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Abstract - The WTO is a new global commerce agency, which has changed the GATT (Customs-Entry
Agreement and Trade) to be an agreement that is able to enforce global trade. Embrace WTO regime 'free
trade'. Recently, the WTO has become a place of settlement "Cigarettes RI Dispute with U.S.", proposed by the
Government of Indonesia, the filing party is the United States. The subject of dispute, namely: WTO / GATT
Agreement, Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures /SPS (As a main reference), Agreement on
Technical Barriers to Trade (TBT) and Agreement on Agriculture. Research methods in this case is legal
research, usually used secondary data sources only, namely rules and regulations, and the opinions of leading
jurists, while the analysis of normative analysis- qualitative. The WTO has decided in favor of Indonesia's
victory party Indonesia is based on that act of discrimination by the U.S. government to ban Indonesian Clove
Cigarettes violate the general principles of the WTO / GATT, the principle of National Treatment, Article 20 of
the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), preamble of the Agreement on the Application of Sanitary
and Phitosanitary Measures, and Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) serta Agreement on The
Application of Sanitary and Phitosanitary Measures.
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1.

PENDAHULUAN
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade
Organization/WTO) menilai Amerika Serikat (AS)
telah melakukan diskriminasi perdagangan terhadap
rokok kretek Indonesia dan melanggar ketentuan
WTO, sehingga WTO pun memenangkan rokok
kretek Indonesia dalam perselisihan sengketa
perdagangan di Appellate Body (AB) [4].
Kasus tersebut berawal pada saat Presiden
Obama menandatangani Undang-Undang (UU) yang
berjudul Family Smoking Protection and Tobacco
Control Act [10]. UU ini berwenang mengatur
peredaran produk tembakau di Amerika Serikat.
Dengan UU ini industri rokok kretek Indonesia
dikenakan larangan ekspor oleh pemerintah AS
terhitung sejak September 2009.
Larangan ekspor rokok kretek ini mengakibatkan
Indonesia berpotensi kehilangan pasar hingga US$100
juta per tahun. Berdasarkan data pemberitahuan
ekspor bea cukai, sampai Maret 2010 nilai ekspor
rokok kretek ke AS hanya sebesar US$826,30 ribu.
Padahal, total ekspor rokok tersebut di periode sama
tahun lalu mencapai US$6,45 juta.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Perdagangan telah membawa kasus ini ke Forum
Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalil
yang dipakai ialah tindakan diskriminatif Washington.
Alasannya rokok mentol hasil produksi industri dalam
negeri AS, yang sama berkategori rokok beraroma,
nyatanya tetap diizinkan beredar. Dasar gugatan dan
posisi Indonesia sangat kuat. Sikap diskriminatif AS
tidak sesuai dengan ketentuan WTO, termasuk, antara

lain, Perjanjian GATT ( General Aggrement on Tariff
and Trade) 1994 dan Technical Barriers to Trade
(TBT) [1].
Pada tanggal 7 April 2010, Indonesia meminta
konsultasi dengan Pemerintah AS sehubungan dengan
standar yang diterapkan oleh Pemerintah AS tentang
pelarangan rokok kretek. Indonesia menilai bahwa
Pasal 907 Family Smoking Protection and Tobacco
Control Act, yang ditandatangani menjadi undangundang pada tanggal 22 Juni 2009, melarang, antara
lain, produksi atau penjualan di Amerika Serikat
rokok mengandung aditif tertentu, termasuk cengkeh.
Namun di lain pihak pemerintah AS terus
mengizinkan produksi dan penjualan rokok lain,
termasuk rokok yang mengandung menthol. Indonesia
menyatakan bahwa Pasal 907 The Family Smoking
Prevention and Tobacco Control Act of 2009, tidak
konsisten, antara lain, dengan Pasal III: 4 dari
ketentuan GATT 1994, Pasal 2 dari Persetujuan TBT,
dan berbagai dari Perjanjian SPS.
Dengan latar belakang tersebut, perumusan
masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:
Bagaimanakah hukum penyelesaian sengketa antara
Pemerintahan AS - Indonesia atas pelarangan ekspor
Rokok Kretek menurut WTO/GATT Agreement
(termasuk di dalamnya menurut Agreement on
Sanitary and Phytosanitary Measures, Agreement on
Technical Barriers to Trade dan Agreement on
Agriculture).?
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2.

TINJUAN PUSTAKA
WTO merupakan organisasi yang bersifat Global
yang berurusan dengan ”the rules of trade between
nations”. Sebagai jantung dari WTO adalah ”WTO
agreements, negotiated and signed by the bulk of the
world’s trading nations and ratified in their
parliaments”,yang bertujuan ” to help producers of
goods and services, exporters, and importers conduct
their business”. The WTO’s agreements are often
called the Final Act of the 1986—1994 Uruguay
Round of trade negotiations.
WTO diatur a system of trade rules, yang
meliputi aturan hukum yang komplek dan rumit yang
mencakup berbagai bidang kegiatan, agriculture,
textiles and clothing, banking, telecommunications,
government purchases, industrial standards and
product safety, food sanitation regulations,
intellectual property, and much more. Prinsip yang
mendasari sejumlah ketentuan tersebut adalah ”
fundamental principles run throughout all of these
documents, yang menjadi ”the foundation of the
multilateral trading system”.
Prinsip–Prinsip dasar WTO tersebut [7] adalah:
2.1. Most-favoured-nation (MFN):
Prinsip ini memperlakukan negara lain
secara ”Equally”
(berkedudukan sama).
Berdasarkan perjanjian WTO, negara-negara
biasanya tidak dapat membedakan antara mitra
dagang mereka. Misal suatu negara memberikan
perlakuan khusus untuk salah satu produk
mereka. Negara anggota harus melakukan hal
yang sama untuk semua anggota WTO lainnya.
Mengingat pentingnya prinsip ini, maka
MFN ditempatkan dalam Pasal 1 ketentuan
GATT (First Article) yang mengatur “trade in
goods”, dan Pasal 4 the Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS) [7].
Beberapa
pengecualian
diperbolehkan.
Sebagai contoh,
a. negara dapat mengatur perjanjian
perdagangan bebas yang berlaku hanya
untuk barang yang diperdagangkan dalam
kelompok-diskriminasi terhadap barang
dari luar.
b. suatu negara dapat memberikan negaranegara berkembang akses khusus untuk
pasar mereka.
c. suatu negara dapat meningkatkan
hambatan terhadap produk-produk yang
dianggap tidak adil diperdagangkan dari
negara-negara tertentu. Dan dalam
pelayanan,
negara-negara
yang
diperbolehkan, dalam keadaan terbatas,
untuk melakukan diskriminasi. Namun
perjanjian ini hanya mengizinkan
pengecualian dalam kondisi yang ketat.
d. Secara umum, MFN berarti bahwa setiap
kali
suatu
negara
menghilangkan
hambatan perdagangan atau membuka
pasar, itu harus melakukannya untuk
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barang yang sama atau jasa dari seluruh
mitra dagangnya, baik kaya atau miskin,
lemah atau kuat.
2.2. National treatment
Prinsip
ini
mengandung
makna
memperlakukan pihak asing dan domestik secara
sama. Barang impor dan barang produksi dalam
negeri harus diperlakukan sama, setidaknya
setelah barang asing telah memasuki pasar. Hal
yang sama harus berlaku untuk layanan asing
dan domestik, dan untuk merek dagang asing dan
lokal, hak cipta dan paten untuk barang yang
sama. Prinsip "perlakuan nasional" ini dapat
ditemukan di semua tiga perjanjian WTO (Pasal
3 GATT, Pasal 17 GATS dan Pasal 3 dari
TRIPS).
WTO adalah organisasi internasional yang
bertugas menjalankan seperangkat aturan pedagangan.
WTO didirikan pada tahun 1995, merupakan agen
baru perdagangan global yang berkuasa, yang telah
mengubah GATT (Perjanjian Bea-Masuk dan
Perdagangan) menjadi sebuah perjanjian yang mampu
memaksakan perdagangan global. WTO adalah salah
satu mekanisme utama dari globalisasi ekonomi.
Pendukungnya mengatakan bahwa WTO berdasarkan
pada ‘perdagangan bebas’ (free-trade). Bahkan WTO
jauh sekali dari filosofi perdagangan bebas abad ke-18
yang dikembangkan oleh David Ricardo atau Adam
Smith, yang berasumsi bahwa baik tenaga kerja
maupun modal kerja tidak boleh lintas batas negara
[3].
WTO menggantikan GATT sebagai suatu
organisasi internasional, namun Perjanjian Umum
GATT masih berlaku sebagai perjanjian payung WTO
untuk perdagangan barang (trade in goods), yang
diperbaharui sebagai hasil dari perundingan Putaran
Uruguay.
GATT merupakan suatu perjanjian multilateral
dalam bidang perdagangan yang bertujuan untuk
mengadakan perdagangan yang lebih bebas (free
trade) dengan cara mengurangi hambatan-hambatan
perdagangan internasional, baik hambatan tarif
maupun non tarif [11]. GATT berfungsi sebagai suatu
kontrak antara semua pihak perjanjian untuk
mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama
[9].
Secara singkat dikatakan bahwa , “the World
Trade Organization (WTO) is the only international
organization dealing with the global rules of trade
between nations. Its main function is to ensure that
trade lows as smoothly, predictably and freely as
possible” [12]. Dengan demikian WTO merupakan
satu-satunya organisasi bertingkat Internasional yang
mengatur perdagangan antar bangsa secara global,
yang
fungsi
utamanya
untuk
menjamin
terselenggaranya perdagangan internasional secara
lancar, terprediksi dan diupayakan sebebas mungkin.
Hasil (result) yang diharapkan
dengan adanya
organisasi ini adalah “Assurance” adanya jaminan.
Konsumen dan produsen tahu bahwa mereka dapat
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menikmati dengan kelancaran impor dan ekspor
dengan serta pasar luar negeri tetap terbuka baginya.
Harapan lainnya dari WTO adalah sebuah
ekonomi dunia yang lebih sejahtera, damai dan
akuntabel. Keputusan dalam WTO biasanya diambil
oleh konsensus di antara semua negara anggota dan
diratifikasi oleh
parlemen negara anggota.
Perselisihan perdagangan antar negara anggota
disalurkan ke dalam proses penyelesaian sengketa
WTO di mana fokusnya adalah pada perjanjian
interpretasi dan
komitmen, dan bagaimana
memastikan bahwa kebijakan perdagangan negaranegara sesuai dengan mereka. Dengan begitu, risiko
sengketa menjadi konflik politik atau militer menjadi
berkurang [12].
Sistem WTO disamping menurunkan hambatan
perdagangan, juga menguraikan hambatan lainnya
antara masyarakat dan bangsa. Jantung dari sistem yang dikenal sebagai sistem perdagangan multilateral
- adalah ”The WTO’ Aggrement”, dinegosiasikan dan
ditandatangani oleh sebagian besar negara-negara
perdagangan dunia, dan diratifikasi dalam parlemen
mereka. Perjanjian ini dengan dasar hukum-aturan
untuk perdagangan. Pada dasarnya, merupakan
kontrak, menjamin hak-hak perdagangan negaranegara. Kontrak ini pun mengikat pemerintah untuk
menjaga kebijakan perdagangan negara-negara
anggota dalam batas yang disetujui dan bermanfaat
bagi mereka yang berkepentingan.
Meskipun
perjanjian ini telah dinegosiasikan dan ditandatangani
oleh pemerintah. Namun, tujuan sebenarnya adalah
untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir,
dan importir melakukan bisnis mereka. Tujuan utama
adanya
WTO
adalah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat negara-negara anggota [12].
Anggota WTO, melalui perjanjian tersebut,
mengoperasikan sistem perdagangan yang tidak
diskriminatif (a non-discriminatory trading system)
yang menjamin hak-hak dan kewajiban mereka.
Setiap negara menerima menjamin bahwa perusahaan
eksportir akan diperlakukan secara adil dan konsisten
di pasar negara-negara lain. Setiap negara berjanji
untuk melakukan hal yang sama untuk impor ke pasar
sendiri. Sistem ini juga memberi negara-negara
berkembang
beberapa
fleksibilitas
dalam
melaksanakan komitmen mereka.
Beberapa sudut pandang terhadap WTO It’s an
organization for liberalizing trade. It’s a forum for
governments to negotiate trade agreements. It’s a
place for them to settle trade disputes. It operates a
system of trade rules. Hal ini memberikan gambaran
bahwa WTO bukan hanya suatu organisasi
perdagangan yang liberal. WTO, suatu forum tempat
pemerintah negara-negara bernegosiasi terhadap
perjanjian perdagangan, tempat menyelesaiakan
sengketa
perdagangan
antara
negara-negara
anggotanya, yang berpedoman terhadap suatu sistem
perdagangan yang para anggota membuatnya.
3.

METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan dalam
menganalisis kasus ini menggunakan penelitian

hukum. Menggunakan data sekunder, yakni ketentuanketentuan dalam kerangka GATT/WTO, serta
pendapat para ahli hukum. Analisis data yang
digunakan adalah analisis normatif – kualitatif.
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Suatu sengketa (dispute) terjadi apabila terjadi
pelanggaran terhadap
“ a WTO agreement”.
Pengajuan sengketa harus diajukan dengan
melampirkan “ a request for consultations” serta
mencantumkan perjanjian WTO yang dilanggarnya.
Suatu sengketa dapat terjadi karena pelanggaran atas
lebih dari satu aggrement, yang meliputi [12]:
a. Agreement Establishing the World Trade
Organization
b. Agriculture
c. Anti-dumping (Article VI of GATT 1994)
d. Civil Aircraft
e. Customs valuation (Article VII of GATT
1994)
f. Dispute Settlement Understanding
g. GATT 1947
h. GATT 1994
i. Government Procurement
j. Import Licensing
k. Intellectual Property (TRIPS)
l. Reshipments Inspection
m. Rules of Origin
n. Safeguards
o. Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)
p. Services (GATS)
q. Subsidies and Countervailing Measures
r. Technical Barriers to Trade (TBT)
s. Textiles and Clothing
t. Trade-Related Investment Measures (TRIMs)
Penyelesaian sengketa dalam kerangka GATT,
diatur dalam Pasal XXII dan XXIII GATT Pasal XXII
dan XXIII GATT memuat aturan sederhana mengenai
mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan di
antara negara-negara anggota GATT. Tujuan utama
dari kedua pasal ini sebenarnya tidak dimaksudkan
untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Kedua
pasal tersebut dibuat untuk ‘melindungi nilai dari
konsesi tariff yang telah dipertukarkan’ ('to protect the
value of the tariff concessions exchanged) [6].
Paragraf 1 Pasal XXIII GATT di atas secara
tegas menyebutkan dua bentuk pelanggaran hukum
yang dapat digolongkan ke dalam tiga keadaan. Dua
macam pelanggaran hukum tersebut adalah:
1) any benefit accruing to it directly or
indirectly under this Agreement is being
nullified or impaired;
2) attainment of any objective of the Agreement
is being impeded.
Tiga keadaan yang dimaksudkan dalam paragraf
1 Pasal XXIII adalah:
1) the failure of another contracting party to
carry out its obligations under the
Agreement' (violation complaints);
2) the application by another contracting party
of any measure, whether or not it conflicts
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with the provisions of this Agreement' (nonviolation complaints);
3) the existence of any other situation'
(situation-complaints).
Baru-baru ini WTO
telah menjadi tempat
penyelesaian “Sengketa Rokok Kretek RI dengan AS”
[2], yang diajukan oleh Pemerintahan Indonesia, pihak
yang diajukannya adalah Amerika Serikat. WTO telah
memutuskan kemenangan bagi Indonesia. Hal ihwal
sengketa tersebut dapat ditemukan dalam laman
WTO: [12] dibawah judul: DISPUTE SETTLEMENT:
THE DISPUTES, Year dispute was brought to the
WTO:2010, Agreement (as cited in request for
consultations): Sanitary and Phitonasitary Measures
(SPS), Subject :Cigarettes, Member : Indonesia (as
complainant), Member : United States of America (as
respondent). Kasus tersebut di WTO diberi kode :
DS406 : United States of America — Measures
Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes
(Complainant: Indonesia,7 April 2010 (Sec. 907.
Tobacco Product Standards . The Family Smoking
Prevention and Tobacco Control Act of 2009). Dalam
putusan WTO tersebut, kasus ini kemudian
dimenangkan pihak Indonesia, sebagai pihak yang
complainant.
Terdapat beberapa perjanjian yang menjadi
pokok sengketa kasus tersebut, yaitu : WTO/GATT
Agreement, Agreement on Sanitary and Phytosanitary
Measures, Agreement on Technical Barriers to Trade
(TBT) dan Agreement on Agriculture.
4.1.WTO/GATT Agreement GATT
Pemerintah AS dengan Family Smoking
Protection and Tobacco Control Act-nya telah
memasukan Rokok Kretek Indonesia
yang
mengandung cengkeh termasuk zat dilarang dalam
kandungan rokok. Di lain pihak dalam UndangUndang tersebut, mentol yang merupakan salah
kandungan rokok produksi AS tidak dikategorikan zat
dilarang dalam kandungan rokok.
Perlakuan ini merupakan tindakan perlakuan
yang diskriminatif antara rokok produksi dalam negeri
AS dan rokok produksi luar negeri AS (Produksi
Indonesia. Perlakuan diskrimintif pemerintah AS ini
tidak sesuai dengan prinsip umum WTO/GATT, yaitu
Prinsip National treatment: Memperlakukan pihak
asing dan domestik secara sama
Pasal 20 dari Perjanjian Umum mengenai Tarif
dan Perdagangan (GATT) memungkinkan pemerintah
untuk mengeluarkan kebijakan perdagangan dalam
rangka melindungi manusia, hewan atau tumbuhan
hidup atau kesehatan, dengan syarat negara tersebut
tidak melakukan tindakan diskriminasi atau
menggunakan proteksionisme secara diam-diam
(disamarkan). Artinya Pemerintah AS boleh saja
membuat Family Smoking Protection and Tobacco
Control Act, akan tetapi tidak mengecualikan mentol
dari zat kandungan rokok yang dilarang. Tindakan ini
merupakan
proteksionisme secara diam-diam
(disamarkan).
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4.2. Agreement on Sanitary and Phytosanitary
Measures (SPS)
SPS merupakan persetujuan dari hasil Uruguay
Round. Perjanjian ini menyangkut penerapan
kebijakan sanitary dan phytosanitary yaitu Peraturan
keamanan makanan dan keselamatan tumbuhan dan
hewan. Perjanjian ini mengakui bahwa pemerintah
memiliki hak untuk mengambil kebijakan tentang
sanitary
dan
phytosanitary,
namun
dalam
menerapkannya sejauh yang diperlukan untuk
melindungi kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan
hidup atau kesehatan. Dalam pelaksanaannya tidak
boleh sewenang-wenang atau tidak dibenarkan
melakukan diskriminasi antara anggota dalam kondisi
yang semua.
Anggota WTO perlu bersandarkan pada standar
internasional alam menerapkan kebijakan sanitary dan
phytosanitary
seluas mungkin, pedoman dan
rekomendasi. Penerapan kebijakan standar yang lebih
yang lebih tinggi oleh suatu negara WTO, dapat
dilakukan dengan syarat ada pembenaran secara
ilmiah.
Diharapkan bahwa anggota WTO akan
menerima tindakan sanitary dan phytosanitary orang
lain sebagai setara jika negara pengekspor
menunjukkan kepada negara pengimpor bahwa
langkah-langkah yang mencapai tingkat yang sesuai di
negara pengimpor sesuai dengan perlindungan
kesehatan. Perjanjian tersebut memuat ketentuan pada
kontrol, inspeksi dan prosedur persetujuan.
Mukadimah Agreement on The Application of
Sanitary and Phitosanitary Measures menegaskan
kembali bahwa tidak ada anggota harus dicegah dari
mengadopsi atau menegakkan langkah yang
diperlukan untuk melindungi manusia, hewan atau
tumbuhan hidup atau kesehatan, dengan syarat bahwa
tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang
akan merupakan sarana diskriminasi sewenangwenang.
Sesuai ketentuan dapat Pemerintah AS membuat
Family Smoking Protection and Tobacco Control Act
dengan melarang penggunaan cengkih untuk rokok
kretek, namun larangan yang sama harus diberlakukan
kepada mentol dalam kandungan zat rokok.
Kenyataannya dalam undang-undang tersebut
kandungan cengkih dalam rokok dilarang sedangkan
kandungan mentol tidak dilarang. Hal ini berarti
Family Smoking Protection and Tobacco Control Act
bertentangan dengan Agreement on Sanitary and
Phytosanitary Measures (SPS).
4.3. Agreement on Technical Barriers to Trade
(TBT)
Perjanjian ini memperluas dan memperjelas
Persetujuan tentang Hambatan Teknis untuk
Perdagangan yang dicapai dalam Putaran Tokyo.
Perjanjian
berusaha untuk memastikan bahwa
negosiasi teknis dan standar, serta prosedur pengujian
dan sertifikasi, tidak menciptakan hambatan yang
tidak perlu untuk berdagang. Namun, mengakui
bahwa negara-negara memiliki hak untuk membuat
perlindungan, pada tingkat yang dianggap tepat,
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misalnya untuk manusia, hewan atau tumbuhan hidup
atau kesehatan atau lingkungan, dan tidak harus
dicegah dari mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan bahwa mereka
melakukan tingkat perlindungan yang sesuai.
Perjanjian itu mendorong negara-negara untuk
menggunakan standar internasional yang sesuai, tetapi
tidak mengharuskan untuk mengubah tingkat
perlindungan sebagai akibat dari standarisasi.
Pemerintah AS dalam kasus ini tidak
menggunakan standar internasional untuk menentukan
kandungan
rokok,
terbukti
dengan
masih
memperbolehkan mentol dalam rokok produksi AS.
Di lain pihak melarang kandungan cenkih dalam
rokok kretek, yang merugikan Pemerintah Indonesia.
Hal ini berarti Family Smoking Protection and
Tobacco Control Act bertentangan dengan Agreement
on Technical Barriers to Trade (TBT).
Tindakan perlindungan warganya dari bahaya
rokok harus mengacu pada Agreement on Technical
Barriers to Trade (TBT), bahwa teknis dan standar,
serta prosedur pengujian dan sertifikasi, tidak serta
menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk
berdagang. Meskipun TBT mengakui bahwa negaranegara memiliki hak untuk membuat perlindungan,
pada tingkat yang dianggap tepat, misalnya untuk
manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan
atau lingkungan, dan tidak harus dicegah dari
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan bahwa mereka yang tingkat perlindungan
yang sesuai. Oleh karena itu pihak Amerika perlu
menggunakan standar internasional mana yang sesuai,
tetapi tidak membuat aturan aturan sendiri yang justru
menciptakan tindakan diskriminatif.

Prinsip National treatment (Memperlakukan pihak
asing dan domestik secara sama) dan Pasal 20 dari
Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan
(GATT), Agreement on Sanitary and Phytosanitary
Measures (SPS), Agreement on Technical Barriers to
Trade (TBT) serta Agreement on Agriculture.

4.4. Agreement on Agriculture
Mukadimah Agreement on The Application of
Sanitary and Phitosanitary Measures pada dasarnya
memperbolehkan negara anggota WTO melakukan
upaya-upaya yang diperlukan untuk melindungi
manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan,
dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak
diterapkan secara diskriminasi sewenang-wenang atau
melindungi produksi dalam negeri dari persaingan
pasar dari produk asing.
Pasar negeri AS, rokok kretek produksi
Indonesia mempunyai pangsa pasar yang sangat
besar. Pemerintah AS khawatir rokok kretek Indonesia
yang mengandung cengkih menyaingi rokok produksi
AS.
Family Smoking Protection and Tobacco Control
Act yang dikeluarkan Pemerintah AS ini melanggar
Agreement on The Application of Sanitary and
Phitosanitary Measures. Hal ini disebabkan
dilatarbelakangi oleh persaingan pasar.

[8]

5.

[14]

KESIMPULAN
Pemerintah AS dengan Family Smoking
Protection and Tobacco Control Act-nya telah
melakukan tindakan diskriminasi yang terhadap
Rokok Kretek Indonesia. Hal ini melanggar hukum
WTO antara lain: Prinsip umum WTO/GATT, yaitu
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