ibu Satyawati 

Endang Nusantari selaku Kasubdit Industri Hasil Tembakau. Menggunakan data-

data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen resmi pemerintah 

Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan juga Pertanian Republik Indonesia, 

Pemerintah Australia dan Dokumen Resmi World Trade Organization (WTO). 

Data Sekunder melalui studi dengan buku-buku yang menyangkut 

diplomasi, buku mengenai tembakau dan buku yang menjelaskan WTO, artikel-

artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah, laporan Kementerian Perdagangan 

dan Road Map Kementerian  Industri Republik Indonesia serta surat kabar serta 

artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.  

I.9.3 Teknis Analisa Data 

Teknik analisa data dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi 

literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, 

pakar ataupun hasil dari penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian toritis yang bertujuan untuk menelusuri dan 

mencari dasar-dasar yang berkaitan erat dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan definisi oprasional (Kajian Pustaka 2014, hlm. 1). 

Data wawancara yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan RI, akan 

digunakan sebagai data utama dalam penulisan BAB II dan BAB III, sedangkan 

hasil wawancara dengan Kementerian Perindustrian akan digunakan sebagai 

bahan utama pada BAB II, mengenai kondisi industri tembakau Indonesia.  

Secara keseluruhan data primer berupa wawancara dengan dua 

Kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan RI dan juga Kementerian 

Perindustrian RI beserta dokumen resmi yang didapat mengenai kasus kebijakan 

Australia dan diplomasi Indonesia, dan berikut data sekunder berupa bahan-bahan 
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tertulis yang diperoleh dari berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan 

Kementerian Perdagangan dan juga perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, 

akan digunakan untuk membedah isu dalam penulisan. Data-data tersebut juga 

akan digunakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan di dalam penelitian. 

  

I.10 Sistematika Penulisan 

 Dalam memudahkan penulis untuk memahami alur pemikiran, maka 

penelitian ini di bagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab. Sistematika 

penulisan adalah membagi hasil penelitian ke dalam IV bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, alur 

pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KEBIJAKAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 AUSTRALIA   

DAN DAMPAK BAGI PRODUK TEMBAKAU INDONESIA 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan pemerintah 

Australia menerapkan kebijakan Tobacco Plain Packaging  serta 

perkembangan kebijakan tersebut hingga disahkan menjadi undang-

undang kesehatan Australia. Menjelaskan dampak dan juga ancaman yang 

dihasilkan atas hadirmya kebijakan Asutralia terhadap Indonesia. 

BAB III DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP KASUS KEBIJAKAN 

TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011  AUSTRALIA 

Bab ini akan membahas mengenai upaya diplomasi yang dilakukan 

pemerintah Indonesia baik secara bilateral dan multilateral.   

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian 

akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran 

guna masukan terkait permasalahan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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