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Abstract

This paper discusses the issue of human health protection as one of the exceptions of GATT 
obligations, considering the elements in Article XX (b) of GATT are still general in nature and 
thus have the potential to bring different interpretation. Focusing on the elements of “necessary 
to protect human life or health” and “arbitrary or unjustifiable discrimination”, this paper 
seeks to explore the various meanings of Article XX (b) GATT, including its implementation in 
an in concreto dispute, namely Indonesia’s dispute with Brazil over chicken meat import policy. 
The result shows that the element of “necessary to protect human life or health” will be deemed 
if the state can demonstrate the existence of health risks, adopt necessary policies that mitigate 
such risks, and there is no other policy alternative more friendly to international trade available. 
In relation to the more subjective element of “arbitrary or unjustifiable discrimination”, the 
principle of good faith has not yet given a place in the consideration of this element.
Key words: ambiguity of norms, GATT / WTO, human health protection, international trade 
disputes, principles of necessity.

Abstrak

Tulisan ini membahas isu perlindungan kesehatan manusia sebagai salah satu pengecualian 
dari kewajiban-kewajiban GATT, mengingat bahwa unsur-unsur dalam Artikel XX(b) GATT 
masih bersifat umum dan berpeluang memunculkan perbedaan penafsiran. Berfokus pada unsur 
“necessary to protect human life or health” dan “arbitrary or unjustifiable discrimination”, 
tulisan ini menelusuri berbagai pemaknaan terhadap Artikel XX(b) GATT, termasuk 
implementasinya dalam sengketa in concreto, yakni sengketa Indonesia melawan Brazil terkait 
kebijakan impor daging ayam. Hasilnya, unsur “necessary to protect human life or health” 
dianggap terpenuhi kalau negara itu bisa menunjukkan keberadaan risiko kesehatan, mengambil 
kebijakan yang mampu mengurangi risiko tersebut dan memang harus diambil, serta tidak 
tersedia alternatif kebijakan lain yang lebih ramah terhadap perdagangan internasional. Terkait 
unsur “arbitrary or unjustifiable discrimination” yang lebih subjektif, terungkap prinsip itikad 
baik belum mendapat tempat di dalam pertimbangan atas unsur ini.
Kata kunci: ambiguitas norma, GATT/WTO, perlindungan kesehatan manusia, prinsip 
kebutuhan, sengketa perdagangan internasional. 
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Latar Belakang

Meskipun pembentukan organisasi 

internasional di bidang perdagangan 

internasional sudah digagas sejak penghujung 

Perang Dunia II melalui pembicaraan-

pembicaraan di Bretton Woods, Amerika 

Serikat, gagasan ini baru terealisasikan 

sekitar lima dasa warsa kemudian dengan 

terbentuknya World Trade Organization 

(WTO). Oleh karena itu, dalam kurun waktu 

antara 1940-an hingga awal dekade 1990-an 

sistem perdagangan internasional mengalami 

kekosongan kelembagaan (institutional 

vacuum), karena tidak ada organisasi 

internasional spesifik dan sempurna yang 

mengatur perdagangan internasional secara 

global. Meski begitu, terlepas dari ketiadaan 

organisasi internasional di bidang perdagangan 

internasional sebelum terbentuknya WTO, 

negara-negara sempat menyepakati software 

normatif perdagangan internasional untuk 

komoditas barang (goods) dalam wujud the 

General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) pada tahun 1947. 

Awalnya GATT dimaksudkan untuk 

menjadi perjanjian yang bersifat sementara 

(interim agreement) yang diberlakukan 

seraya menunggu terbentuknya organisasi 

internasional di bidang perdagangan 

internasional. Namun, pada kenyataannya, 

GATT justru menjadi perjanjian internasional 

yang berjangka waktu lama, bahkan 

melampaui masa terbentuknya WTO.1

Pembentukan WTO sebagai hardware 

sistem perdagangan internasional pada tahun 

1994 pun tidak membuat GATT berakhir. 

Ketika WTO pada akhirnya terbentuk, GATT 

justru menjadi perjanjian internasional utama 

yang harus diterima oleh setiap negara yang 

menjadi anggota WTO. Untuk membedakan 

dengan GATT pra-WTO (yang sering juga 

disebut sebagai “GATT 1947”), GATT yang 

berlaku pasca-pembentukan WTO sering 

diberi sebutan “GATT 1994”.2 Biarpun 

begitu, pada dasarnya GATT 1947 dan GATT 

1994 adalah dua perjanjian internasional yang 

berbeda. GATT 1994 mencakup GATT 1947 

dan instrumen-instrumen hukum lain yang 

disepakati dalam konteks GATT sebelum 

tanggal 1 Januari 1995.3

Guna mewujudkan perdagangan bebas, 

GATT memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-

ketentuan guna mendorong perdagangan 

internasional yang bebas (free international 

trade). Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan 

ketentuan-ketentuan GATTsecara gamblang 

mencerminkan preferensi pada penghapusan 

hambatan perdagangan dan minimalisasi 

intervensi pemerintah serta pelarangan 

diskriminasi dalam perdagangan internasional 

1 Peter van den Bossche and Werner Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization-Text, Cases 
and Materials, 4th ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), p. 81

2 A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda Kadek Januarsa Adi Sudharma Pipin Carolina BR Barus, “The Analysis Of 
Tendency On Choice Of Forum In The Settlement Of Dispute Of International Trade Among Asean Countries”, 
Arena Hukum Vol. 13, No. 1, (April 2020): 24-44

3 Mitsuo Matsushita et al., The World Trade Organization-Law, Practice and Policy, 3rd ed., (Oxford: Oxford 
University Press, 2015), p. 11.
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untuk memastikan setiap negara memiliki 

akses yang sama di pasar global.4

Dengan menelusuri ketentuan-ketentuan 

di dalam GATT, dapat ditemukan bahwa 

kewajiban-kewajiban kontraktual dasar 

yang mengikat setiap negara pihak GATT 

sebenarnya cukup jelas. Negara-negara terikat 

pada kewajiban untuk memberi perlakuan 

non-diskriminatif pada sesama negara pihak, 

untuk memegang komitmen tarif yang sudah 

ditetapkan dalam schedule of concession, untuk 

menyingkirkan hambatan non-tarif (non-tariff 

barriers) dan memberi akses pasar domestik 

bagi produk asing, serta kewajiban untuk tidak 

menerapkan perlakuan diskriminatif terhadap 

produk impor sedemikian rupa sehingga 

menguntungkan produk domestik. 

Meski begitu, GATT sendiri juga memuat 

ketentuan pengecualian yang memberi 

peluang bagi negara-negara pihak GATT 

untuk melakukan tindakan yang menyimpangi 

kewajiban berdasarkan GATT dalam situasi 

tertentu. Salah satu pasal di dalam GATT yang 

berisi pengecualian dan menjadi fokus tulisan 

ini adalah Artikel XX(b) yang berbunyi:

Subject to the requirement that such 

measures are not applied in a manner 

which would constitute a means of 

arbitrary or unjustifiable discrimination 

between countries where the same 

conditions prevail, or a disguised 

restriction on international trade, nothing 

in this Agreement shall be construed to 

prevent the adoption or enforcement by 

any contracting party of measures:

…

(b) necessary to protect human, animal 

or plant life or health;

…

Berpijak pada substansi Artikel 

XX(b) di atas, diperoleh pemahaman 

bahwa ketentuan-ketentuan GATT tidak 

dimaksudkan untuk mencegah negara-negara 

mengambil tindakan-tindakan yang perlu 

guna perlindungan kehidupan dan kesehatan 

manusia, hewan atau tumbuhan. Dengan 

kalimat lain, dapat dikatakan bahwa suatu 

negara dimungkinkan untuk mengambil 

tindakan-tindakan yang menyimpangi 

kewajiban-kewajiban GATT, sepanjang 

tindakan itu dilakukan untuk melindungi 

kehidupan dan kesehatan manusia, hewan 

atau tumbuhan, dan dilakukan sesuai dengan 

syarat yang termuat di dalam chapeau Artikel 

XX, yakni (a) tindakan itu bukan merupakan 

tindakan yang bersifat sewenang-wenang 

atau secara tidak sah mendiskriminasikan 

negara-negara lain pada kondisi yang sama 

(arbitrary and unjustifiable discrimination), 

dan (b) tindakan tersebut bukan merupakan 

pembatasan secara terselubung terhadap 

perdagangan internasional (disguised 

restriction to international trade).

Dalam realita perdagangan internasional, 

ada kalanya karena berbagai alasan, 

4 Sihabuddin, “Pengaturan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Tata Niaga Impor Pangan”, Arena Hukum 
Vol 8, No 2, (Agustus 2015): 147-399
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negara-negara memilih untuk menghindari 
kewajiban-kewajiban tertentu yang dituntut 
oleh GATT. Untuk itu, tidak jarang negara-
negara mencoba menggunakan argumen 
pengecualian yang terdapat dalam Artikel XX 
GATT sebagai pembenar atas penghindaran 
kewajiban yang dilakukan.5 

Ketika suatu negara memutuskan untuk 
tidak melaksanakan kewajiban yang muncul 
dari norma-norma perdagangan internasional 
dalam GATT (misalnya memberi perlakuan 
yang berbeda terhadap produk impor), selalu 
terbuka kemungkinan bahwa tindakannya itu 
membawa kerugian pada mitra dagang yang 
lain. Dikaitkan dengan Artikel XX GATT, 
secara logis tindakan yang (berpotensi) 
merugikan mitra dagang lain itu hanya dapat 
dibenarkan kalau memenuhi kondisi-kondisi 
yang ditentukan di dalam Artikel XX GATT. 
Jika tidak, penghindaran kewajiban itu 
akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan GATT dan membuat 
negara yang melakukannya terpapar pada 
kemungkinan untuk menghadapi klaim dari 
negara yang dirugikan. Oleh karena itu, 
Artikel XX GATT, termasuk huruf (b) yang 
menjadi fokus tulisan ini pada dasarnya adalah 
batu uji yang penting untuk menentukan 
apakah penghindaran kewajiban GATT oleh 
suatu negara dapat dibenarkan atau tidak. 

Sayangnya, konten Artikel XX GATT sejauh 

ini dianggap terlalu umum, multi-interpretatif 
serta mengandung ambiguitas. Ambiguitas 
dan tidak spesifiknya unsur-unsur dalam 
Artikel XX GATT tidak jarang menjadi sumber 
sengketa perdagangan internasional di antara 
negara-negara. Situasi sengketa akan cepat 
muncul ketika ada satu negara melakukan 
penghindaran kewajiban GATT dengan 
dalih Artikel XX, namun negara lain yang 
(berpotensi) dirugikan menganggap bahwa 
syarat-syarat yang ditentukan dalam Artikel 
XX tidak dipenuhi dan dengan demikian 
negara yang pertama telah melanggar 
ketentuan GATT.

Pada kenyataannya, selalu ada peluang 
bahwa formulasi aturan dalam perjanjian 
internasional, termasuk GATT mengandung 
kelemahan-kelemahan, misalnya karena 
drafting aturan yang kurang baik.6 Salah 
satu kelemahan yang kerap muncul dalam 
instrumen hukum adalah ketidakjelasan 
makna aturan yang dibarengi oleh ambiguitas. 
Kelemahan ini bisa ada karena bagaimanapun 
juga aturan dalam instrumen hukum 
dituangkan melalui formulasi kalimat-kalimat 
yang terkadang tidak bisa mengakomodasikan 
secara lengkap dan tepat gagasan normatif di 
belakangnya. Jika ini terjadi, timbulah kondisi 
ambigu di mana sebuah kalimat menjadi 
terbuka pada lebih dari satu tafsir makna. 
Persoalan ini dikemukakan secara baik oleh 

Solan yang mengatakan,7

5 Syukri Hidayatullah, “Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT dan Undang-
Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”, Arena Hukum Vol 9, No 2, (Agustus 2016): 271-288  

6 Valentin Jeutner, Irresolvable Norm Conflicts in International Law-The Concept of a Legal Dilemma, (Oxford: 
Oxford University Press, 2017), pp. 45-46.

7 Lawrence M. Solan, “Why is It so Difficult to Resolve Vagueness in Legal Interpretation” dalam Geert Keil 
& Ralf Poscher (eds.), Vagueness and Law-Philosophical and Legal Perspectives, (Oxford: Oxford University 
Press, 2016), p. 231.
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“We use language to communicate, 

but our language faculties are 

imperfect communication systems. 

We misspeak; we think we heard 

someone say one thing when the 

speaker actually said another; we 

use words that have broader or 

narrower application than we wish; 

… we produce ambiguous utterances 

that can mean one thing or another, 

which we can sometimes resolve 

from context, but at other times we 

cannot; and we use terms that are 

vague and can be understood in 

ways that are closely related, but 

conceptually distinct”.

Pada taraf praktik, bukan tidak mungkin 

perbedaan pemaknaan terhadap sebuah 

kalimat yang bersifat ambigu pada gilirannya 

berkembang menjadi sengketa yang lebih 

serius. Demikian pula, ketidakjelasan dan 

ambiguitas makna kalimat yang terdapat dalam 

Artikel XX huruf b GATT bisa memunculkan 

sengketa perdagangan internasional antar-

negara.

Salah satu sengketa yang menyangkut 

Artikel XX(b) GATT dialami oleh Indonesia 

dalam sengketa dengan nomor DS484 

melawan Brazil yang telah diputus Panel 

Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 

tahun 2017. Dalam sengketa ini, Brazil 

mempersoalkan hambatan perdagangan yang 

diterapkan Indonesia terhadap impor produk 

daging ayam dari Brazil. Indonesia antara 

lain menggunakan Artikel XX(b) GATT 

sebagai dasar pembenar, namun argumen 

yang dibangun berdasarkan artikel ini gagal 

meyakinkan Panel DSB untuk menyetujui 

tindakan Indonesia. Pada akhirnya dalam 

sengketa perdagangan ini Indonesia 

mengalami kekalahan dan harus mengkoreksi 

kebijakannya yang dianggap bertentangan 

dengan kewajiban GATT.8

Mengingat rumusan Artikel XX yang 

bersifat umum, multi-interpretatif dan 

ambigu, diperlukan pemaknaan yang tepat 

dan prediktabel. Tulisan ini dimaksudkan 

untuk menelusuri bagaimana Panel WTO 

maupun pra-WTO memberi makna terhadap 

unsur“necessary to protect human…life or 

health” yang terdapat dalam Artikel XX(b). 

Pilihan terhadap unsur dalam huruf (b) dari 

Artikel XX GATT ini dilatarbelakangi oleh 

kenyataan bahwa hingga saat ini belum ada 

kristalisasi konsep yang definitif tentang 

apa yang dimaksud dengan “perlindungan 

terhadap kehidupan atau kesehatan manusia” 

dalam konteks perdagangan internasional. 

Kondisi itu membuat alasan perlindungan 

kesehatan dapat disalahgunakan negara-

negara untuk memproteksi produsen-produsen 

domestik produk tertentu.9

Selain mengkaji perkembangan 

konseptual tentang unsur-unsur dalam Artikel 

8 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, Panel 
Report, 17 October 2017, para. 8.3. 

9 Tracey Epps, International Trade and Health Protection-A Critical Assessment of the WTO’s SPS Agreement, 
(Cheltenham: Edward Elgar, 2008), p. 105
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XX(b) GATT, pemaknaan terhadap unsur-

unsur tersebut secara lebih jelas diharapkan 

bisa diperoleh dari kasus in concreto. Salah 

satu kasus yang menarik dan melibatkan 

ketentuan Artikel XX(b) adalah kasus DS484 

yang telah disinggung di atas. Kasus ini 

menarik untuk dikaji karena merupakan kasus 

paling mutakhir yang menyangkut Artikel 

XX(b) GATT yang sudah diputus oleh Panel 

DSB WTO. Atas dasar itu, bahan lain yang 

juga hendak dianalisis adalah putusan Dispute 

Settlement Body WTO dalam sengketa DS484 

tentang impor daging ayam yang melibatkan 

Indonesia sebagai respondent dan Brazil 

sebagai complainant. 

Bertitik-tolak dari latar belakang yang 

telah dikemukakan, masalah yang hendak 

dijadikan fokus dalam tulisan ini ditentukan 

sebagai berikut:

a. Apa yang dimaksud dengan unsur 

“necessary to protect human life or 

health” dalam huruf b Artikel XX GATT? 

b. Apa yang dimaksud dengan 

unsur “arbitrary or unjustifiable 

discrimination” dalam chapeau Artikel 

XX GATT?

c. Bagaimana unsur-unsur “necesary 

to protect human life or health” 

dan “arbitrary or unjustifiable 

discrimination” dimaknai dan 

dipertimbangkan dalam sengketa DS484 

di WTO antara Indonesia dengan Brazil 

terkait kebijakan impor daging ayam?

Pembahasan

Berangkat dari ketiga masalah yang 

dirumuskan di atas, pembahasan tulisan ini 

akan terbagi menjadi tiga. Bagian pertama 

membahas tentang makna unsur “necessary 

to protect human life or health” yang ada 

dalam huruf b dari Artikel XX GATT. Setelah 

itu, pembahasan akan difokuskan pada unsur 

“arbitrary or unjustifiable discrimination” 

dalam chapeau Artikel XX GATT. 

Bagian terakhir dari pembahasan ini akan 

mengemukakan uraian tentang bagaimana 

kedua unsur tersebut dimaknai serta 

dipertimbangkan oleh Panel DSB WTO yang 

memeriksa sengketa DS484 antara Indonesia 

dengan Brazil.

1. Makna unsur “necessary to protect 

human life or health” 

Merujuk pada Artikel XX(b) GATT, 

salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 

suatu kebijakan agar bisa dikecualikan 

dari ketentuan-ketentuan GATT adalah 

bahwa kebijakan itu memang perlu diambil 

(necessary) oleh negara yang bersangkutan 

untuk melindungi keselamatan atau kesehatan 

manusia. Karena bersifat agak umum, istilah 

“necessary” ini berpeluang memunculkan 

ketidakjelasan dan ambiguitas, misalnya 

tentang apa kriteria-kriteria untuk menentukan 

bahwa suatu kebijakan memang perlu diambil 

dan siapa yang harus memberikan penilaian 

atas kondisi tersebut.

Pemaknaan terhadap kata “necessary” 

yang ada dalam Artikel XX(b) secara 

terelaborasi dapat ditemukan dalam beberapa 
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sengketa. Dalam sengketa Canada-Herring & 

Salmon (1998),10 Panel DSB WTO memaknai 

bahwa kata “necessary” ini memiliki korelasi 

esensial dengan tujuan kebijakan yang hendak 

dicapai. Sebagai misal, kalau suatu negara 

merasa perlu menyimpangi ketentuan GATT 

untuk melindungi sumber daya alam yang 

dimilikinya, maka tindakan penyimpangan 

itu harus sedemikian esensial untuk bisa 

mewujudkan perlindungan sumber daya alam 

yang dimaksud. Dengan kata lain, meskipun 

suatu kebijakan atau tindakan memiliki 

potensi untuk melindungi sumber daya alam, 

tetap harus bobot tertentu yang harus dipenuhi 

oleh tindakan yang bersangkutan, yakni 

keharusan tindakan tersebut ditempuh untuk 

melindungi sumber daya alam.

Gagasan yang sama juga dapat dilihat 

dalam sengketa Indonesia-Chicken Meat 

(2017). Dalam sengketa ini, Panel DSB 

berpendapat bahwa tindakan yang diambil 

oleh Indonesia, yang pada dasarnya 

merupakan penyimpangan dari ketentuan 

GATT hanya dapat dibenarkan berdasarkan 

Artikel XX(b) GATT kalau terdapat hubungan 

antara tindakan yang diambil itu dan tujuan 

mewujudkan kesehatan manusia. Lebih tegas 

lagi, karena tujuan kebijakan yang hendak 

dicapai adalah melindungi kesehatan manusia, 

Panel berpendapat bahwa tindakan tersebut 

harus memiliki “capability of reducing 

health risk to human.”11 Namun, selangkah 

lebih maju dari pada pendapat dalam kasus 

Canada-Herring & Salmon (1998), dalam 

kasus Indonesia-Chicken Meat ini Panel 

DSB WTO mengelaborasi lebih jauh istilah 

“necessary” ini dengan mengemukakan empat 

kriteria untuk menguji apakah suatu kebijakan 

yang mengecualikan ketentuan GATT bisa 

dikualifikasikan sebagai “necessary”. Inilah 

yang disebut dengan “necessity test” yang 

terdiri dari empat faktor, yaitu Canada-

Herring & Salmon (1998), yakni

(1) the importance of the objective, (2) 

the contribution of the measure to that 

objective, and (3) the trade-restrictiveness 

of the measure, (4) a comparison between 

the challenged measure and possible less 

trade-restrictive alternatives should then 

be undertaken.12

Faktor yang pertama dimaksudkan untuk 

mengukur seberapa penting tujuan yang hendak 

dicapai melalui kebijakan yang menyimpangi 

ketentuan GATT itu. Faktor kedua berkaitan 

erat dengan kapabilitas kebijakan yang 

dimaksud untuk mewujudkan tujuan yang 

hendak dicapai. Faktor ketiga dimaksudkan 

untuk mengukur sifat negatif kebijakan yang 

diambil, yaitu dampak kebijakan terhadap 

perdagangan internasional. Faktor keempat 

diadakan untuk memastikan bahwa kebijakan 

10 Canada-Measures Affecting Exports of Unprocessed Herring and Salmon,  L/6268 - 35S/98, 22 Maret 1988.
11 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 17 

Oktober 2017, para. 7.220.
12 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 17 

Oktober 2017, para. 7.224.
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itu diambil karena tidak ada alternatif tindakan 

lain yang mungkin tidak terlalu berdampak 

buruk terhadap perdagangan internasional. 

Ukuran yang serupa tentang pemaknaan 

kata “necessary” dalam Artikel XX GATT juga 

dapat dilihat dalam putusan DSB dalam kasus 

EC-Asbestos (2000)13 yang juga merujuk pada 

pertimbangan DSB dalam kasus US-Gasoline 

(1996). Dalam kasus-kasus tersebut, istilah 

“necessary” ditafsirkan dalam konteks 

Artikel XX(d) dan bukan Artikel XX(b) yang 

mengatur tentang kepentingan perlindungan 

kesehatan. Artikel XX(d) mengatur tentang 

kepentingan untuk memastikan pelaksanakan 

hukum dan peraturan-peraturan domestik. 

Walaupun demikian, sama seperti Artikel 

XX(b), Artikel XX(d) GATT ini juga 

mengandung unsur “necessary”. Meskipun 

ditujukan pada peruntukan yang berbeda, kata 

“necessary” yang ada dalam Artikel XX(b) 

dan Artikel XX(d) dipandang sama.14

Mengutip pendapat Panel dalam kasus 

US-Gasoline (1996), Panel dalam kasus 

EC-Asbestos (2000) menyebutkan bahwa

“...a contracting party cannot justify 

a measure inconsistent with another 

GATT provision as ‘necessary’ 

in terms of Article XX(d) if an 

alternative measure which it could 

reasonably be expected to employ 

and which is not inconsistent with 

other GATT provisions is available 

to it. By the same token, in cases 

where a measure consistent with 

other GATT provisions is not 

reasonably available, a contracting 

party is bound to use, among the 

measures reasonably available to it, 

that which entails the least degree 

of inconsistency with other GATT 

provisions.”15

Dari kutipan di atas, tampak cukup jelas 

bahwa Panel menghendaki agar tindakan 

yang diambil untuk mengecualikan ketentuan 

GATT berdasarkan Artikel XX sejauh 

menyangkut kata “necessary” haruslah 

merupakan tindakan yang tanpa alternatif lain 

dan memang harus diambil untuk mewujudkan 

tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, 

berdasarkan apa yang mungkin tepat disebut 

sebagai “alternative measure test” ini, suatu 

tindakan mengecualikan ketentuan GATT 

berdasarkan Artikel XX GATT tidak dianggap 

memenuhi unsur “necessary”  apabila di 

samping tindakan tersebut masih ada alternatif 

tindakan lain yang dapat ditempuh. Prinsip 

ini juga ditegaskan sebelumnya dalam kasus 

Thailand-Cigarettes (1990). Menggunakan 

istilah lain, tindakan pengecualian yang 

diambil haruslah merupakan “ultimum 

remedium” yang memang harus diambil 

untuk mewujudkan tujuan yang dibenarkan 

13 European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/R, 18 
September 2000

14 Thailand-Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes, DS10/R-37S/200,  7 November 
1990, para. 74.

15 European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/R, 18 
September 2000, para. 3.478.
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dalam Artikel XX GATT.

Berkaitan dengan unsur “protect human 

life or health”, terdapat prinsip dalam 

penyelesaian sengketa WTO bahwa untuk 

bisa menggunakan unsur ini sebagai pembenar 

bagi penyimpangan ketentuan GATT atas 

dasar Artikel XX GATT, suatu negara harus 

menunjukkan keberadaan risiko kehidupan 

atau kesehatan manusia yang tengah dihadapi 

serta melatarbelakangi diambilnya kebijakan 

mengecualikan ketentuan GATT.

Selanjutnya, di samping bukti tentang 

adanya risiko kesehatan, unsur yang harus ada 

agar kebijakan pengecualian yang didasarkan 

pada Artikel XX(b) bisa dibenarkan adalah 

keberadaan hubungan sedemikian rupa 

antara kebijakan yang diambil dan tujuan 

mewujudkan kesehatan manusia.16

Terkait dengan unsur “protect human life 

or health”, menarik untuk mencermati bahwa 

dalam putusan-putusan Panel GATT/DSB 

WTO, unsur ini tidak pernah dipertimbangkan 

secara mendalam. Panel hanya mendasarkan 

diri pada bukti-bukti yang dikemukakan 

oleh para pihak dalam sengketa, yang 

terutama berupa hasil kajian ilmiah. Hal ini 

memunculkan persoalan, karena tidak jarang 

hasil-hasil kajian ilmiah yang diajukan oleh 

para pihak yang bersengketa saling bertolak 

belakang. Inilah salah satu hal yang secara 

hipotetis menyebabkan hampir semua perkara 

pengecualian berdasarkan Artikel XX(b) 

selalu dianggap tidak memenuhi kualifikasi 

sebagaimana disebutkan dalam Artikel XX(b). 

Apabila Panel WTO memberi ruang 

secara proporsional bagi analisis unsur 

human life or (human) health, mungkin isu 

kesehatan manusia tidak sekedar menjadi isu 

periferal yang selalu subordinatif terhadap 

isu perdagangan internasional. Interpretasi 

terhadap unsur ini juga tidak akan mengalami 

hambatan karena konsep-konsep tentang 

human health dan standar human life sudah 

terelaborasikan secara baik melalui berbagai 

organisasi internasional di bidang kesehatan, 

terutama WHO.

2. Makna unsur “arbitrary or unjustifiable 

discrimination”

Dalam beberapa sengketa frasa “arbitrary 

or unjustifiable discrimination” ini berkaitan 

erat dengan prinsip “similar measure for 

similar reason” (“perlakuan yang sama, 

dengan alasan yang sama”). Ini berarti 

bahwa kondisi “arbitrary or unjustifiable 

discrimination” ini tidak ada ketika suatu 

negara menerapkan perlakuan yang sama pada 

negara-negara lain dengan kondisi yang sana 

serta dasar alasan yang sama pula. Prinsip ini 

bisa dilihat dalam sengketa United States - 

Prohibition  of  Imports  of  Tuna  and  Tuna  

Products  from Canada (1982). Perkara itu 

mengemuka ketika pada tanggal 31 Agustus 

1979 Amerika Serikat menerapkan larangan 

impor ikan tuna. Sebelumnya, sebuah kapal 

penangkap ikan Amerika Serikat dirampas 

oleh otoritas Kanada di perairan yang 

16 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 17 
Oktober 2017, para. 7.20.
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dipersengketakan oleh Amerika Serikat dan 

Kanada. Kanada kemudian menuduh bahwa 

Amerika Serikat menerapkan kebijakan 

larangan impor tersebut secara diskriminatif 

terhadap Kanada. Panel GATT dalam perkara 

tersebut mengemukakan bahwa tindakan 

Amerika Serikat terhadap Kanada tidak 

bersifat diskriminatif, karena tindakan yang 

sama juga pernah dilakukan terhadap negara-

negara lain seperti Kosta Rika, Ekuador, 

Meksiko dan Peru. Atas dasar itu, Panel 

dalam kasus ini berpendapat bahwa tindakan 

Amerika Serikat tidak serta merta merupakan 

“arbitrary or unjustifiable discrimination.”17

Pemahaman bahwa prinsip “similar 

measure for similar reason”sebagaimana 

dikemukakan di atas juga dapat dilihat dalam 

kasus lain, yakni kasus Canada-Measures 

Affecting Exports of Unprocessed Herring and 

Salmon (1988). Dalam kasus ini Kanada yang 

kebijakannya melarang ekspor ikan herring 

dan salmon yang tidak diolah dipersoalkan 

oleh Amerika Serikat menyatakan bahwa 

kebijakannya itu diterapkan berdasarkan 

prinsip most-favoured nations, dan dengan 

demikian tidak ada diskriminasi “di antara 

negara-negara dengan kondisi yang sama.”18

Diskusi yang lebih terelaborasi tentang 

makna frasa“arbitrary or unjustifiable 

discrimination” ini terdapat dalam kasus 

United States-Gasoline (1996) dan United 

States-Shrimps (1998). Appellate Body 

dalam sengketa antara Amerika Serikat yang 

berhadapan dengan India, Malaysia, Thailand 

dan Pakistan ini menyatakan:19

In order for a measure to be applied 

in a manner which would constitute 

‘arbitrary or unjustifiable discrimination 

between countries where the same 

conditions prevail’, three elements 

must exist. First, the application of the 

measure must result in discrimination. As 

we stated in United States-Gasoline, the 

nature and quality of this discrimination 

is different from the discrimination in the 

treatment of products which was already 

found to be inconsistent with one of the 

substantive obligations of GATT 1994, 

such as Articles I, III or XI. Second, 

the discrimination must be arbitrary 

or unjustifiable in character. We will 

examine this element of arbitrariness 

or unjustifiability in detail below. Third, 

this discrimination must occur between 

countries where the same conditions 

prevail. 

Kasus yang juga relevan untuk 

menjelaskan makna Artikel XX GATT adalah 

US - Gambling Case tahun 2004 (DS285) 

dan EC-Seal Products Cases tahun 2014 

(DS400 dan DS401). US- Gambling Case 

17 United States-Prohibition of Imports of Tuna and Tuna Products from Canada, L/5198-29S/91, 22 Februari 
1982, para. 4.8.

18 Canada-Measures Affecting Exports of Unprocessed Herring and Salmon,  L/6268 - 35S/98, 22 Maret 1988, 
para. 3.25.

19 United States-Shrimps, WT/DS58/AB/R6, 6 November 1998, para. 150.
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bermula ketika negara Antigua & Barbuda 

berkeberatan atas kebijakan yang diterapkan 

oleh Amerika Serikat yang berkaitan dengan 

perdagangan jasa perjudian lintas-batas 

negara. Oleh Antigua & Barbuda, kebijakan 

Amerika Serikat yang melarang penyediaan 

jasa judi lintas-batas dan pembatasan transfer 

uang dan pembayaran internasional yang 

berhubungan dengan jasa perjudian itu 

dianggap melanggar Artikel XVI:1, XVI:2, 

XVII:1, XVII:2, XVII:3, VI:1, VI:3 dan 

XI:1 GATS (General Agreement on Trade 

in Services). Sementara itu, Amerika Serikat 

antara lain menyatakan bahwa kebijakannya 

itu diperbolehkan berdasarkan Artikel XIV 

GATS. Meskipun lebih banyak menyangkut 

isu perdagangan jasa, kasus ini relevan 

untuk memaknai chapeau Artikel XX GATT 

karena unsur yang sama, yakni “arbitrary or 

unjustifiable discrimination” dan “disguised 

restriction on trade” disebutkan baik dalam 

chapeau Artikel XX GATT maupun dalam 

chapeau Artikel XIV GATS. Atas dasar itu, 

panel dalam sengketa DS 285 ini juga merujuk 

pada penafsiran yang muncul dalam beberapa 

sengketa terkait Artikel XX GATT.

Dalam sengketa DS285 ini panel 

menegaskan bahwa chapeau Artikel XX GATT 

(dan Artikel XIV GATS) dimaksudkan untuk 

mencegah penyalahgunaan ketentuan tentang 

pengecualian. Tentang unsur “arbitrary or 

unjustifiable discrimination”, panel dalam 

sengketa DS285 menegaskan kembali 

pandangan yang muncul dalam sengketa 

US-Shrimp bahwa suatu tindakan atau 

kebijakan akan dianggap memenuhi unsur ini 

kalau dipenuhi tiga syarat. Pertama, tindakan 

atau kebijakan tersebut harus memunculkan 

diskriminasi. Kedua, diskriminasi itu haruslah 

bersifat arbitrer atau tidak dapat dibenarkan. 

Ketiga, diskriminasi tersebut muncul di 

antara negara-negara yang memiliki kondisi 

yang sama.20 Terkait dengan unsur “disguised 

restriction on trade”, panel berpendapat bahwa 

unsur ini harus dilihat sebagai satu kesatuan 

dengan unsur “arbitrary or unjustifiable 

discrimination”, dan, merujuk pada kasus 

US-Gasoline, panel juga menganut pendapat 

bahwa makna “disguised” tidak hanya terbatas 

pada kondisi tidak diumumkannya kebijakan 

yang diskriminatif.

EC-Seal Products Cases bermula dari 

keberatan yang diajukan oleh Kanada dan 

Norwegia terhadap aturan dan kebijakan 

perdagangan produk anjing laut yang 

diterapkan oleh Uni Eropa, khususnya 

melalui Regulation (EC) No. 1007/2009 dan 

Regulation (EU) No 737/2010. Berdasarkan 

aturan-aturan yang berlaku di Uni Eropa itu, 

produk yang berasal dari anjing laut hanya 

bisa dijual di pasar Uni Eropa kalau memenuhi 

standar tertentu, antara lain produk itu berasal 

dari anjing laut hasil tangkapan masyarakat 

Inuit atau masyarakat asli lainnya (IC hunt) 

atau  berasal dari anjing laut yang ditangkap 

dalam kerangka pengelolaan sumber daya laut 

20 United States-Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/R, 
Panel Report, 10 November 2004, para. 6.578.
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(marine resources management atau MRM 

hunt).

Oleh Kanada dan Norwegia, aturan 

tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk 

hambatan teknis terhadap perdagangan 

(khususnya untuk komoditas produk anjing 

laut) dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan 

Artikel XX GATT. Sebaliknya, Uni Eropa 

berpendapat bahwa aturan dan kebijakan itu 

diperbolehkan berdasarkan Artikel XX GATT 

Dalam sengketa ini panel juga menerapkan 

langkah analisis yang sama, yakni berpijak 

pada ada atau tidaknya diskriminasi dari 

aturan yang dipersoalkan. Berdasarkan 

analisisnya, panel menilai bahwa unsur 

diskriminasi terpenuhi.21 Lebih lanjut lagi, 

panel juga mengkaitkan unsur “arbitrary or 

unjustifiable discrimination” dalam chapeau 

Artikel XX GATT dengan Technical Barriers 

to Trade (TBT) Agreement yang memang 

relevan dalam sengketa ini.22

Menurut panel, aturan terkait IC hunt 

dapat dibenarkan, namun karena diterapkan 

secara tidak fair, aturan tersebut tidak 

memenuhi syarat dalam chapeau Artikel XX 

GATT. Sementara itu, untuk aturan terkait 

MRM hunt, panel berpendapat bahwa aturan 

tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak 

terkait secara rasional dengan tujuan yang 

hendak dicapai oleh aturan tersebut.

Appellate Body memberi penegasan 

tentang apa yang dimaksud dengan unsur 

“unjustifiable” dalam chapeau Artikel XX 

GATT. Merujuk pada kasus US-Shrimp 

dan Brazil-Retreaded Tyres, Appellate 

Body menyatakan bahwa tolok ukur 

untuk menentukan unsur “arbitrary” atau 

“unjustifiable” adalah dengan menilai apakah 

diskriminasi yang muncul dari peraturan atau 

kebijakan perdagangan internasional suatu 

negara secara rasional terkait dengan tujuan 

yang hendak dicapai melalui penerapan 

peraturan atau kebijakan dimaksud.23 Pada poin 

inilah Appellate Body mengoreksi pandangan 

panel yang sebelumnya berpendapat bahwa 

diskriminasi kebijakan terhadap penangkapan 

anjing laut untuk tujuan komersial dan IC hunt 

tidak didasarkan pada kaitan rasional antara 

aturan dengan tujuan, namun di sisi lain panel 

berkesimpulan bahwa aturan tersebut dapat 

dibenarkan.24 

Dari pendapat panel maupun Appellate 

Body dalam kasus-kasus di atas, dapat 

diketahui bahwa suatu tindakan akan dianggap 

sebagai tindakan yang memiliki karakter 

“arbitrary or unjustifiable discrimination 

21 European Communities-Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/R 
& WT/DS401/R, Panel Report, 25 November 2013, para. 7.651.

22 European Communities-Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/R 
& WT/DS401/R, Panel Report, 25 November 2013, para. 7.649.

23 European Communities-Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/
AB/R & WT/DS401/AB/R, Appellate Body Report, 22 Mei 2014, para. 5.306.

24 European Communities-Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/R 
& WT/DS401/R, Panel Report, 25 November 2013, para. 7.650, European Communities-Measures Prohibiting 
the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/AB/R & WT/DS401/AB/R, Appellate Body 
Report, 22 Mei 2014, para. 6.1.d.
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between countries where the same conditions 

prevail” jika tiga syarat berikut terpenuhi:

a. Tindakan itu harus bersifat diskriminatif

b. Diskriminasi tersebut bersifat arbitrer 

atau tidak dapat dibenarkan

c. Diskriminasi tersebut terjadi di antara 

negara-negara dengan kondisi yang sama

Meski demikian, upaya mengelaborasi 

makna frasa ‘arbitrary or unjustifiable 

discrimination between countries where 

the same conditions prevail’ itu juga belum 

menghasilkan kejelasan.

Dalam kasus yang sama dapat ditemukan 

pula standar yang lebih umum terkait 

dengan substansi Atikel XX GATT, yakni 

standar reasonableness. Menurut pendapat 

Appellate Body dalam kasus United States-

Shrimps (1998), chapeau Artikel XX GATT 

dibuat dengan prinsip bahwa pengecualian 

yang diberikan oleh Artikel XX tidak 

boleh disalahgunakan, sehingga tindakan 

pengecualian yang dapat dibenarkan 

berdasarkan artikel tersebut harus diterapkan 

secara patut.  

Terkait dengan istilah ‘diskriminasi’ yang 

ada dalam frasa ‘arbitrary or unjustifiable 

discrimination between countries where 

the same conditions prevail’ ini, Appellate 

Body dalam kasus US-Gasoline (1996) juga 

mengintroduksikan alat uji lain yang disebut 

sebagai ‘foreseeability test’. Menurut alat 

uji ini, ‘diskriminasi’ yang relevan dengan 

Artikel XX GATT ini bukanlah diskriminasi 

yang memang tidak dapat dihindarkan 

(unavoidable), melainkan diskriminasi 

yang dapat diperkirakan sebelumnya.25 

Secara implisit, Appellate Body dalam kasus 

ini memiliki pandangan bahwa kondisi 

diskriminatif yang tidak dapat dihindarkan 

tidak bisa dianggap sebagai “arbitrary or 

unjustifiable.” 

Dari pendapat panel dalam beberapa kasus, 

unsur “arbitrary (discrimination)” hampir 

selalu ditafsirkan dalam satu kesatuan frasa 

“arbitrary or unjustifiable discrimination.” 

Pendekatan demikian sebenarnya kurang tepat 

karena istilah “arbitrary (discrimination)” 

berada dalam hubungan alternatif dengan 

unsur “unjustifiable discrimination.” 

Hubungan yang demikian ini ditandai oleh 

konjungsi “or”. Penafsiran unsur “arbitrary 

(discrimination)” yang disatukan dengan 

unsur “unjustifiable discrimination” 

berpeluang mengaburkan makna kedua unsur 

tersebut, karena keduanya bisa cenderung 

dianggap sebagai satu bagian. Dari sisi 

hukum, konjungsi “or” yang menghubungkan 

kedua unsur ini sangat penting. Sifat 

alternatif yang ada dalam frasa tersebut 

membawa konsekuensi bahwa meskipun 

hanya salah satu unsur yang terpenuhi, 

apakah itu “arbitrary discrimination” 

atau “unjustifiable discrimination”, suatu 

tindakan pengecualian dari ketentuan GATT 

menjadi tidak dapat dibenarkan. Oleh karena 

itu, akan lebih tepat kalau kedua unsur 

25 United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 29 April 1996, hlm. 
29.
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tersebut dimaknai secara terpisah, ketimbang 

dianggap sebagai satu kesatuan. Sayangnya, 

dalam kasus-kasus yang diteliti, tidak ada 

upaya untuk mengelaborasikan istilah-istilah 

“arbitrary discrimination” dan “unjustifiable 

discrimination” secara terpisah.

Merujuk pada Black’s Law Dictionary, 

“arbitrary” dimaknai sebagai “founded on 

prejudice or preference rather than on reason 

or fact.”26 Definisi leksikal tentang “arbitrary” 

yang dikemukakan oleh Black belakangan 

menjadi rujukan yang cukup otoritatif, karena 

diikuti oleh UNCTAD (United Nations 

Conference on Trade and Development). 

Dalam konteks hukum penanaman modal 

asing, UNCTAD mengemukakan sebagai 

berikut:

In its ordinary meaning, ‘arbitrary’ 

means ‘derived from mere opinion’, 

‘capricious’, unrestrained’, ‘despotic’. 

Arbitral conduct has been described 

as ‘founded on prejudice or preference 

rather than on reason or fact’. 

Arbitrariness in decision-making has to 

do with the motivations and objectives 

behind the conduct concerned. A measure 

that inflicts damage on the investor 

without serving any legitimate purpose 

and without a rational explanation, but 

that instead rests on prejudice or bias, 

would be considered arbitrary .

Berdasarkan hal tersebut, istilah 

“arbitrary” dalam Artikel XX GATT akan 

lebih tepat kalau ditafsirkan dengan berpegang 
pada ada tidaknya “reason” atau “fact” 
yang berkaitan dengan tindakan-tindakan 
(measures) yang diambil berdasarkan 
Artikel XX GATT. Dalam pendapat 
Panel secara implisit terdapat gagasan 
bahwa “arbitrariness” identik dengan 
“unreasonableness”. Hal ini misalnya tampak 
dari pendapat Appellate Body dalam sengketa 
United States-Shrimps (1998) yang sudah 
disinggung di depan, yang memunculkan 
instrumen “Reasonableness Test.” 

Berkenaan dengan istilah “unjustifiable 
discrimination”, perlu digarisbawahi bahwa 
akibat yang dilarang oleh Artikel XX GATT 
adalah diskriminasi yang memenuhi kualifikasi 
“unjustifiable.” Secara a contrario ini 
berarti bahwa diskriminasi yang “justifiable” 
tidak dilarang. Secara etimologis, istilah 
“justifiable” memiliki makna yang amat dekat 
dengan kualifikasi “capable of being proved 
just or true, morally defensible.”27

Dengan demikian, penafsiran terhadap 
istilah “justifiable” ini semestinya juga 
memberi ruang bagi pertimbangan-
pertimbangan moral di balik diambilnya suatu 
tindakan dalam konteks Artikel XX GATT. 
Pada titik inilah semestinya aspek-aspek 
subjektif pada diri negara yang mengambil 
tindakan berdasarkan Artikel XX GATT juga 
dipertimbangkan. Pertimbangan terhadap 
faktor “itikad baik” ini akan sangat membantu 
dalam kondisi di mana argumentasi ilmiah 
yang pro maupun kontra terhadap suatu 
tindakan yang diambil berdasarkan Artikel 

XX GATT secara objektif sama-sama kuat.

26 Bryan A. Garner, ed., Black’s Law Dictionary, 8th ed., (St. Paul, MN: Thomson/West Publishing, 2004), p. 321.
27 https://www.etymonline.com/word/justifiable
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Karena faktor itikad baik menjadi penting, 

satu jenis alat ukur lain perlu ditambahkan 

di samping Reasonableness Test dan 

Foreseeability Test, yaitu Good Faith Test 

untuk mengukur ada-tidaknya itikad baik di 

balik sebuah tindakan yang diambil dalam 

kerangka Artikel XX GATT. Memang, 

itikad baik atau “good faith” ini juga belum 

terkristalisasi dalam satu definisi yang diterima 

secara umum. Namun, tidak ada keraguan 

bahwa itikad baik merupakan prinsip yang 

bersifat umum dan memainkan peran penting 

dalam semua sistem hukum.28 Sebagai sebuah 

standar umum, good faith dapat didefinisikan 

sebagai “honesty of purpose or sincerity of 

declaration”29 dan dapat dianggap sebagai 

unsur yang bersifat subjektif, yang dalam 

konteks tulisan ini melekat pada negara yang 

mengambil tindakan berdasarkan Artikel 

XX(b) GATT.

Di luar WTO, keberadaan dan aplikasi 

prinsip good faith dalam interaksi di lingkup 

internasional sudah merupakan hal yang 

jamak, mengingat bahwa prinsip ini tergolong 

sebagai prinsip yang bersifat umum (general 

principle). Dalam kaitan ini, selaras dengan 

pendapat Guy Goodwin-Gill,30 negara-negara 

juga terikat pada prinsip itikad baik dalam 

melaksanakan hak-haknya. Ini berarti bahwa 

justifikasi terhadap sebuah tindakan negara 

tidak hanya dilihat dari dasar legalitas tindakan 

tersebut, tetapi juga perlu mempertimbangkan 

“honesty of purpose.” Aspek inilah yang 

belum dipertimbangkan secara proporsional 

dalam penyelesaian sengketa terkait Artikel 

XX(b) GATT 1994 selama ini.

3. Pertimbangan terhadap unsur “necesary 

to protect human life or health” dan 

“arbitrary or unjustifiable” dalam 

sengketa DS 484 di WTO antara 

Indonesia dengan Brazil

Sengketa DS 484 yang melibatkan 

Indonesia sebagai respondent dan Brazil 

sebagai complainant bermula dari protes yang 

dilancarkan oleh Brazil kepada Indonesia 

terkait dengan kebijakan Indonesia dalam 

bidang impor daging ayam yang dianggap 

melanggar norma-norma hukum perdagangan 

internasional yang disepakati dalam lingkup 

WTO (termasuk GATT) dan merugikan 

Brazil. Sesuai dengan prosedur yang berlaku 

di WTO, pada tanggal 16 Oktober 2014 Brazil 

secara resmi meminta untuk mengadakan 

konsultasi dengan Indonesia. Konsultasi 

antara kedua negara diselenggarakan pada 

tanggal 15 dan 16 Desember 2014, namun 

tidak menghasilkan penyelesaian. Beranjak 

dari situ, berdasarkan permintaan dari Brazil, 

pada tanggal 3 Desember 2015 Dispute 

Settlement Body WTO kemudian membentuk 

panel untuk memeriksa sengketa tersebut.

Dalam sengketa ini Brazil mempersoalkan 

dua kategori kebijakan impor Indonesia 

terhadap daging ayam dari Brazil, yakni 

28 Andrew D. Mitchell, “Good Faith in WTO Dispute Settlement”, Melbourne Journal of International Law Vol 
7, No.2, (2006): 339-373.

29 Ibid.
30 Ibid.
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kebijakan yang berupa larangan umum 

(general prohibition) terhadap impor 

daging ayam dan pembatasan-pembatasan 

khusus (specific restrictions) terhadap 

impor daging ayam.31 Kebijakan larangan 

impor Indonesia yang oleh Brazil dianggap 

merugikan di antaranya adalah Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 

tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/

atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia (“Permentan 139/2014”) 

dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 

tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan 

dan Produk Hewan. Selain itu, peraturan 

perundang-undangan yang dianggap berkaitan 

dengan larangan impor daging ke Indonesia 

adalah Undang-undang No. 18 Tahun 2012 

tentang Pangan dan Undang-undang No. 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sementara 

itu, dengan merujuk pada peraturan 

perundang-undangan yang sama, Brazil juga 

menyatakan bahwa Indonesia menerapkan 

pembatasan-pembatasan khusus terhadap 

impor daging ayam dari Brazil dalam wujud 

tidak dimasukkannya beberapa jenis produk 

daging ayam dalam daftar produk yang boleh 

diimpor, pembatasan impor daging ayam dan 

produk ayam hanya untuk “tujuan penggunaan 

tertentu”, penundaan secara tidak patut dalam 

pemberian persetujuan sertifikat kesehatan 

dan hambatan dalam sistem perizinan impor 

Indonesia. Di luar itu, ada hal-hal lain 

yang juga dipersoalkan oleh Brazil, yakni 

penetapan syarat pengawasan dan sertifikasi 

produk halal yang lebih ketat untuk produk 

impor dibanding untuk produk domestik serta 

pembatasan dalam hal transportasi produk 

impor yang dipersyaratkan harus diangkut 

secara langsung (direct transportation) dari 

negara asal ke pelabuhan Indonesia.32

Isu tentang kesehatan manusia secara 

spesifik muncul terkait dengan syarat “tujuan 

penggunaan tertentu” sebagaimana telah 

disebutkan di atas. Syarat “tujuan penggunaan 

tertentu” itu terdapat di dalam Pasal 32 ayat 

(2) juncto Pasal 4, Pasal 23 dan Pasal 30 huruf 

j Permentan 139/2014. Menurut ketentuan-

ketentuan tersebut, pemasukan daging ke 

wilayah Indonesia harus mendapatkan izin 

dari Menteri Pertanian yang dapat dikeluarkan 

atas rekomendasi dari Direktur Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Pascapanen 

Kementerian Pertanian. Untuk mendapatkan 

rekomendasi, pelaku usaha harus mengajukan 

permohonan yang antara lain memuat 

tentang tujuan penggunaan daging yang 

hendak diimpor. Selanjutnya, “tujuan 

penggunaan” yang dapat diterima sebagai 

dasar rekomendasi untuk mendapatkan 

izin impor daging non-lembu diatur secara 

limitatif dalam Pasal 32 ayat (2). Berdasarkan 

pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa 

31 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, Panel 
Report, 17 October 2017, para. 2.2.

32 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, Panel 
Report, 17 October 2017, para. 2.5. dan 2.6.
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rekomendasi dapat diberikan apabila daging 

non-lembu yang dimohonkan izin impornya 

memiliki tujuan untuk digunakan di hotel, 

restoran, katering, industri, dan pasar modern. 

Di luar itu, rekomendasi juga dapat diberikan 

apabila  daging non-lembu yang akan diimpor 

itu ditujukan untuk keperluan khusus lainnya, 

yakni: (a) sebagai kiriman hadiah atau 

hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau 

kepentingan penanggulangan bencana; (b) 

untuk keperluan perwakilan negara asing/

lembaga internasional beserta pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia; (c) keperluan penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau 

(d) sebagai contoh yang tidak diperdagangkan 

(untuk keperluan pameran) sampai dengan 

200 (dua ratus) kilogram. Pembatasan tujuan 

penggunaan daging non-lembu impor ini 

oleh Brazil dianggap sebagai pembatasan 

perdagangan yang menimbulkan kerugian 

dalam komoditas daging ayam Brazil. 

Belakangan, Indonesia mengubah pembatasan 

ini dan hanya membolehkan daging 

non-lembu diimpor kalau dimaksudkan untuk 

dikonsumsi di tempat-tempat yang memiliki 

fasilitas pendingin berantai (cold chain 

facilities). Namun, Brazil menganggap bahwa 

modifikasi tersebut tidak menghapuskan 

pembatasan perdagangan.33

Menanggapi keberatan Brazil pada subyek 

ini, Indonesia menyampaikan argumen dengan 

menggunakan ketentuan Artikel XX(b) GATT. 

Pensyaratan keberadaan fasilitas pendingin 

berantai ini dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya pencairan dan pembekuan daging 

secara berulang-ulang yang diyakini bisa 

merusak produk, meningkatkan pertumbuhan 

mikroba dan membahayakan kesehatan 

manusia.34 Oleh karena dimaksudkan untuk 

melindungi kesehatan manusia, Indonesia 

berpendapat bahwa tindakannya mensyaratkan 

fasilitas pendingin berantai dalam penggunaan 

daging ayam impor dapat dibenarkan menurut 

Artikel XX(b) GATT.

Mengikuti pertimbangan Panel WTO 

dalam kasus Brazil-Retreaded Tyres (2007) 

dan juga EC-Asbestos (2000), Panel WTO 

yang memeriksa sengketa Indonesia-Chicken 

Meat (2017) berpendapat bahwa untuk bisa 

menggunakan alasan perlindungan kesehatan 

manusia sebagai pembenar bagi penyimpangan 

ketentuan GATT atas dasar Artikel XX GATT, 

suatu negara harus menunjukkan keberadaan 

risiko kesehatan manusia yang tengah dihadapi 

sehingga mengharuskan diambilnya tindakan 

menyimpangi ketentuan GATT (health risk 

demonstration requirements).

Panel sengketa Indonesia-Chicken Meat 

(2017) juga menunjukkan alur logis analisis 

yang sama seperti yang ada di dalam pendapat 

Panel dalam sengketa Brazil-Retreaded 

Tyres (2007) dan juga EC-Asbestos (2000). 

Oleh karena itu, secara berturut-turut yang 

dipertimbangkan oleh Panel adalah unsur-

33 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 
Addendum to Panel Report, 17 October 2017, para. 22.

34 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 
Addendum to Panel Report, Annex B-1, 17 October 2017, para. 131.
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unsur eksistensi risiko kesehatan (health risk 

requirements), kemampuan kebijakan yang 

diambil dalam mengurangi resiko kesehatan 

(risk-reduction capability), keharusan 

kebijakan diambil untuk menghilangkan atau 

mengurangi risiko kesehatan tersebut dalam 

kerangka melindungi kesehatan manusia 

(necessary to protect human health) dan sifat 

diskriminatif atau tidak diskriminatifnya 

kebijakan yang diambil tersebut (arbitrary or 

unjustifiable discrimination).

Dalam kasus Indonesia-Chicken Meat 

(2017) ini, Panel menegaskan bahwa 

Indonesia yang mencoba menggunakan 

Artikel XX(b) GATT untuk membenarkan 

kebijakan impor daging ayam yang dianggap 

bertentangan dengan GATT oleh Brazil, harus 

menunjukkan keberadaan “health risk” yang 

hendak direspons dengan kebijakan itu, secara 

ilmiah.35 Dalam kasus ini, upaya Indonesia 

menunjukkan keberadaan “health risk” ini 

dilakukan dengan mengajukan bukti-bukti 

ilmiah dan standar-standar yang relevan, 

termasuk beberapa artikel ilmiah dan standar 

syarat keamanan pangan dari beberapa negara 

anggota WTO yang menunjukkan bahwa 

tindakan mencairkan daging beku pada suhu 

ruang di tempat terbuka serta membekukan 

ulang daging beku yang sebelumnya 

sudah dicairkan pada suhu ruang di tempat 

terbuka membawa risiko terhadap kesehatan 

manusia.36 Sehubungan dengan bukti-bukti 

yang diajukan oleh Indonesia dan Brazil, 

Panel berpendapat bahwa Indonesia dapat 

menunjukkan keberadaan risiko kesehatan 

yang berkaitan dengan pencairan daging beku 

pada suhu ruang, terlebih di daerah tropis 

seperti Indonesia.

Meskipun Indonesia dapat menunjukkan 

keberadaan risiko yang muncul dari pencairan 

daging beku pada suhu ruang, hal itu tidak 

serta-merta membuat kebijakan Indonesia 

mensyaratkan penggunaan daging impor beku 

hanya di tempat-tempat yang memiliki cold 

chain facilities dibenarkan. Ada aspek lain 

yang dianalisis oleh Panel, yaitu kemampuan 

kebijakan tersebut dalam mengurangi risiko 

kesehatan yang ada.

Indonesia menyatakan bahwa 

kebijakannya mensyaratkan penggunaan 

daging impor beku hanya di tempat-

tempat yang memiliki cold chain facilities 

dimaksudkan untuk memastikan agar hanya 

daging ayam impor yang aman saja yang dijual 

di pasaran. Dengan demikian, kebijakan ini 

memiliki kapabilitas untuk mengurangi risiko 

terganggunya kesehatan manusia. Sebaliknya, 

Brazil menganggap bahwa kebijakan 

Indonesia itu tidak berkorelasi dengan risiko 

kesehatan yang dipaparkan Indonesia. Brazil 

mengidentifikasi bahwa risiko kesehatan yang 

dikemukakan Indonesia timbul dari peristiwa 

pencairan dan pembekuan daging secara 

berulang-ulang, sehingga pembatasan yang 

35 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 17 
Oktober 2017, para. 7.209.

36 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 
Addendum to Panel Report, Annex B-2, 17 October 2017, para. 82.
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dilakukan Indonesia dianggap tidak mampu 

mencegah peristiwa itu. Brazil menganggap 

bahwa justru di pasar-pasar tradisional tanpa 

fasilitas cold storage, pembekuan ulang 

daging tidak akan terjadi.37

Berkaitan dengan aspek ini Panel 

berpendapat bahwa kebijakan Indonesia telah 

mencegah dijualnya daging ayam impor beku 

di pasar-pasar tradisional yang umumnya 

tidak dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan 

berpendingin (cold storage). Lebih lanjut, 

menurut Panel, berdasarkan bukti-bukti yang 

diajukan oleh para pihak, diketahui bahwa 

risiko kesehatan ada pada peristiwa pencairan 

daging beku pada suhu ruang, bukan pada 

pencairan dan pembekuan yang berulang-

ulang. Panel kemudian berpendapat bahwa 

peristiwa pencairan daging beku pada suhu 

ruang yang dapat membawa risiko kesehatan 

dapat dicegah oleh kebijakan Indonesia. 

Dengan demikian, dari sudut pandang ini, 

kebijakan yang diambil Indonesia memiliki 

kemampuan untuk mengurangi risiko 

kesehatan yang ada.38 Namun, hal ini pun tidak 

serta merta menjadikan kebijakan Indonesia 

terhadap daging impor dapat dibenarkan, 

karena masih ada standar-standar lain yang 

harus dipenuhi dalam konteks Artikel XX(b) 

GATT.

Menurut penafsiran yang berkembang 

dalam penanganan sengketa-sengketa di 

GATT/WTO, keberadaan risiko kesehatan 

yang mendorong diambilnya sebuah kebijakan 

perdagangan dan kapasitas kebijakan itu untuk 

mengurangi risiko tersebut belum cukup untuk 

menjadi pembenar bagi diambilnya kebijakan 

yang dimaksud. Ada satu syarat penting 

yang harus dipenuhi, yakni bahwa kebijakan 

tersebut memang perlu diambil (necessity 

test) untuk mengurangi risiko kesehatan yang 

ada.

Masih merujuk pada case law yang 

berkembang di dalam penanganan sengketa-

sengketa di GATT/WTO, Panel dalam 

sengketa Indonesia-Brazil ini berpandangan 

bahwa necessity test terhadap sebuah kebijakan 

perdagangan harus mempertimbangkan 

beberapa kriteria, yaitu bobot tujuan yang 

hendak dicapai, kontribusi kebijakan terhadap 

tujuan yang hendak dicapai, sifat kebijakan 

terkait dengan aspek pembatasan perdagangan 

dan ada atau tidaknya alternatif kebijakan lain 

yang tidak membatasi perdagangan.39 

Keempat kriteria di atas diterapkan juga 

dalam sengketa Indonesia-Brazil. Tentang 

bobot tujuan yang hendak dicapai, Panel 

sepakat dengan Indonesia bahwa tujuan 

yang hendak dicapai melalui kebijakan 

perdagangan Indonesia terhadap impor daging 

adalah tujuan yang amat penting, yakni tujuan 

melindungi kesehatan manusia. Terkait dengan 

kontribusi kebijakan terhadap tujuan yang 

37 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 
Addendum to Panel Report, Annex B-1, 17 October 2017, para. 131.

38 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 17 
Oktober 2017, para. 7.22.

39 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 17 
Oktober 2017, para. 7.224.
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hendak dicapai, Panel berpendapat bahwa 

pada dasarnya kebijakan Indonesia itu bisa 

mengurangi risiko sebagaimana dimaksud di 

atas, namun Panel juga menyatakan bahwa 

kalau tujuannya adalah untuk menjamin 

agar daging ayam yang beredar di pasaran 

hanyalah daging yang aman, kebijakan 

Indonesia itu tidak banyak berkontribusi.40 

Berkaitan dengan kriteria ketiga, yakni sifat 

kebijakan terkait dengan aspek pembatasan 

perdagangan (trade restrictiveness), Panel 

berpendapat bahwa pada dasarnya kebijakan 

Indonesia memiliki dimensi pembatasan 

perdagangan, karena kebijakan itu secara 

langsung mempengaruhi volume impor daging 

ayam ke Indonesia, khususnya dalam konteks 

pasar-pasar tradisional. Terkait dengan 

kriteria keempat, Panel berpendapat bahwa 

Indonesia bisa mengambil kebijakan alternatif 

yang tidak mengarah pada pembatasan 

perdagangan. Karena risiko kesehatan ada 

dalam peristiwa pencairan daging beku 

pada suhu ruang, semestinya Indonesia 

bisa menjadikan kepemilikan fasilitas 

penyimpanan berpendingin (cold storage) 

sebagai persyaratan, bukan menetapkan 

tujuan penggunaan secara terbatas hanya di 

hotel, restoran, katering, industri, dan pasar 

sebagai syarat. Atas dasar itu, Panel kemudian 

berpendapat bahwa kebijakan Indonesia itu 

tidak lolos dalam necessity test, dan tidak 

dapat dibenarkan berdasarkan Artikel XX(b) 

GATT. Karena unsur necessity sebagaimana 

dipersyaratkan oleh Artikel XX(b) GATT 

tidak terpenuhi, Panel tidak secara khusus 

mempertimbangkan unsur arbitrary or 

unjustifiable discrimination.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan 

dalam bagian pembahasan, simpulan berikut 

dapat dikemukakan:

1. Frasa “to protect of human life or health” 

dalam unsur “necessary to protect 

human life or health” tidak pernah 

dipertimbangkan secara mendalam di 

dalam putusan-putusan Panel GATT/

WTO yang berkaitan dengan Artikel 

XX(b) GATT. Padahal dalam konteks 

Artikel XX, unsur ini secara jelas 

menjadi salah satu dasar pembenar bagi 

tindakan pengecualian dalam GATT, 

yang mungkin benar-benar diperlukan 

oleh negara dalam situasi-situasi tertentu. 

Tanpa elaborasi yang proporsional 

tentang unsur ini, tindakan-tindakan 

pengecualian yang diambil oleh negara-

negara akan cenderung untuk selalu 

dilihat dimensinya sebagai measures 

dalam perdagangan internasional, 

sementara dimensi substansial yang 

berkaitan dengan kesehatan manusia 

akan selalu berada dalam posisi periferal. 

Meski perlu penelitian lebih mendalam, 

setidaknya secara asumtif cukup beralasan 

untuk menduga bahwa mungkin faktor 

40 Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, WT/DS484/R, 17 
Oktober 2017, para. 7.226.
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inilah yang membuat dari sekian banyak 

kasus Artikel XX(b) baru satu kasus 

yang benar-benar menunjukkan bahwa 

alasan protection of human health dapat 

diterima sebagai alasan yang legitimate 

untuk mengambil tindakan pengecualian 

dari ketentuan-ketentuan GATT, yakni 

kasus EC-Asbestos (2000). 

2. Unsur “arbitrary or unjustifiable 

discrimination” dalam chapeau Artikel 

XX GATT cenderung ditafsirkan sebagai 

satu kesatuan. Penafsiran ini kurang 

tepat karena hubungan antara unsur 

“arbitrary” dan “unjustifiable” dalam 

frasa ini bersifat alternatif, sebagaimana 

diindikasikan oleh penggunaan konjungsi 

“or”.

3. Dikaitkan dengan unsur “necessary to 

protect human life or health”, dapat 

ditemukan prinsip yang kuat dalam 

praktik penanganan sengketa di WTO 

bahwa unsur “arbitrary or unjustifiable 

discrimination” yang terdapat di dalam 

chapeau Artikel XX(b) GATT hanya 

akan dipertimbangkan kalau unsur 

“necessary to protect human life or 

health” terpenuhi.

4. Sejauh mengenai unsur “necessary 

to protect human life or health” yang 

ada dalam Artikel XX(b) GATT, 

pertimbangan Panel dalam sengketa 

antara Indonesia dengan Brazil secara 

umum mengikuti penafsiran case law 

WTO yang menekankan perlunya 

dipenuhi empat hal, yaitu keberadaan 

risiko kesehatan yang melatarbelakangi 

diambilnya suatu kebijakan, kapabilitas 

kebijakan itu untuk mengurangi 

risiko kesehatan tersebut, keharusan 

diambilnya kebijakan tersebut serta sifat 

non-diskriminatif kebijakan itu.

5. Dalam sengketa antara Indonesia dengan 

Brazil, unsur necessity tidak terpenuhi 

dalam kebijakan Indonesia, sehingga 

unsur “arbitrary or unjustifiable 

discrimination” tidak dipertimbangkan 

secara khusus. Karena unsur necessity 

tidak terpenuhi, kebijakan Indonesia 

menentukan tujuan penggunaan daging 

ayam impor secara terbatas hanya di 

hotel, restoran, katering, industri, dan 

pasar modern tidak dapat dibenarkan 

menurut Artikel XX(b) GATT.
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