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ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN EKSPOR KARET INDONESIA KE CHINA SEBELUM 

DAN SESUDAH PENERAPAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA 

(ACFTA) PADA TAHUN 2000-2010 

 

Oleh 

 

DHIYA HANZA ATIKA  

 

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan ekspor 

karet Indonesia ke China sebelum dan sesudah penerapan ASEAN-China Free 

Trade Area (ACFTA) pada tahun 2000-2010. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data 

melalui sumber-sumber baik berupa buku, jurnal, skripsi, telaah pustaka (Library 

Research) dan situs-situs resmi yang berkaitan ACFTA dan ekspor karet 

Indonesia ke negara China. Dengan menggunakan time series tahunan mulai dari 

tahun 2000-2010. Teknik analisa penulis adalah teknik analisis data kualitatif. 

Penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang 

diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori dan konsep yang digunakan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan pada periode tahun 2000 hingga tahun 

2010 perkembangan ekspor karet alam Indonesia ke negara China menunjukkan 

kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan negara China tidak 

mampu memenuhi kebutuhan bahan baku karet alam. Jumlah konsumsi yang 

semakin meningkat mengakibatkan China mengimpor karet dari Indonesia. 

Indonesia menjadi salah satu negara ekspor karet terbesar di dunia. Indonesia juga 

memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) terhadap karet alam 

dalam perdagangannya di pasar internasional. Hal ini terlihat dari nilai RCA yang 



lebih besar dari satu. Ini juga menunjukan bahwa Indonesia memiliki keunggulan 

komparatif dalam ekspor karet alam ke China.  

 

Kata Kunci: ACFTA, Perdagangan Bebas,Ekspor, Karet, Indonesia-China 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

COMPARISON OF INDONESIAN RUBBER EXPORTS TO CHINA 

BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN-

CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) IN 2000-2010 

 

BY 

 

DHIYA HANZA ATIKA 

 

 

This thesis aims to explain comparison of Indonesian rubber exports to 

China before and after the implementation of the ASEAN-China Free Trade Area 

(ACFTA) in 2000-2010.  

The research method used descriptive qualitative. Using secondary data 

collection. In this study the authors obtained data through the resources either in 

the form of books, journals, thesis, review of the literature and official sites 

relating to the ACFTA and export rubber Indonesia to China using the annual 

time series 2000-2010. The author’s technique is analyzes qualitative data analysis 

techniques. The author will analyze and explain the problem based on the data 

obtained and then associate them with theories and concepts that used. 

This study show that in the period of the year 2000 until 2010 the 

development of exports of natural rubber Indonesia to China before and after the 

implementation of ACFTA shows an increasing trend. Because China is not able 

to meet the needs of raw natural rubber so China importing rubber from 

Indonesia. Indonesia as one of the country's rubber export in the world. Indonesia 

also has a comparative advantage against its trade in natural rubber in the 



international markets. This is apparent from the value of the RCA is greater than 

one. It also showed that Indonesia has a comparative advantage in natural rubber 

exports to China. 

 

Keywords: ACFTA, Free Trade, Export, Rubber, Indonesia-China 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

 

Di era globalisasi, perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam perekonomian suatu negara karena dampaknya yang sangat luas bagi 

masyarakat suatu negara.
1
 Awalnya perdagangan hanya bersifat lokal saja dan 

skalanya kecil hanya dalam negeri, namun lambat laun perdagangan terus 

mengalami perkembangan dan menjadi cangkupan yang sangat luas yaitu 

internasional atau yang dikenal dengan perdagangan internasional. Adanya 

perdagangan antar suatu negara ke negara lainnya menjadikan masyarakat dapat 

merasakan manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Manfaat dari 

perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara yaitu dapat 

menghasilkan devisa untuk negara, memperoleh barang yang tidak dapat 

diproduksi sendiri, mendorong pertumbuhan industrialisasi, kemajuan 

transportasi, globalisasi, dan juga kehadiran perusahaan multinasional, dan lain-

lain.
2
 

Terjadinya perdagangan dikarenakan setiap negara memiliki karakteristik, 

sumber daya, ekonomi, dan sosial yang berbeda dengan negara lainnya. 

                                                 
1
 Budi Winarno. 2008. Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia. Erlangga. Jakarta. 

Hal.8. 
2
 Budhi Wibowo dan Adi Kusrianto. 2010. Menembus Pasar Ekspor Siapa Takut. PT. Elex Media 

Komputindo. Jakarta. Hal. 39-41. 
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Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan sumber daya yang dihasilkan ditiap-

tiap negara pun berbeda. Suatu negara mungkin membutuhkan sumber daya yang 

tidak mampu diproduksi sendiri di negaranya namun dimiliki oleh negara lain. 

Oleh sebab itu, setiap negara tidak mampu berdiri sendiri namun membutuhkan 

negara lain. Hal inilah yang menjadi pendorong dilakukannya aktivitas 

perdagangan internasional yang melewati batas-batas wilayah tertentu yang 

dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor.
3
  

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini 

khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas 

(Free Trade). Dalam perdagangan bebas, perdagangan antar negara dilakukan 

dengan berbagai cara salah satunya dengan cara mengurangi bahkan 

menghilangkan hambatan dan memberikan peluang bagi masing-masing negara 

melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing 

negara. Dalam kecenderungan perdagangan bebas ini peran perjanjian 

internasional menjadi penting, contohnya memunculkan Perjanjian Perdagangan 

Bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Free Trade Agreement (FTA) 

merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu 

negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari 

liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai 

anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-

blok perdagangan bebas.
4
 FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara 

                                                 
3
 Ibid. Hal.15. 

4
 BKF Kemenkeu, Laporan Hasil Kajian. 2012. Free Trade Agreement (FTA) dan Economic 

Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi 

dengan Negara Mitra, hal 2. 
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Australia dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile, India dengan Korea 

Selatan, maupun regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), North 

America Free Trade Area (NAFTA), dan Uni Eropa.
5
 

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang melibatkan beberapa 

negara dengan cara tidak menerapkan pajak ekspor - impor dalam penjualan 

produk antar negara. Perdagangan bebas juga bisa didefinisikan sebagai dikurangi 

atau dihilangkannya hambatan dalam perdagangan antar individual, perusahaan 

dan antar negara yang berbeda. Perdagangan bebas tentunya juga memberikan 

sejumlah manfaat, seperti terbukanya akses pasar barang dan jasa, terpenuhinya 

bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, peningkatan investasi yang akan 

mempengaruhi struktur industri, mendorong adanya peningkatan kapasitas untuk 

peningkatan daya saing industri domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat.
6
 

Banyak negara berkembang yang terlibat dalam perdagangan bebas, salah satunya 

dilakukan oleh enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, 

Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan China, yang disebut dengan 

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Zona perdagangan bebas antara 

ASEAN dan China merupakan usulan dari mantan Perdana Menteri China, Zhu 

Rongji saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-6 

pada bulan November tahun 2001.
7
 Kemudian disahkan melalui penandatanganan 

“Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation” di Phnom 

                                                                                                                                      
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian.pkrb_.fta_.2012.pdf> diakses pada 07 Maret 

2107. 
5
 EENI. 2017. Perjanjian Perdagangan Bebas di Asia,  <http://id.reingex.com/Master-Asia-

Business-FTA.shtml> diakses pada tanggal 08 Maret 2017. 
6
 Kartini Maharani A. 2013. Pengaruh ASEAN-India Free Trade Area Terhadap Industri CPO 

India. Vol.1 No.2, 2013: 579-588. hal 2.  
7
 I Wibowo & Syamsul Hadi, 2009. Merangkul China – Hubungan Indonesia China Pasca 

Soeharto. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 236. 
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Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002.
8
 Dalam framework yang di 

tandatangani oleh kedua belah pihak tersebut disepakati penetapan pembentukan 

perdagangan bebas pada sektor barang di tahun 2004, dalam bidang jasa pada 

tahun 2007 dan investasi pada tahun 2009.
9
 Negara-negara di ASEAN memiliki 

sumber daya alam yang kaya sehingga dapat memasok kebutuhan industri di 

China, selain itu kawasan ini dapat menjadi pasar yang besar bagi ekspor China.
10

 

Indonesia sebagai negara yang ikut terlibat dalam ACFTA telah meratifikasi 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Coopration Between The 

ASEAN and The People’s Republic of China (ASEAN-China) pada tanggal 15 

Juni 2004 lewat Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.
11

 Oleh karena itu 

mulai Januari 2010 Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas ke 

negara-negara ASEAN dan China. Tentu produk impor dari ASEAN dan China 

akan lebih mudah masuk ke Indonesia karena adanya penghapusan tarif dalam 

jangka beberapa tahun. Begitu juga Indonesia yang mendapat kesempatan yang 

sama untuk memasuki pasar di negara ASEAN dan China.  

                                                 
8
 Sekretariat ASEAN. 2012. Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation 

Between The ASEAN and The People’s Republic of China. <http://www.asean sec.org,>. diakses 

tanggal 27 Maret 2017. 
9
 Building the ASEAN Community, 2015. ASEAN-China Free Trade Area Building Strong 

Economic Partnerships. <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-

document/Edited%20ACFTA.pdf> diakses tanggal 22 Agustus 2016 
10

 Ragimun. 2009. Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA, Jurnal. 

Kementrian Keuangan. Hal 22. 

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%investasi%China%ke%Indonesia%sebel

um%dan%sesudah%ACFTA.pdf>. diakses tanggal 08 Maret 2017. 
11

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework 

Agreement On Comprehensi ve Economic Co-Operation between The Association of South East 

Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai 

Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara dan Republik Rakyat China) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

50. 

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%25investasi%25China%25ke%25Indonesia%25sebelum%dan%25sesudah%ACFTA.pdf%3e.
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%25investasi%25China%25ke%25Indonesia%25sebelum%dan%25sesudah%ACFTA.pdf%3e.
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Terlebih lagi Indonesia dan China memiliki hubungan perdagangan yang 

cukup erat, China merupakan mitra dagang utama Indonesia setelah ASEAN, 

namun demikian beberapa kalangan di Indonesia, menerima dan menyikapi 

berlakunya ACFTA di Indonesia.
12

 Hal ini merupakan sebuah kesempatan, tetapi 

disisi lain ada juga yang menolaknya karena dipandang sebagai ancaman. Bagi 

kalangan yang menerimanya, ACFTA dipandang positif karena dapat memberikan 

banyak keuntungan salah satunya dengan menarik investor dari luar. Sementara 

dampak negatifnya akan ada banyak barang-barang dari China yang lebih murah 

dibandingkan barang hasil dalam negeri dan dikhawatirkan akan merebut pasar 

dalam negeri.
13

  

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota ACFTA adalah dengan melakukan 

ekspor-impor. Ekspor-impor merupakan salah satu aktifitas dari perdagangan. 

Ekspor-impor menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi disuatu negara dan hal 

penting dalam pencapaian pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan ekspor yang tinggi akan menghasilkan devisa bagi 

suatu negara dan selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor dan untuk 

pembangunan sektor-sektor di dalam negeri. Oleh karena itu, peningkatan ekspor 

suatu negara dapat tercapai apabila tidak terhalang hambatan apapun dan akan 

menguntungkan negara tersebut.
14

 Secara historis pertumbuhan ekonomi di suatu 

                                                 
12

 Setiawan, Sigit, 2012. “ASEAN-China FTA: “Dampaknya terhadap ekspor Indonesia dan 

China”. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Perdagangan Vol.6 No.1, Juli 2012. Hal.19-36. 
13

 Resta Crisandy Wasono & Ika Permatasari, 2013, Pengaruh ACFTA Terhadap Iklim Investasi 

dan Pengusaha Lokal di Indonesia, Vol 1 No.2. Hal.4  
14

  Marlina Banne Lembang. 2013. Ekspor Karet Indonesia ke-15 Negara Tujuan Utama Setelah 

Pemberlakuan Kebijakan ACFTA, Trikonomika. Vol.12 No.1, Juni 2013. hal. 20–31. 
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negara sangat didukung oleh pertumbuhan ekspornya sehingga negara tersebut 

dapat menguasai pasar ekspor dunia.
15

 

Pemerintah Indonesia juga menempatkan ekspor sebagai hal yang mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor barang dan jasa menjadi 

penyumbang kedua terbesar bagi pertumbuhan ekonomi.
16

 Banyak pengamat yang 

menilai bahwa ada beberapa sumber daya yang dimiliki Indonesia memiliki nilai 

produksi dan nilai ekspor yang cukup tinggi salah satunya dari komoditi 

perkebunan, yaitu tanaman karet.
17

  

Tabel dibawah ini merupakan capaian produksi dari beberapa komoditas 

perkebunan salah satunya karet yang berada diposisi ketiga setelah kelapa sawit 

dan kelapa.  

Tabel 1.1 Perkembangan produksi komoditas perkebunan tahun 2000-2010 

 

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jendral Perkebunan *data diolah kembali 

 

                                                 
15

 Adrian D. Lubis, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Ekspor Indonesia, hal 2. 

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/25/-1366874912.pdf (diakses pada tanggal 29 

November 2016) 
16

 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2009. Kajian Dinamika dan Proyeksi Ekspor 

Indonesia ke Beberapa Negara Mitra Dagang Utama. Puslitbang Perdagangan Luar Negeri 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal 1. 

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/DinamikaProyeksi.pdf> diakses tanggal 29 

November 2016. 
17

 Silvia Atika. 2015. Analisis Prospek Ekspor Karet Indonesia Ke Jepang, Vol.3 No.1, November 

2015. Hal 2. 

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/25/-1366874912.pdf
http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/DinamikaProyeksi.pdf
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Karet merupakan salah satu komoditi sektor perkebunan yang jumlah 

volume ekspornya tinggi dan juga merupakan salah satu penghasil devisa bagi 

Indonesia di luar minyak dan gas, peranan karet dinilai cukup penting dalam 

perekonomian Indonesia.
18

 Karet sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat 

dalam sehari-hari. Karet dapat diolah menjadi ban, alat kesehatan, mainan anak-

anak, peralatan otomotif, sol sepatu sandal dan masih banyak lainnya. Terdapat 

dua jenis karet, yaitu karet sintetis yang proses pembuatannya memerlukan 

minyak mentah dan karet alami yang di dapat langsung dari tanaman karet.
19

  

Dibawah ini merupakan tabel volume ekpsor-impor karet Indonesia dari 

tahun 2000-2010. Data menunjukkan bahwa ekspor komoditi karet Indonesia 

cenderung meningkat. Sedangkan impor karet cenderung berfluktuasi. 

Tabel 1.2 Volume dan nilai ekpor karet Indonesia tahun 2000-2010 

 

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jendral Perkebunan 

 

 

                                                 
18

 Ibid. Hal 3.  
19

 Tim Penulis PS. 2008. Panduan Lengkap Karet. Penebar Swadaya. Jakarta. Hal.17-20. 
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Tabel diatas menunjukan bahwa ekspor karet Indonesia mengalami 

peningkatan dan penurunan. Ekspor karet Indonesia meningkat dikarenakan 

produksi karet alam Indonesia, tingginya permintaan karet Indonesia untuk 

memenuhi permintaan negara-negara importir, dan harga karet alam dunia yang 

relatif tinggi. Sedangkan terjadinya penurunan ekspor dikarenakan terdapat 

permasalahan global seperti krisis global sehingga mengakibatkan penurunan 

ekspor karet Indonesia atau permintaan karet yang menurun. 

Indonesia mengekspor karet ke beberapa negara maju. Salah satu negara 

tujuan ekspor karet Indonesia ke negara China.
20

 China merupakan salah satu 

negara yang mengkonsumsi karet alam paling tinggi, terjadinya peningkatan 

konsumsi ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi China yang mendorong 

pembangunan infrastruktur dan industri otomotif di negara China. Konsumsi karet 

di China lebih besar dari pada produksinya sehingga mendorong China untuk 

melakukan impor karet dalam jumlah besar.  

Dengan adanya peluang pasar karet alam di China menjadi sasaran baru 

bagi negara produsen utama karet alam, seperti Indonesia yang menjadi produsen 

utama dan negara pengekspor karet alam terbesar dunia selain Thailand dan 

Malaysia. Dengan adanya peningkatan volume ekspor karet alam Indonesia ke 

China mengindikasikan potensi China sebagai pasar ekspor karet alam Indonesia. 

Pada akhirnya, kerjasama ekspor karet alam Indonesia di China akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia selain itu dengan adanya zona 

perdagangan bebas seperti ACFTA yang membuat kerjasama antara Indonesia dan 

China semakin erat. Pada penelitian ini penulis akan berfokus dalam pembahasan 

                                                 
20

 Marlina Banne Lembang. Op cit. Hal. 20–31. 
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mengenai perbandingan ekspor karet Indonesia ke China sebelum dan sesudah 

penerapan ACFTA pada tahun 2000-2010.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil sebuah 

rumusan masalah, yaitu “Bagaimana perbandingan ekspor karet Indonesia ke 

China sebelum dan sesudah penerapan ACFTA pada tahun 2000-2010?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk :  

1. Mendeskripsikan perdagangan bebas ACFTA. 

2. Memaparkan hubungan kerjasama Indonesia-China dalam bidang ekspor 

karet pada tahun 2000-2010. 

3. Untuk mengetahui perbandingan nilai dan volume ekspor karet Indonesia 

ke China pada tahun 2000-2010. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini tentang perbandingkan ekspor karet Indonesia ke China 

pada saat penerapan ACFTA pada tahun 2000-2010 diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang berguna: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi refrensi bagi 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan ilmu Hubungan 

Internasional. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya tentang perbandingan ekspor karet Indonesia ke China sebelum 

dan sesudah penerapan ACFTA pada tahun 2000-2010, dan dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengadakan penelitian yang sejenis 

secara lebih mendalam. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai ekspor karet Indonesia ke negara lain ataupun ke China 

telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian ini menggunakan 

lima literature dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sama. 

Pertama, penelitian dengan judul  Ekspor Karet Indonesia ke-15 Negara 

Tujuan Utama Setelah Pemberlakuan Kebijakan ACFTA yang dilakukan oleh 

Marlina Banne Lembang Alumnus dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Kristen Satya Wacana. Peneliti menjelaskan keanggotan Indonesia di 

dalam ACFTA memberikan perbedaan secara positif dan signifikan pada ekspor 

karet Indonesia ke-15 negara mitra dagang utamanya. Hasil output estimasi dapat 

dilihat bahwa Indonesia lebih mengutamakan sesama negara anggota ACFTA, 

yakni China dan Singapura, untuk dijadikan negara-negara tujuan ekspor daripada 

negara-negara mitra dagang utama lainnya. Berdasarkan hasil estimasi studi ini 

dapat diperkirakan bahwa volume ekspor karet Indonesia ke negara- negara 

sesama anggota ACFTA lebih banyak sekitar 5,8 ton dibandingkan volume ekspor 

karet ke negara non anggota ACFTA. 
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Produk karet Indonesia memiliki daya saing yang cukup kompetetif 

dibandingkan produk karet negara-negara anggota ACFTA yang lainnya dan 

dapat dilihat juga bahwa Indonesia mampu memanfaatkan dengan baik 

keuntungan-keuntungan menjadi anggota ACFTA dalam meningkatkan 

perdagangannya untuk komoditas karet. Selain itu peneliti memprediksi bahwa 

ekspor Indonesia ke sesama negara anggota ACFTA dapat saja menaik ataupun 

menurun secara signifikan, ataupun malah bahkan tidak berubah secara 

signifikan.
21

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yul Efnita, yang berjudul Pengaruh 

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa Indonesia adalah 

bagian dari negara ASEAN yang memiliki komoditi terbesar, terbukanya peluang 

untuk memasuki pasar internasional dengan terbentuknya ACFTA ini merupakan 

kesempatan emas pelaku bisnis untuk berperan dalam pengembangan usahanya, 

ACFTA merupakan ajang persaingan global dalam bidang produksi barang 

maupun jasa di negara ASEAN dan China. Diberlakukannya ACFTA dengan latar 

belakang untuk memajukan perekonomian melalui kegiatan perdagangan di 

negara ASEAN dan China, ini diharapkan agar tercapainya peningkatan 

kerjasama antara pelaku bisnis di negara-negara ASEAN dan juga China melalui 

pembentukan aliansi strategis. 

Masing-masing negara harus dapat berbenah diri dalam menghadapi pasar 

bebas, upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu harus membenahi 

                                                 
21

 Marlina Banne Lembang. 2013. Ekspor Karet Indonesia ke-15 Negara Tujuan Utama Setelah 

Pemberlakuan Kebijakan ACFTA, Trikonomika. Volume 12. No. 1. Juni 2013.  
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infrastruktur perekonomian secara signifikan terutama di sektor-sektor 

manufaktur. Dalam ACFTA disepakati beberapa persetujuan perdagangan 

diantaranya adalah: persetujuan perdagangan barang, persetujuan perdagangan 

jasa, persetujuan investasi, dan kerjasama ekonomi.
22

 

Ketiga, penelitian berjudul Analisis Permintaan Karet Alam Indonesia di 

Pasar Internasional dilakukan oleh Happy Dewi Purnomowati, Dwidjono Hadi 

Darwanto, Sri Widodo, dan Slamet Hartono yang berasal dari Jurusan Sosial 

Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Peneliti 

menjelaskan bahwa pengembangan pasar karet alam dalam tiga tahun terakhir 

relatif menguntungkan bagi produsen, diindikasikan oleh tingkat harga yang 

relatif tinggi. Hal ini terjadi karena peningkatan permintaan. Tentu saja ini 

menjadi peluang yang baik bagi Indonesia untuk mengekspor karet olahan dan 

karet industri Indonesia ke berbagai negara. 

Permintaan karet alam Indonesia di AS, China, Jepang, Singapura, dan 

Korea Selatan dipengaruhi secara positif oleh volume ekspor tahun sebelumnya, 

jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Disamping itu secara negatif 

dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap dollar AS, dan 

implementasi kebijakan kuota ekspor.
23

 

Keempat, Dampak Penerapan Kuota Impor Terhadap Permintaan Karet 

Indonesia oleh Negara China karya Muhamad Ridho Syaffendi, Amzul Rifin dan 

Siti Jahroh. Mahasiswa Program Studi Magister Sains Mayor Agribisnis, 

                                                 
22

 Yul Efnita. 2012. Pengaruh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi. Vol.19 No.2, Desember 2012.  
23

 Happy Dewi Purnomowati, Dwidjono Hadi Darwanto, Sri Widodo, dan Slamet Hartono. 2015. 

Analisis Permintaan Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional. Vol.1 No.2, Juli 2015.  
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Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Para peneliti menjelaskan bahwa 

perdagangan adalah salah satu cara untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi 

negara. Oleh karena itu, Indonesia mencoba untuk menjadi eksportir beberapa 

produk yang bernilai tinggi salah satunya karet. Karet merupakan salah satu 

komoditi industri hasil tanaman tropis yang mempunyai peranan penting dan 

strategis dalam mendukung perekonomian nasional, utamanya sebagai sumber 

perolehan devisa. 

Penting dan strategisnya komoditi karet alam ini tidak hanya dirasakan oleh 

negara-negara produsen karet alam, seperti Indonesia, Vietnam, India, Thailand 

dan Malaysia, tetapi juga dirasakan oleh negara-negara konsumen/pengimpor. 

Negara-negara konsumen mempunyai kepentingan yang kuat akan 

kesinambungan pasokan karet alam Penggunaan karet alam dalam kehidupan 

sehari-hari cukup luas, misalnya sebagai bahan baku industri strategis seperti 

industri ban otomotif, industri peralatan militer, industri sarana medis (sarung 

tangan, kondom, catether), peralatan percetakan, mainan anak-anak, sepatu 

sandal, bahan tekstil, karpet, dan lain-lain. Permintaan terhadap karet alam dari 

negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, China dan lain sebagainya terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan akan karet alam sebagai bahan baku industri. Permintaan lebih 

cenderung dilakukan oleh negara-negara maju karena negara tersebut telah 

memiliki teknologi di bidang industri yang telah maju.
24

 

                                                 
24

 Ridho Syaffendi, Amzul Rifin dan Siti Jahroh. 2013. Dampak Penerapan Kuota Impor 

Terhadap Permintaan Karet Indonesia oleh Negara China, Jurnal Agribisnis Indonesia Vol 1 

No.2, Desember 2013. 



15 

  

 

 

Kelima, penelitian yang berjudul Bilateral Free Trade: Hubungan 

Perdagangan Indonesia-China dalam Kerangka ACFTA yang dilakukan oleh 

Arisa Permata Siwi seorang mahasiswi dari Universitas Airlangga. Peneliti 

mengkaji tentang penerapan kegiatan perdagangan bebas atau free trade oleh 

Indonesia dan China dalam kerangka ACFTA. Penerapan free trade yang 

dilakukan tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masing-

masing negara. 

ACFTA ini sendiri dibentuk untuk mewujudkan kawasan perdagangan 

bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan 

baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan 

investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong 

hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Kesepakatan ini secara garis besar 

mengatur masuknya barang-barang antar negara ASEAN dan China yang akan 

bebas masuk dikarenakan adanya pembebasan tarif masuk (penghapusan tarif).
25

 

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas, dapat 

diketahui bahwa pada umumnya penelitian memiliki pandangan yang sama. Karet 

alam merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat penting peranannya 

dalam perekonomian Indonesia. Produk karet Indonesia memiliki daya saing yang 

cukup tinggi dibandingkan produk karet negara-negara anggota ACFTA yang 

lainnya setelah Negara Thailand. Dan dengan adanya ACFTA Indonesia dapat 

                                                 
25

 Arisa Permata Siwi. 2013. Bilateral Free Trade : Hubungan Perdagangan Indonesia-China 

dalam Kerangka ACFTA Vol.2 No.3, September 2013. 
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mengalami peningkatan total pertumbuhan ekspor karet dan menduduki posisi 

kedua setelah Thailand sebagai eksportir karet terbesar di dunia.
26

  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya 

yang  membahas tema yang sama yaitu ekspor karet Indonesia ke China. 

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa peneliti sebelumnya yaitu penelitian ini 

akan lebih spesifik membahas tentang perbandingan ekspor karet Indonesia ke 

China sebelum dan sesudah penerapan ACFTA pada tahun 2000-2010. 

2.2 Landasan Teori dan Konsep 

Dalam sebuah tulisan ilmiah dibutuhkan suatu kerangka teori beserta konsep 

dan teori yang jelas. Teori dan konsep yang digunakan pun harus relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa kerangka teoritik dan konsep untuk menjelaskan permasalahan yang ada 

yaitu menggunakan:  

2.2.1 Perspektif Liberalisme  

Berbicara mengenai perspektif liberalisme memang tidak pernah lepas dari 

rival abadinya, yaitu perspektif realisme. Perspektif ini mencoba untuk 

menjelaskan essensi dari studi hubungan internasional yang berdasarkan sebuah 

optimis dan positif. Asumsi dasar yang dibawa kaum liberal adalah pandangan 

terhadap sisi positif manusia.
27

 Menurut kaum liberal, manusia masih memiliki 

sisi terang yang mendorong ke arah tindakan-tindakan baik dan damai. Manusia 

                                                 
26

 Kementerian Perdagangan, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 2014. Analisis 

Komoditas Kopi dan Karet Indonesia: Evaluasi Kinerja Produksi, Ekspor dan Manfaat 

Keikutsertaan Dalam Asosiasi Komoditas Internasional. Hal 26-29.  
27

 Robert Jackson and Georg Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Pustaka 

Belajar. Yogyakarta. Hal 108. 
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masih dapat melakukan hal-hal kebaikan dalam mencapai tujuannya. Tanpa harus 

melalui cara-cara kekerasan atau paksaan, manusia masih bisa mencapai 

kepentingannya. Asumsi dasar berikutnya adalah kaum liberal memandang jika 

sebuah kemajuan masih mungkin tercipta.
28

 Optimisme kaum liberal ini 

didasarkan pada keyakinan jika manusia masih dapat mengubah hidupnya. 

Sejarah kehidupan manusia yang dinilai gelap saat pecahnya Perang Dunia I dan 

II maupun perang-perang lainnya dalam kacamata kaum liberal masih mungkin 

diubah. Kaum liberal berkeyakinan jika sejarah gelap manusia bisa diubah dengan 

cara-cara yang lebih kooperatif dan damai. Dengan begitu, sebuah kemajuan dapat 

tercipta.  

Liberalisme pada masa itu muncul sebagai respon dari akibat dari terjadinya 

Perang Dunia I. Angell berpendapat bahwa perang dinilai tidak menguntungkan 

bagi siapapun.
29

 Perang Dunia I membawa dampak/akibat dalam berbagai 

kehidupan antara lain: adanya perubahan teritorial dan munculnya paham-paham 

baru, adanya kekacauan ekonomi menyebabkan timbulnya bea masuk yang tinggi 

sehingga menghentikan perdagangan internasional, kesengsaraan dan kemiskinan 

karena perang. Terdapat sarana dan prasarana yang hancur serta perang ini 

mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Dampak perang sangat banyak sekali, 

berbagai masalah dan kerusakan menjadi ada karena perang. Dengan dampak 

perang yang begitu merugikan, manusia merasa membutuhkan sesuatu untuk 

dapat meraih perdamaian. 
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Setelah berakhirnya perang dunia, maka cita-cita untuk menciptakan 

perdamaian yang abadi dengan melenyapkan perang dari muka bumi, selalu 

timbul setelah orang mengalami kengerian peperangan besar. Hal tersebutlah yang 

mendorong Woodrow Wilson memunculkan gagasan perdamaian dunia setelah 

melihat betapa kerasnya dan memilukannya akibat yang dihasilkan dari Perang 

Dunia I. Selain itu, Presiden Amerika Serikat tersebut juga mencetuskan 

berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Asumsi dasar lainnya adalah bahwa kaum 

liberal optimis terhadap kemajuan dunia. Misi utama Presiden Wilson adalah 

menyebarkan paham demokrasi liberal ke dunia sehingga semua negara dapat 

menyelesaikan konflik tanpa adanya peperangan. Atas jasanya karena membentuk 

LBB, Presiden Wilson memperoleh penghargaan Nobel bidang perdamaian tahun 

1919.  

Momen terbentuknya LBB merupakan titik menguatnya liberalisme. 

Namun, liberalis jatuh saat Perang Dunia II pecah. Perang Dunia II juga membuat 

LBB runtuh dan dianggap gagal karena tidak dapat membawa perdamaian.
30

 

Namun liberalisme kembali ke titik puncak saat AS (Amerika Serikat) 

memenangkan Perang Dingin melawan Uni Soviet. Oleh karena itu Uni Soviet 

runtuh, AS sebagai negara superpower tunggal dapat dengan leluasa menyebarkan 

paham liberalisme ke seluruh dunia karena AS memang menganut sistem liberal. 

Robert Jackson dan Georg Sorensen menyatakan bahwa pasca Perang 

Dingin, isu ideologis tidak lagi mendominasi hubungan internasional. Sebagai 

gantinya muncul isu-isu seperti hak asasi manusia, politik dan ekonomi, dan 

demokratisasi sebagai salah satu indikator yang menentukan hubungan 
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internasional sekaligus menandai keberadaan liberalisme. Hal ini didorong oleh 

pemikiran dari seorang tokoh liberalis Yoshihiro Francis Fukuyama dalam The 

End of History yang mengatakan liberalisme adalah konsep yang tepat dalam 

dinamika hubungan internasional.
31

 Fukuyama dengan gamblang mengatakan 

bahwa penyebaran demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas barat beserta 

gaya hidupnya ke seluruh dunia dapat menandakan titik akhir evolusi sosial-

budaya umat manusia dan menjadi bentuk terakhir dari pemerintahan manusia.
32

  

Kemenangan liberalisme merupakan momentum penting bagi arah 

konstelasi ekonomi politik internasional menuju sebuah pembebasan pasar yang 

mempengaruhi politik global di era ini. Seperti keyakinan kaum liberalis yang 

diutarakan David Ricardo dan Adam Smith serta John Stuart Mill bahwa 

semangat perdagangan bebas merupakan alternatif dalam mengakhiri konflik dan 

menciptakan perdamaian universal
6
 dimana merupakan pupuk bagi kerjasama. 

Pandangan ini dikuatkan oleh pandangan Robert Keohane dan Joseph Nye dalam 

Transnational Relation in World Politics (1972) bahwa kerjasama adalah efek 

yang ditimbulkan oleh interdependensi ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan 

perdagangan bebas yang dilakukan aktor negara maupun non-negara (perusahaan 

multinasional).
33

 

Para kaum liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia 

dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-

masalah internasional. Kaum liberal melihat sistem internasional berkembang 

                                                 
31
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dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri 

sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, namun mereka juga percaya bahwa 

individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat 

terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun 

internasional.  

Menurut Jackson & Sorensen, hal tersebut didasarkan pada pandangan 

liberal terhadap manusia dan masyarakat manusia. Manusia bersifat rasional, 

menempatkan kebebasan individu di atas segalanya, berpandangan positif 

terhadap karakteristik manusia, yakin terhadap kemajuan, dan menentang 

pembagian antara wilayah domestik dan internasional serta manusia memiliki 

kemampuan untuk membentuk organisasi internasional bagi keuntungan semua 

pihak.
34

  

Agenda utama dari liberalisme adalah perdamaian dan kerjasama baik 

antara aktor negara maupun aktor bukan negara. Bertentangan dengan realisme, 

liberalisme menganggap bahwa argumentasi serta rasionalitas dari aktor memiliki 

kekuatan lebih besar daripada ketakutan, kecurigaan dan keinginan untuk 

mendapat kekuatan sehingga kerjasama menjadi jalan yang ditempuh guna 

mencapai perdamaian. Dengan begitu liberalis memandang manusia sebagai 

makhluk yang rasional dan cenderung mengadakan kerjasama untuk mencapai 

kepentingannya.  

Revolusi industri turut berperan pula dengan perkembangan liberalisme. 

Manusia semakin menyadari bahwa ia memiliki banyak kepentingan dengan 
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sumber-sumber terbatas, dan membutuhkan bantuan manusia yang lain untuk 

mencapai kepentingan yang dia inginkan. Perspektif liberalisme menjadi seperti 

halnya konsolidasi kepentingan setiap aktor yang berkepentingan di dalamnya. 

Dengan kepentingan yang berbeda-beda dan dengan kepemilikan sumber-sumber 

yang berbeda pula mendorong setiap negara untuk melakukan sebuah kerjasama 

yang saling menguntungkan satu-sama lain. Oleh karena itu para penganut 

perspektif liberalisme ini tidaklah menyiapkan diri untuk berperang, akan tetapi 

lebih menyiapkan strategi serta menciptakan terobosan jalan keluar untuk 

mencapai perdamaian. Perdamaian bisa ditempuh dengan cara yang santun 

melalui perjanjian, kesepakatan, ataupun kerjasama dengan cara-cara yang lebih 

„beradab‟ dan saling menguntungkan.
35

 Dengan kata lain liberalisme melihat 

kerjasama sebagai sebuah instrumen pencipta perdamaian yang efektif dan efisien. 

Dari segi hubungan internasional, liberalisme menilai bahwa perang 

hanyalah sebagian kecil dari realitas yang ada. Kaum liberalis berharap agar 

hubungan internasional dipahami secara menyeluruh dan tidak melupakan bahwa 

kerjasama antar negara merupakan salah satu hal yang utama. Menurutnya, 

perdamaian dapat dicapai dengan kerjasama antar negara dengan negara atau 

negara dengan organisasi sehingga konflik kepentingan dapat dihindari.
36

 

Liberalisme memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan 

perspektif lain. Pertama pandangan positif pada human nature, kedua, percaya 

bahwa sejarah dapat dirubah dan mampu memberikan progres dari sejarah, ketiga 

berfokus pada tatanan politik internasional maupun politik domestik, yang artinya 
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kaum liberal menganggap kedudukan politik internasional dan politik domestik 

adalah sama penting, keempat memiliki klaim bahwa ketergantungan ekonomi 

antarnegara akan dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya peperangan, 

dan yang kelima menekankan pada efek positif dalam hubungan internasional.
37

  

Menurut Sorensen, liberalisme dapat dibagi menjadi 4 aliran yang berbeda, 

yaitu (1) liberalisme sosiologis, artinya hubungan internasional bukan hanya 

memperlajari hubungan antar pemerintah saja melainkan juga mempelajari antara 

individu, kelompok, dan masyarakat. Hubungan antar rakyat bersifat lebih 

kooperatif daripada hubungan antarpemerintah. (2) liberalisme interdependensi, 

artinya modernisasi akan meningkatkan interdepedensi di antara negara-negara. 

Aktor-aktor transnasional semakin penting, kekuatan militer adalah instrumen 

yang kurang dibutuhkan, karena bukan kekuatan militer lah tujuan dari negara (3) 

liberalisme institusional, artinya institusi memajukan kerjasama di antara negara-

negara dan mengurangi permasalahan yang berkenaan dengan ketiadaan 

kepercayaan antara negara-negara dan mengurangi ketakutan satu sama lain. (4) 

liberalisme republikan, artinya negara-negara demokrasi tidak berperang satu 

sama lain, hal ini disebabkan pada budaya domestik atas penyelesaian konflik 

secara damai, pada nilai-nilai moral bersama dan pada hubungan kerjasama 

ekonomi dan interdependesinya yang saling menguntungkan.
38

 

Pada akhirnya, ke-empat aliran pecahan liberalisme tersebut tetap kepada 

tujuan dan cita–cita semula kaum liberal, yaitu untuk menciptakan perdamaian 
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dunia dengan berbagai cara yaitu kerjasama, kepatuhan terhadap institusi 

internasional hingga kemauan untuk tidak berperang dengan negara–negara lain.  

Dengan semakin berkembangnya kerjasama antarnegara maka semakin 

besar juga kebutuhan negara-negara tersebut untuk terus meningkatkan 

kemampuan ekonominya. Negara-negara tersebut akan terus melakukan 

kerjasama yang bersifat lebih menguntungkan dan strategis. Kerjasama ini bisa 

berupa hubungan bilateral ataupun multilateral. Seperti halnya kerjasama 

perdagangan internasional atau perdagangan bebas. Karena setiap negara memiliki 

perbedaan sumber daya dan teknologi. Suatu negara tidak dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan domestiknya dengan memproduksinya sendiri sehingga 

membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Dengan 

adanya kerjasama dapat mendorongnya negara untuk melakukan integrasi 

ekonomi dalam sebuah wilayah. Integrasi ekonomi ini sendiri merupakan tahapan 

proses kerjasama perdagangan dan kerjasama ekonomi lainnya yang ditandai 

dengan adanya proses minimalisasi hambatan kerjasama dengan cara pengurangan 

hambatan seperti peniadaan tarif/non-tarif dan kuota impor.
39

 Bahkan kerjasama 

hingga saat ini diatur oleh lembaga atau organisasi internasional dan dijalankan 

oleh negara-negara.  

Asumsi tersebut menjadi refleksi dari kondisi yang ada untuk menjalankan 

kerjasama internasional yang diatur oleh institusi-institusi internasional melalui 

seperangkat aturan yang disepakati oleh negara-negara. Dapat juga disimpulkan 

bahwa institusi dan peraturan dunia adalah urusan yang paling penting. Konflik 
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serta kekerasan dapat dihindarkan karena institusi memegang peranan penting 

dalam mengatasi konflik. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan 

perspektif liberalisme institusional untuk membantu menjawab pertanyaan 

penelitian.  

 

2.2.2 Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara 

subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik 

mengenai barang ataupun jasa ataupun baik berupa ekspor dan impor. Faktor yang 

mendorong timbulnya perdagangan internasional suatu negara dengan negara lain 

adalah keinginan untuk memperluas pemasaran, memperbesar penerimaan 

pemerintah, adanya perbedaan permintaan dan penawaran antar negara serta 

perbedaan biaya relatif dalam produksi komoditas tertentu. 

Perdagangan internasional merupakan hal yang tidak mungkin dapat 

terelakkan lagi saat ini. Fenomena perdagangan internasional terjadi karena 

adanya dua motif, yaitu perbedaan sumber daya dan teknologi. Setiap negara 

membutuhkan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya 

dikarenakan masing- masing negara memiliki karakteristik sumber daya yang 

berbeda-beda. Hal itu menjadikan adanya kebutuhan negara untuk saling 

melakukan ekspor dan impor melalui perdagangan.  

Teori perdagangan internasional menjelaskan bahwa setiap negara ”mau tidak 

mau” terlibat dalam perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan hidup 
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masyarakatnya.
40

 Contohnya suatu negara memiliki hasil panen gandum yang 

berlimpah. Negara tersebut akan menjual hasil panennya kepada negara lain untuk 

mendapatkan uang sebagai hasil kerjanya. Harga gandum itu sendiri tidak dapat 

ditentukan oleh penjual, namun yang menentukan adalah pasar internasional. 

Berdasarkan contoh tersebut dapat dipahami bahwa bagaimanapun suatu negara 

tidak dapat melepaskan diri dari perdagangan internasional.
41

 

Krugman dan Obstfeld (2004) menjelaskan bahwa perdagangan internasional, 

dapat meningkatkan output dunia karena memungkinkan setiap negara 

memproduksi sesuatu sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Suatu negara 

memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dalam memproduksi 

suatu barang kalau biaya pengorbanannya dalam memproduksi barang tersebut 

(dalam satuan barang lain) lebih rendah daripada negara-negara lainnya. Ada 

keterkaitan yang tidak terpisahkan antara konsep keunggulan komparatif dengan 

perdagangan internasional, karena perdagangan antara dua negara akan saling 

menguntungkan, jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor 

produk sesuai dengan keunggulan komparatifnya.
42

 

Sumber lain menyebutkan bahwa keunggulan komparatif sebuah negara 

ditentukan oleh harga relatif sebelum perdagangan, berdasarkan pendekatan 

alternatif untuk menghitung keunggulan komparatif, diasumsikan bahwa 

keunggulan komparatif dicerminkan atau ditampilkan melalui ekspor negara ke 
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perdagangan internasional. Oleh karena itu, keunggulan komparatif ekspor 

diwakili oleh komposisi ekspor komoditas suatu negara terhadap ekspor dunia. 

Ada beberapa teori yang menerangkan mengenai perdagangan internasional 

antara lain; teori klasik yang terbagi menjadi dua, yaitu teori keunggulan mutlak 

dan teori keunggulan komparatif serta teori modern yang tediri dari teori 

Heckscher Ohlin (H-O), teori siklus produk, dan teori skala ekonomis. Teori yang 

terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah teori klasik dari David Ricardo. 

Teori keunggulan absout dari Adam Smith menjelaskan bahwa perdagangan dapat 

menguntungkan apabila setiap negara dapat memproduksi komoditi yang 

mempunyai keunggulan absolut (memproduksi lebih efisien dibanding negara-

negara lain) dan mengimpor komoditi yang mengalami kerugian absolut 

(memproduksi dengan cara yang kurang efisien).
43

 Spesialisasi dari faktor-faktor 

produksi akan menghasilkan pertumbuhan produksi dunia yang akan dipakai 

bersama-sama melalui perdagangan antarnegara. Dengan demikian kebutuhan 

suatu negara tidak diperoleh dari pengorbanan negara-negara lain. Semua negara 

dapat memperolehnya secara serentak.  

Terdapat kelemahan dalam teori Adam Smith yaitu, perdagangan hanya terjadi 

dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara memiliki 

keunggulan absolute yang berbeda, bila hanya satu negara yang mempunyai lebih 

dari satu keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional 

yang menguntungkan. Kelemahan teori ini disempurnakan oleh teori David 

Ricardo dengan teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori 
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keunggulan komparatif dari David Ricardo secara singkat menjelaskan bahwa 

dengan teori keunggulan komparatif, perdagangan yang saling meguntungkan 

antara dua negara masih dapat berlangsung. Walaupun suatu negara mengalami 

kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika 

dibandingkan dengan negara lain. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi 

dalam produksi ekspor pada komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih 

kecil. Dari komoditi inilah negara tadi memiliki keunggulan komparatif 

(comparative advantage). Di pihak lain, negara tersebut sebaliknya mengimpor 

komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar.  

Secara umum teori perdagangan internasional klasik memperlihatkan bahwa 

perdagangan internasional atau bebas akan meningkatkan kesejahteraan negara-

negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut dengan asumsi setiap negara 

memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan negara lainnya.
44

  

Diluar dari teori klasik terdapat juga teori keunggulan kompetitif atau 

(competitive advantage). Teori ini dikemukakan oleh Michael E. Porter. Teori 

Porter tentang daya saing berangkat dari keyakinan bahwa teori ekonomi klasik 

yang menjelaskan tentang keunggulan komparatif tidak mencukupi atau bahkan 

tidak tepat. Menurut Porter, dalam era persaingan global saat ini, suatu negara 

memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) 

kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri 

melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Keunggulan kompetitif 

dapat ditentukan pada tingkat perusahaan dan pada tingkat nasional. Perusahaan 
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yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar 

internasional apabila memiliki lima faktor penentu yakni human resources 

(Sumber Daya Manusia), physical resources (Sumber Daya Alam), knowledge 

resources (IPTEK), capital resources (Permodalan), dan infrastructure resources 

(Prasarana).  

Industri suatu negara yang sukses dalam skala internasional pada umumnya 

didukung oleh kondisi faktor produksi yang baik, permintaan dan tuntutan mutu 

dalam negeri yang tinggi, industri hulu atau hilir yang maju dan persaingan 

domestik yang ketat. Keunggulan kompetitif yang hanya didukung oleh satu atau 

dua atribut saja biasanya tidak akan dapat bertahan, sebab keempat atribut tersebut 

sering berinteraksi positif dalam negara yang sukses dalam meningkatkan daya 

saing. Di samping kesempatan, peran pemerintah juga merupakan variabel 

tambahan yang cukup signifikan. Pada kenyataannya sebuah model berlian daya 

saing internasional yang ditunjukan oleh Porter tidak terlalu tepat apabila 

digunakan untuk menganalisis negara-negara yang sedang membangun, karena ini 

hanya pantas dianalisis untuk negara maju.
45

 

Lantas perbedaan dari ketiganya, yaitu dalam keunggulan absolut (Adam 

Smith) suatu perdagangan dapat menguntungkan apabila setiap negara dapat 

memproduksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut dan mengimpor 

komoditi yang mengalami kerugian absolut. Dalam keunggulan komparatif 

(David Ricardo) suatu negara tetap bisa melakukan perdagangan internasional, 

tanpa harus mempunyai keunggulan dengan negara lain, setelah dilakukannya 
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spesialisasi. Dan terakhir keunggulan kompetitif (Michael E. Porter), suatu negara 

memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) 

kompetitif. Daya saing suatu negara di pasar internasional ditentukan oleh 

kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya dan 

memiliki lima faktor penentu yakni human resources (Sumber Daya Manusia), 

physical resources (Sumber Daya Alam), knowledge resources (IPTEK), capital 

resources (Permodalan), dan infrastructure resources (Prasarana).  

2.2.3 Teori Integrasi Ekonomi 

Konsep integrasi ekonomi telah menarik perhatian banyak pihak utamanya 

setelah Perang Dunia II dan kemudian menjadi semakin penting sejak tahun 1990-

an. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk melihat gejala ini adalah 

meningkatnya jumlah negara yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. 

Meskipun terdapat beberapa kesepakatan integrasi tersebut terwujud diantaranya 

karena pertimbangan politik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan 

ekonomi telah menjadi faktor utama lahirnya berbagai kesepakatan integrasi 

ekonomi. Menurut Jovanovic, integrasi ekonomi merupakan sebuah proses 

dimana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat 

kemakmurannya. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran tersebut, integrasi 

merupakan opsi kebijakan yang lebih efisien dibanding apabila masing-masing 

negara melakukan upaya secara unilateral.
46

 

United Nation Conference on Trade Development (UNCTAD) 

mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk 
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memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas 

negara.
47

 Sementara Pelkman mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai integrasi 

yang ditandai oleh penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (economic frontier) 

antara dua atau lebih negara. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi 

semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, 

dan juga aliran komunikasi. 

Dalam teori yang dikemukakan Bela Balassa, terdapat enam tahapan untuk 

terciptanya integrasi ekonomi, yaitu  terdiri dari: (1) preferential trade agreement 

(PTA); (2) free trade area (FTA); (3) custom union (CU); (4) single market; (5) 

monetary union; (6) political union. Tahapan integrasi ekonomi ini bersifat 

berjenjang, dari yang paling sederhana yaitu preferential trade arrangement 

(PTA) sampai yang paling komprehensif yaitu political union.
48

 

Preferential trade agreement (PTA) merupakan tahap dimana negara-negara 

yang sepakat bergabung menyepakati penurunan hambatan perdagangan dan 

membedakannya dengan negara luar yang bukan anggota. Tahapan berikutnya 

adalah kawasan perdagangan bebas. Free trade area (FTA) merupakan bentuk 

integrasi ekonomi ini adalah bentuk yang lebih tinggi dimana hambatan 

perdagangan antar negara anggota dihilangkan sepenuhnya,namun masing-masing 

negara anggota masih berhak menentukan sendiri kebijakan hambatan 

perdagangannya dengan negara-negara diluar anggota. Pada tahapan ini, negara-
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negara bersepakat untuk mengurangi atau menghilangkan bea cukai, pajak, dan 

tarif antara negara yang menandatangani kerjasama tersebut. 

Dalam tahapan custom union (CU), bentuk integrasi ekonomi berikutnya 

dimana semua negara anggota diwajibkan untuk tidak hanya menghilangkan 

semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka namun juga 

menyeragamkan kebijakan perdagangan dan membentuk tarif seragam (common 

tariff) yang sama besarnya terhadap negara-negara bukan anggota. Dalam tahapan 

pasar tunggal (single market) negara-negara anggota setuju menghilangkan tarif 

internal dan membentuk tarif umum (common tariff) di antara mereka. Negara-

negara setuju untuk menghilangkan hambatan non-tarif internal (non-tariff 

barriers) bagi pergerakan bebas sumber-sumber daya. Tahapan ini merupakan 

sebuah pasar tunggal. (a unified economic market).  

Tahapan mata uang tunggal (Monetary Union) adalah sebuah tahapan yang 

mengatur negara-negara anggota menggunakan alat bayar yang sama dalam 

kawasan. Pada tahap ini, maka negara-negara anggota harus mempunyai 

kebijakan keuangan yang baik dan harmonis di antara mereka sendiri. Tahapan 

tertinggi adalah Political Union pada tahapan ini negara-negara anggota setuju 

untuk menggabungkan pemerintahan mereka baik legislatif, militer, diplomatik, 

judisial, administratif, dan hubungan dengan negara asing.
49

 

Berbagai bentuk kerjasama seperti perjanjian perdagangan bilateral, regional, 

dan multilateral merupakan bentuk upaya untuk mengoptimalkan perdagangan 

internasional. Salah satu jalan yang ditempuh kebanyakan negara adalah dengan 

                                                 
49

 Ibid.  



32 

  

 

 

membentuk perjanjian area perdagangan bebas atau yang biasa disebut dengan 

Free Trade Area (FTA). Semakin banyaknya negara-negara yang terlibat dalam 

beberapa perjanjian dagang, baik bilateral, regional, atau multilateral, 

menunjukkan perkembangan FTA kearah yang positif. 

Alasan integrasi ekonomi didasarkan pada konsep perdagangan bebas tanpa 

hambatan baik berupa tarif maupun non-tarif yang bertujuan untuk meningkatkan 

volume perdagangan, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan 

mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas, atas dasar suatu kesepakatan di 

antara anggota yang melakukan perjanjian di antara negara-negara yang berada 

dalam satu kawasan maupun atas kepentingan tertentu. 

Integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan atau perjanjian yang secara 

diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan perdagangan hanya di 

antara negara anggota yang sepakat untuk membentuk suatu integrasi ekonomi. 

Semua bentuk hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif sengaja 

diturunkan atau bahkan dihapuskan. Sedangkan negara yang bukan anggota masih 

berhak untuk menerapkan kebijakan secara sendiri apakah mereka menerapkan 

tarif dan non-tarif. 

Integrasi ekonomi dilandasi konsep memberikan manfaat ekonomi bagi 

negara-negara anggota maupun non-anggota. Prinsip dasar integrasi ekonomi 

adalah mengurangi atau menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara 

negara anggota dalam kawasan tertentu untuk dapat meningkatkan arus barang 

dan jasa dengan bebas ke luar masuk melintasi batas negara masing-masing 



33 

  

 

 

anggota, sehingga volume perdagangan semakin tinggi. Peningkatan volume 

perdagangan ini mendorong peningkatan produksi, peningkatan efisiensi 

produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan penurunan cost production sehingga 

dapat meningkatkan daya saing produk dan pada akhirnya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.
50

  

Integrasi ekonomi juga mendorong dan memperlancar aliran investasi dari 

satu negara ke negara lainnya, baik di dalam negara-negara anggota integrasi 

maupun masuknya investasi dari negara bukan anggota ke negara-negara anggota 

integrasi. Hal ini menyebabkan terjadi peningkatan dan akumulasi investasi yang 

seterusnya mendorong peningkatan output negara dan kawasan serta peningkatan 

perdagangan antarnegara.
51

 

Bentuk kesepakatan perdagangan yang telah dibentuk telah mengarah pada 

perdagangan bebas seperti World Trade Organization (WTO), Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Free Trade Area (AFTA), Australian 

dan New Zealand yaitu Closer Economic Relation Trade Agreement (CER), South 

Pacific Regional Trade and Economic Coorporation Agreement (SPARTECA), 

Asian Pacific Economic Coorporation (APEC), European Union (EU), North 

American Free Trade (NAFTA), European Free Trade Area (EFTA), Andean 

Pact, Economic Cooperation Organization (ECO), dan Southern Common Market 

(Mercosur).
52

 

                                                 
50

 Ridwan. Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi di Kawasan ASEAN : Analisis Model 

Gravitasi. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 2, September 2009, 95-107. Hal 

1.  
51

 Ibid.  
52

 Joko Subandrio Usman. Analisis Tingkat Keterbukaan Perdagangan Indonesia di Asia: Studi 

Kasus Standard International Trade Classifications 5, 6, 7 dan 8. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

2012. Hal 71.  



34 

  

 

 

Secara umum, bentuk kesepakatan perdagangan antara dua negara atau lebih, 

baik PTAs, sistem perdagangan multilateral, sistem perdagangan dalam suatu 

kawasan maupun organisasi perdagangan dunia memiliki prinsip yang sama yaitu 

menurunkan atau menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan, baik tarif 

maupun non-tarif. Cakupan integrasinya mulai dari integrasi untuk perdagangan 

barang dan jasa sampai pada pasar tunggal bersama yang meliputi semua aspek 

ekonomi seperti perdagangan barang dan jasa, perdagangan faktor produksi, 

integrasi dalam moneter dan integrasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. 

Pembentukan integrasi ekonomi akan menciptakan dampak meningkatnya 

kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan karena akan mengarah 

pada peningkatan spesialisasi produksi, yang didasarkan pada keunggulan 

komparatif setiap negara.  

 

2.2.4 Teori Keunggulan Komparatif David Ricardo 

Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo ini 

sebenarnya merupakan perluasan dari teori keunggulan absolut Adam Smith, di 

mana keunggulan absolut merupakan kasus khusus dari keunggulan komparatif. 

Semua asumsi keunggulan absolut berlaku pula sebagai asumsi keunggulan 

komparatif David Ricardo.
53

 Menurut teori yang dikemukakan oleh David 

Ricardo, setiap negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan 

internasional dan negara tersebut memiliki keunggulan absolutnya sendiri. Tiap 

negara akan melakukan spesialisasi dengan jalan mengekspor barangnya yang 

unggul secara komparatif dibandingkan negara lainnya, dan kebalikannya suatu 
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negara akan mengimpor barang yang tidak unggul secara komparatif dengan 

negara lain.
54

 Setiap negara dapat memperoleh keuntungan jika negara tersebut 

melakukan spesialisasi pada produksi dan ekspor barang yang dapat 

diproduksinya dengan biaya yang relatif lebih rendah, dan mengimpor barang 

yang jika diproduksi sendiri maka biayanya relatif mahal atau memiliki keunikan 

yang tidak ditemukan di negara sendiri.  

Menurut J,S. Mill dalam teori keunggulan komparatif, suatu negara akan 

mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki 

keunggulan komparatif (comparatif advantage) terbesar, dan akan 

mengkhususkan diri pada impor barang bila negara tersebut memiliki kerugian 

komparatif (comparatif disadvantage). Atau, suatu negara akan melakukan ekspor 

barang, bila barang itu dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, dan akan 

melakukan impor barang, bila barang itu dapat diproduksi sendiri akan 

memerlukan biaya lebih tinggi.
55

 

David Ricardo berusaha menyempurnakan kelemahan dalam teori keunggulan 

absolute, menurutnya semua negara pada mulanya berupaya memproduksi 

berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mengurangi 

ketergantungan perekonomian pada barang-barang impor. Namun, pada 

perkembangannya banyak negara yang tetap melakukan kegiatan produksi meski 

harus menghabiskan biaya yang cukup besar namun disisi lain hanya mampu 

memperoleh keuntungan yang sedikit. Hal ini kemudian menyebabkan tidak 

berkembangnya suatu usaha dalam perekonomian negara karena tidak adanya 
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efisiensi biaya, sumber daya, dan efektivitas produksi. Kondisi demikianlah yang 

menyebabkan perdagangan internasional dalam ekspor impor juga mengikuti arus 

yang memperdagangkan berbagai jenis barang dari suatu negara meskipun negara 

tidak memiliki keunggulan komparatif. Hal ini kemudian menimbulkan 

ketidakefisienan terhadap berbagai faktor produksi yang mengakibatkan kerugian 

pada produsen.
56

 Berdasarkan teori keunggulan komparatif, masing-masing 

negara akan mengambil sesuatu yang relatif efisien. Perdagangan antar negara 

akan terjadi jika masing-masing negara memperoleh manfaat dengan spesialisasi 

yang lebih efisien.
57

 

Dalam keunggulan komparatif, tingkat daya saing komoditas ekspor suatu 

negara atau industri dapat dianalisis dengan berbagai macam metode atau diukur 

dengan sejumlah indikator. Indikator ini dapat menunjukkan perbandingan antara 

pangsa ekspor komoditas atau sekelompok komoditas suatu negara terhadap 

pangsa ekspor komoditas tersebut dari seluruh dunia. Dengan kata lain kita dapat 

melihat keunggulan komparatif atau daya saing ekspor dari suatu negara dalam 

suatu komoditas terhadap dunia dengan melihat berbagai indikatornya. Dalam 

skripsi ini yang dibahas adalah mengenai karet maka penulis mengambil beberapa 

indikator seperti luas lahan perkebunan karet, hasil produksi setiap tahunnya, dan 

jumlah ekspor setiap tahunnya. 

Perdagangan internasional dianggap oleh David Ricardo sangat perlu utnuk 

mengembangkan perekonomian suatu negara. Teori ini digunakan sebagai dasar 
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sistem perdagangan bebas (global market system). Perdagangan bebas merupakan 

sistem perdagangan antar negara dimana produk suatu negara bebas 

diperdagangkan ke negara lainnya tanpa ada halangan perdagangan. Teori 

perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. 

Sebelum berkembangnya teori-teori perdagangan, negara yang memiliki 

keunggulan absolut enggan untuk melakukan perdagangan.
58

 Pemikiran kaum 

klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara 

beberapa negara seperti contohnya perjanjian perdagangan bebas antara negara-

negara ASEAN dengan China (ACFTA).  

Teori David Ricardo ini kemudian disempurnakan oleh Elec Heckscher dan 

Bertil Ohlin yang menganggap bahwa adanya keunggulan komparatif dari suatu 

negara itu dikarenakan adanya perbedaan kekayaan faktor produksi dari negara 

lainnya seperti tanah, bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Teori mereka disebut 

dengan factor proportion theory (teori ketersediaan faktor). Negara akan 

melakukan spesialisasi dalam berproduksi dan mengekspor barang apabila negara 

tersebut memiliki jumlah ketersediaan yang banyak. Dan sebaliknya negara akan 

melakukan impor barang jika faktor produksi utamanya tidak dimiliki oleh negara 

tersebut. Negara yang mempunyai faktor produksi yang berlimpah bisa 

menyebabkan biaya produksinya lebih murah. Dan negara yag memiliki tenaga 

kerja yang banyak akan memproduksi dan mengekspor barang yang memerlukan 

tenaga kerja intensif. Negara yang memiliki modal berlimpah dapat menjual 

barang yang memerlukan banyak modal, seperti bidang industri, elektronik, 
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ataupun bidang lainnya. Dengan begitu setiap negara akan berusaha untuk 

menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif sehingga negara-

negara tersebut dapat sukses berkompetisi di pasar internasional.
59

 

Penulis menggunakan teori ini dikarenakan melihat dari model perdagangan 

keunggulan komparatif, model standar dari perdagangan sangatlah jelas bahwa 

sebuah negara mendapatkan untung dari perdagangan dengan spesialisasi dan 

memproduksi lebih banyak barang yang memiliki keunggulan komparatif dan 

membatasi produksi dan impor. Dimana negara lain dapat menikmati keunggulan 

komparatif yang dimiliki oleh negara lain. Tingkat daya saing komoditas ekspor 

suatu negara atau industri dapat dilihat dengan berbagai macam metode atau 

diukur dengan sejumlah indikator.  

2.3 Kerangka pikir 

Pada kerangka pemikiran, peneliti mencoba menjelaskan masalah utama dari 

penelitian yang akan dilakukan. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan 

antara teori dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. 

Tiap negara memiliki memiliki output yang berbeda-beda baik dalam segi 

kualitas maupun kuantitas. Output yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan 

hasil produksi dari suatu negara. Secara tidak langsung negara harus melakukan 

perdagangan karena adanya perbedaan output dari tiap negara. Perdagangan yang 

melibatkan antar negara, baik dua atau lebih biasa disebut dengan perdagangan 

internasional. Keputusan negara untuk terlibat dalam kerjasama perdagangan pada 

dasarnya untuk kepentingan ekonomi negaranya seperti meningkatkan pendapatan 
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nasional, memperluas pasar, memperoleh sumber daya, memperoleh keuntungan, 

ataupun memperoleh teknologi yang lebih modern dan sebagainya.  

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini 

khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas 

(Free Trade). Salah satu zona perdagangan bebas itu sendiri adalah zona 

perdagangan bebas antara ASEAN dan China atau yang disebut dengan ASEAN-

China Free Trade Area (ACFTA). Tujuan dibentuknya ACFTA ini untuk 

meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperoleh keuntungan dari kegiatan 

perdagangan internasional antarnegara ASEAN dengan China. Ditambah dengan 

adanya prinsip bebas hambatan dalam ACFTA berupa pemberlakuan tarif khusus 

membuat kegiatan perdagangan seperti ekspor impor barang menjadi mudah. 

Indonesia sebagai negara yang ikut terlibat dalam ACFTA juga melakukan 

kerjasama dengan negara China dalam ekspor karet. Karet merupakan komoditi 

unggulan dari Indonesia dan negara China juga merupakan negara industri 

membutuhkan pasokan bahan baku karet. Penulis menggunakan perspektif 

liberalisme yang melahirkan teori perdagangan internasional, teori integrasi 

ekonomi dan teori keunggulan komparatif (comparative advantage) dalam 

penelitian ini. 

Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA 

melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 pada tanggal 15 Juni 2004. 

Tahun 2010  Indonesia memperoleh tambahan akses pasar ekspor ke China 

dengan penghapusan seluruh pos tarif. Sehinga penulis ingin melihat 

perbandingan ekspor karet Indonesia ke China sebelum dan sesudah penerapan 

ACFTA, yaitu pada tahun 2000-2010.  
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2.4 Hipotesis 

Untuk memberikan arah bagi penelitian ini maka diajukan suatu hipotesis. 

Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan yang masih lemah kebenaranya 

dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya sementara. Peneliti menyimpulkan 

bahwa perdagangan bebas antara negara ASEAN-dengan China atau yang disebut 

dengan ASEAN-China Free Trade Area merupakan kesepakatan yang dilakukan 

untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan cara mengurangi atau 

menghilangkan hambatan dalam perdagangan baik tarif atau non tarif, serta 

peningkatan akses pasar jasa, investasi, sekaligus aspek kerjasama ekonomi untuk 

mendorong hubungan perekonomian antar negara yang terlibat ACFTA. 

Kerjasama ini penting bagi Indonesia selaku negara anggota, karena dengan 

adanya perdagangan bebas maka akan memacu pertumbuhan ekonomi. Indonesia 

bekerjasama dengan negara yang tengah mengembangkan industrinya, yaitu 

negara China. Salah satu yang mendasari kerjasama Indonesia dan China dalam 

kerangka ACFTA adalah pertumbuhan ekonomi China yang sangat cepat. Di 

samping itu China memiliki pertumbuhan industri yang begitu cepat namun 

minim akan bahan baku untuk produksi. Sehingga Indonesia dapat menangkap 

peluang tersebut dengan mengekspor komoditi unggulan yang dimiliki seperti 

karet alam.  

Karet yang menjadi komoditi unggulan dari Indonesia di ekspor ke negara 

China. Kerjasama ekspor karet Indonesia ke negara China sudah berjalan sebelum 

diratifikasinya ACFTA. Penulis lebih memfokuskan pada ekspor karet yang 

dilakukan di tahun 2000-2010.  
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Penulis mengemukakan hipotesa bahwa ekspor karet Indonesia ke China pada 

tahun 2000-2010 cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan 

pada tahun 2000-2004 saat ASEAN dan China belum merativikasi ACFTA, 

ekspor karet Indonesia ke China hanya mencapai 523.235 ton dengan nilai US$ 

512.188.000. Sedangkan pada tahun 2005-2010, total volume eskpor karet 

Indonesia ke China mencapai 2.122.092 ton dengan nilai US$ 4.948.910.000. 

Terjadinya fluktuasi ekspor karet Indonesia ke China dikarenakan beberapa hal, 

seperti negara China yang membutuhkan banyak bahan baku karet di saat 

industrinya sedang maju, ketersediaan karet yang banyak di negara China 

sehingga mengurangi permintaan karet ke Indonesia, dan terjadi krisis ekonomi di 

Amerika Serikat yang berdampak terhadap negara-negara lain sehingga 

mempengaruhi ekspor karet dari satu negara ke negara lain. 
60
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitiannya dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-

data yang sudah tersedia yang dikumpulkan dalam rangka memperoleh bahan 

untuk dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada 

sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode kualitatif 

merupakan gaya penelitian yang berusaha memahami atau menafsirkan 

fenomena-fenomena yang terjadi dan memahami objek yang diperoleh dari data 

sekunder.
61

 

Mohamad Ali menjelaskan bahwa: “metode penelitian deskriptif digunakan 

untuk menjelaskan kondisi yang ada pada masa sekarang atau dapat disebut 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat 

sekarang.” Metode deskritif dilakukan dengan cara-cara mengumpulkan, 

mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data kemudian membuat 
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kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran 

tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi.
62

  

Penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman suatu permasalahan sosial 

yang bersifat deskriptif. Dalam mengeksplorasi fenomena sosial tersebut peneliti 

mulai dari premis-premis yang bersifat khusus. Penelitian ini melihat hubungan 

sebab-akibat dari gejala-gejala yang diteliti dalam suatu latar yang bersifat ilmiah 

dengan teknik analisa. Penelitian ini tidak saja menerapkan usaha untuk 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin tetapi juga bermaksud 

untuk menjelaskan bagaimana hubungan gejala dengan gejala atau fenomena 

lainnya dan mengapa hubungan itu terjadi.
63

 Fenomena yang dijadikan objek 

dalam penelitian ini adalah membandingkan ekspor karet Indonesia ke China 

sebelum dan sesudah penerapan ACFTA pada tahun 2000-2010. 

3.2 Fokus penelitian  

Penulis akan menentukan fokus penelitian yaitu membandingkan ekspor karet 

Indonesia ke China pada saat penerapan ACFTA pada tahun 2000-2010. Masa ini 

dipilih dikarenakan ingin melihat perbandingan antara sebelum diberlakukannya 

ACFTA dengan saat diberlakukannya ACFTA apakah membawa perubahan yang 

signifikan atau tidak.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Penulis memperoleh 

data tersebut melalui sumber-sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan 

dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti, terutama yang 

menyangkut pengaruh ACFTA dan ekspor karet Indonesia ke negara China. Data 

ini kemudian akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
64

 Sumber data utama 

yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan sumber tertulis yang dibagi atas 

sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip maupun dokumen resmi. 

Diupayakan dapat diklasifikasi ke dalam data yang dibutuhkan untuk menjaga 

keutuhan terhadap objek penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu menggunakan 

pengumpulan data sekunder. Dengan menggunakan time series tahunan mulai dari 

tahun 2000-2010 dengan cara mengamati, mempelajari, dan mendokumentasikan 

uraian dari literatur, berupa buku-buku, jurnal, skripsi, telaah pustaka (Library 

Research) dan situs-situs resmi.  

                                                 
64Sugiyono. Op.cit. 2012. Hal. 157. 
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Data dalam penelitian ini bersumber dari BI (Bank Indonesia), IRSG 

(International Rubber Statistic Group), ANRPC (Asosiation Natural Rubber 

Producing Countries), FAO (Food and Agriculture Organization), GAPKINDO 

(Gabungan Pengusaha Karet Indonesia), BPS (Biro Pusat Statistik), Kementerian 

Pertanian, Dinas Perkebunan, Kementerian Industri dan Perdagangan, Direktorat, 

jurnal ilmiah, internet serta referensi penelitian-penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian ini. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data diperlukan untuk melakukan penelitian karena dengan 

menggunakan teknik analisis data, peneliti akan mendapatkan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun data yang kemudian dijabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam 

pola dan membuat kesimpulan yang mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain
65

. Maka analisis data merupakan pengumpulan data yang disusun 

secara sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipresentasikan kepada orang 

lain.  

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan ekspor karet Indonesia ke 

China sebelum dan sesudah penerapan ACFTA studi kasus tahun 2000-2010. 

Analisis data akan dilakukan melalui proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan 

secara kualitatif yang bertujuan membuat penjelasan secara sistematis, faktual, 
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akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan fenomena yang diteliti melalui studi 

dokumen dengan menggunakan metode penulisan deskriptif.
66
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

4.1 Hubungan Kerjasama ASEAN-China 

 

 

Pada zaman dinasti Sung (960-1280) kekaisaran China sudah memiliki 

hubungan upeti (tributary relations) dengan banyak negara di Asia Tenggara. 

Hubungan Asia Tenggara dengan China yang secara tradisional disebut juga 

dengan nama Nanyang (atau laut selatan). Abad ke-16 para pedagangan China 

sudah aktif melakukan perdagangan dengan Asia Tenggara. Para pedagang China 

ini banyak melakukan aktivitas komersil secara langsung atau tidak langsung, ini 

berasal dari sistem upeti tradisional yang merupakan alat utama Kekaisaran China 

dalam menjalin hubungan dengan negara tetangga.  

Tujuan utama sistem upeti adalah kekuasaan dan ekonomi. Ketika negara-

negara memberikan upeti ke negara China maka negara tersebut telah mengakui 

bahwa China merupakan negara adidaya dengan kekuatan militernya dan telah 

menganggap China sebagai zhongguo atau pusat dunia. Sistem upeti semata-mata 

suatu alat diplomatik yang dipakai China untuk mencapai hubungan antarnegara 

dengan masyarakat non-China dibawah konsep ‟tatanan dunia China‟. Apabila 

suatu negara tidak sanggup atau tidak mau membayar upeti ke negara China, 

maka negara tersebut tidak dapat berniaga dengan China. Dan hal itu merupakan 

kerugian besar, karena China merupakan produsen dan konsumen yang besar. Hal 
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lain yang diberikan oleh kekaisaran China berupa investasi alat tukar (uang) atau 

budak.
67

 

Pada dasarnya perekonomian China bersifat agraria, swasembada dan terasing 

dari aktivitas ekonomi internasional. Awal keterlibatan komersil China dengan 

Nanyang pada umumnya mulai dari usaha-usaha individual yang tidak 

terorganisir. Setelah abad ke-19, perdagangan yang terjadi antara China dan 

Nanyang makin berkembang, selain itu banyak migran dari China ke wilayah 

Nanyang. Sejak itu, China telah memainkan peranan yang menentukan (crucial 

role) tidak hanya dalam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-

negara yang dimasukinya di Asia Tenggara atau ASEAN, tetapi juga 

mempengaruhi hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara ini dengan 

China.
68

 

Seiring berjalannya waktu, di samping mencairnya Perang Dingin, kekuatan-

kekuatan geopolitik baru yang muncul dalam akhir tahun 1970-an telah cenderung 

meningkatkan hubungan ASEAN dengan China. China telah secara konsisten dan 

terbuka menyatakan sokongannya kepada negara-negara ASEAN, dan ada pula 

isu-isu untuk diskusi terhadap isu mana kepentingan ASEAN-China cenderung 

sama.  

Titik perubahan hubungan ASEAN dan China dimulai setelah Deng Xiou 

Ping melancarkan reformasi politik ekonominya. Sejak akhir tahun 1970an, Deng 

membuat China mulai terbuka dengan dunia luar dan mulai membuka pintu bagi 
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investasi asing.
69

 Tahun 1982, perekonomian China telah secara progresif terbuka 

terhadap perdagangan luar negeri yang lebih besar dan pemasukan modal asing 

serta dibolehkan bereaksi terhadap kebebasan yang lebih besar dari kekuatan-

kekuatan pasar.
70

 Oleh karena itu perdagangan ASEAN-China telah melonjak. 

Selama bertahun-tahun, dua ciri utama telah masuk ke dalam struktur 

perdagangan ASEAN-China. Pertama, pasar ASEAN telah merupakan saluran 

yang sangat penting bagi hasil pertanian dan produk industri ringan yang diekspor 

China ke luar negeri. Kedua, China telah mengembangkan suatu pola 

perdagangan yang tangguh ia berusaha mencapai surplus perdagangan dengan 

negara-negara berkembang dengan mendorong ekspor beras, bahan pangan, 

produk-produk tradisional dan berbagai barang manufaktur yang padat karya, 

sementara defisit perdagangan dengan negara-negara industri dengan mengimpor 

pangan murah (gandum), peralatan modal dan teknologi.
71

  

Bagi ASEAN, China adalah pasar raksasa bagi produk yang dihasilkan 

negara-negara ASEAN. Sementara ASEAN merupakan pasar bagi produk China 

seperti tekstil, barang-barang konsumen, sepeda motor, dan barang elektronik.
 72

 

Secara keseluruhan dipandang dari perspektif ASEAN, perdagangan ASEAN-

China  didasarkan atas landasan ekonomi yang kuat.
73

 

Pada tahun 1988 Perdana Menteri China, Ling Peng berkunjung ke Thailand 

dan menyatakan bahwa negara China ingin meningkatkan hubungan kerjasama 
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dengan ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dan sebagai bentuk 

nyatanya pada tanggal 19 Juli 1991, Menlu China Qian Qichen menghadiri 

pembukaan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke 24 di Kuala Lumpur yang 

diundang oleh Pemerintah Malaysia sebagai wujud bahwa Pemerintah Malaysia 

mendukung hubungan kerjasama ASEAN dan China. Menlu China 

menyampaikan keinginan Pemerintah China untuk melakukan kerjasama dengan 

ASEAN dan hal ini disambut positif.
74

  

Pada September 1993, Sekretaris Jendral ASEAN, Dato Ajit menyepakati 2 

hal penting dengan pemerintah China, yaitu menjalin kerjasama dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kerjasama dalam bidang ekonomi dan 

perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut disahkan pada tanggal 23 Juli 

1994 oleh Sekjen ASEAN dan Menteri Luar Negeri di Bangkok, Thailand.
75

  

Sejak saat itu China secara berurutan terus menghadiri Pertemuan Menteri Luar 

Negeri ASEAN. Pada tahun 1994, China berpartisipasi dalam ASEAN Regional 

Forum (ARF)
76

 dan Juli 1996 status negara China dalam kerjasama dengan negara 

ASEAN menjadi meningkat, dari Consultative Partner ASEAN menjadi Dialogue 

Partner ASEAN.
77

 

Hubungan ASEAN dengan China semakin erat lantaran para pemimpin 

negara selalu melakukan pertemuan. Saat pertemuan ASEAN+1 yang 
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dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997 pemimpin China 

menyampaikan tentang kemitraannya dengan ASEAN yang merupakan tetangga 

baik dan saling percaya dalam menghadapi abad ke-21. Melalui pertemuan 

tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengeluarkan pernyataan yang 

mengatur hubungan antara kedua belah pihak yang berisikan norma-norma dasar. 

Hubungan ASEAN dengan China dalam bidang politik dan keamanan juga 

ditandai dengan adanya niat dari China untuk menunjukkan kepada negara di 

kawasan Asia Tenggara bahwa China bukanlah suatu ancaman. Pembuktian ini 

dilakukan oleh China dengan cara menandatangani Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea pada tahun 2002 yang ditunjukan untuk 

mengurangi ketegangan dan membuka jalan untuk melakukan eksplorasi bersama 

di wilayah Laut China Selatan antara China dengan Negara kawasan Asia 

Tenggara.
78

 

Kerjasama yang dijalin antara ASEAN dan China meliputi bidang ekonomi, 

teknologi dan ilmu pengetahuan serta kerjasama dalam bidang ekonomi dan 

perdagangan internasional. Untuk meningkatkan kerjasamanya tersebut terutama 

dalam bidang ekonomi, China bermaksud untuk membentuk kawasan 

perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA) yang disampaikan saat 

pertemuan ASEAN+3 pada November tahun 2000. Perkembangan utama dalam 

hubungan ASEAN-China sejak berakhirnya Perang Dingin mungkin disebabkan 

karena saling ketergantungan ekonomi yang tumbuh di antara keduanya. Negara 

anggota ASEAN memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi China yang 
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spektakuler sebagai raksasa Asia dan juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi 

kawasan secara keseluruhan.
79

  

Oleh karena itu terlihat bagaimana dalam waktu singkat hubungan ASEAN 

dan China mengalami peningkatan ke arah yang lebih bersahabat. Pada bagian 

selanjutnya akan dijelaskan mengenai kerjasama yang terjadi antara ASEAN dan 

China dalam kerangka perjanjian ACFTA dengan lebih spesifik. 

 

4.2 ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 

 

4.2.1 Dasar Pembentukan ACFTA  

Pertengahan Agustus 2001 saat dalam pertemuan ASEAN-China, mantan 

Perdana Menteri China Zhu Rongji mengusulkan ide untuk membentuk zona 

perdagangan bebas antara ASEAN dan China dengan cara pengurangan tarif atau 

menghapus tarif perdagangan selama 7 tahun dimulai dari tahun 2003-2009.
80

 

Namun ASEAN menawarkan waktu yang lebih lama yaitu selama 10 tahun. Oleh 

karena itu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama yang lebih lama 

antar tetangga satu benua. Saat pertemuan KTT ASEAN yang dilaksanakan pada 

6 November 2001 di Bandar Sri Begawanm, Brunei Darussalam secara formal 

mantan Perdana Menteri Zhu Rongji memberikan dokumen kesepakatan 

mengenai kerjasama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).
81

 Ada beberapa 

poin isi dari kesepakatan tersebut antara lain: 
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1. Membangun kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu sepuluh 

tahun berupa penghapusan hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam 

semua perdagangan barang-barang secara progresif.  

2. Perundingan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dengan potensi 

pasar sebanyak 1,7 milyar penduduk dan nilai produk domestic bruto 

antara US$ 1,5 trilyun US$ 2 trilyun; akan dimulai pada 1 Juli 2003 

bersamaan dengan pelaksanaan perdagangan bebas (FTA). 

3. Menyepakati kerangka perjanjian kerjasama ekonomi komperehensif, 

untuk anggota lama ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, 

Thailand, Brunei dan Singapura, pasar bebas akan mulai berlaku pada 

tahun 2010. Sementara untuk negara anggota ASEAN lainnya, yaitu 

Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar mulai berlaku 2015. 

4. ASEAN dan China akan mengurangi hambatan tarif dan non tarif secara 

progresif terhadap perdagangan barang sementara secara bebas bersamaan 

untuk melangkah pada upaya perdagangan bebas bagi produk jasa. 

5. ASEAN dan China sepakat membangun rezim investasi yang terbuka dan 

komperehensif, yang didukung prosedur imigrasi yang lebih mudah. China 

akan memberikan perlakuan tarif yang menguntungkan bagi tiga negara 

miskin ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar. 

6. ASEAN dan China sepakat untuk mempererat kerjasama di lima sektor 

prioritas, yaitu pertanian, teknologi, komunikasi, informasi, 

pengembangan sumber daya manusia, investasi dan pembangunan 

sepanjang Sungai Mekong. 
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7. Dalam jangka waktu 10 tahun bagi terwujudnya perdagangan bebas 

ASEAN-China, China menawarkan lebih awal sektor-sektor pertanian 

tertentu. Paket ini akan dilaksanakan pada tahun 2004. 

8. Penyelengaraan KTT Sub-regional pertama negara-negara sekitar Sungai 

Mekong (Great Mekhong Sub-regional) di antara Vietnam, Kamboja, 

Myanmar, Laos, Thailand, serta Provinsi Yunan di China Selatan 

dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan perkembangan di kawasan 

ini. 

9. ASEAN-China sepakat untuk mengeksplorasi bidang-bidang baru serta 

mengembangkan langkah-langkah peningkatan kerjasama untuk 

memfasilitasi integrasi anggota-anggota ASEAN baru, yaitu Vietnam, 

Kamboja, Myanmar dan Laos untuk menjembatani ketertinggalan negara-

negara tersebut.
82

 

 

Dalam pertemuan KTT ASEAN tersebut, dilakukan penandatanganan 

ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation (CEC) dan pendirian 

kawasan bebas ASEAN-China. Kerangka persetujuan Comprehensive Economic 

Cooperation berisi tiga elemen yaitu liberalisasi, fasilitas, dan kerjasama 

ekonomi.
83

 Ketiga elemen terlihat secara umum dalam perjanjian kerjasama 

ekonomi antara ASEAN dan China tersebut.
84

 Selanjutnya jika dilihat secara 
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khusus, terdapat komponen penting dalam kerangka kesepakatan atas kerjasama 

ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan China, melalui : 

1. Progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially 

all trade in goods (penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif 

dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang) 

2. Progressive liberalisation of trade in services with substantial sectoral 

coverage (liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif 

dengan cakupan sektor yang signifikan) 

3. Establishment of an open and competitive investment regime and 

facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA 

(pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang 

memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas 

ASEAN-China)  

4. Provision of special and differential treatment and flexibility to the newer 

ASEAN Member States (ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta 

fleksibilitas untuk negara-negara anggota ASEAN yang baru)  

5. Provision of flexibility to the Parties in the ASEAN-China FTA 

negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and 

investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually 

agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits 

(ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China 

FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektorsektor 

barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan 
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disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling 

menguntungkan) 

6. Establishment of effective trade and investment facilitation measures, 

including, but not limited to, simplification of customs procedures and 

development of mutual recognition arrangements (pembentukan langkah-

langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi 

tidak terbatas pada penyederhanaan prosedur pengembangan pengaturan 

pengakuan yang saling menguntungkan) 

7. Expansion of economic co-operation in areas as may be mutually agreed 

between the Parties that will complement the deepening of trade and 

investment links between the Parties and formulation of action plans and 

programmes in order to implement the agreed sectors/areas of 

cooperation (perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang 

mungkin disepakati bersama di antara para pihak yang akan melengkapi 

pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para pihak dan 

perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka 

mengimplementasikan kerjasama dari sektor- sektor/bidang-bidang yang 

telah disepakati) 

8. Establishment of appropriate mechanism for the purpose of effective 

implementation of this agreement (pembentukan mekanisme yang tepat 

untuk maksud efektifitas bagi implementasi perjanjian).
85
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Kerjasama kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dijalin agar kedua 

belah pihak dapat memperluas dan memperdalam hubungan kerjasama. Kawasan 

perdagangan bebas ASEAN-China ini merupakan kawasan perdagangan bebas 

antara negara-negara anggota ASEAN dengan China.
86

 Pada 4 November 2002, di 

Phnom Penh, Kamboja para kepala negara anggota ASEAN dan China 

menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation (disebut juga sebagai Kerangka Perjanjian). Ini merupakan titik awal 

dari kawasan perdagangan bebas ASEAN-China.
87

 Dalam framework yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut disepakati penetapan pembentukan 

perdagangan bebas pada sektor barang di tahun 2004, dalam bidang jasa pada 

tahun 2007 dan investasi pada tahun 2009.
88

 Namun demikian kedua belah pihak 

memutuskan agar 6 negara ASEAN yang sudah lama menjadi anggota ASEAN 

untuk terlebih dahulu memberlakukan FTA hingga 2010, yaitu negara Singapura, 

Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, sedangkan untuk 

negara lainnya seperti Laos, Myanmar, Kamboja dan Vietnam akan 

memberlakukan FTA hingga tahun 2015.
89

 

Para analis China telah membagi evolusi hubungan ekonomi ASEAN-China 

menjadi dua tahap. Tahap pertama, dari tahun 1991, ketika Menteri Luar Negeri 

China Qian Qichen diundang untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri 

ASEAN ke-24. Pada tahun 2001, ketika Presiden China Zhu Rongji mengusulkan 

kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, melihat kedua belah pihak 
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memperluas dan memperdalam hubungan perdagangan bilateral. Tahap kedua 

dimulai pada bulan November 2002, dengan penandatanganan Framerwork  

Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ASEAN-China menuju 

integrasi ekonomi regional.
90

 

Terjadi perubahan protokol Framerwork Agreement on Comprehensive 

Economic Cooperation between ASEAN and People’s Republic of China menjadi 

Protocol to Amend the Framerwork Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation between ASEAN and People’s Republic of China pada tanggal 6 

Oktober 2003 di Bali, Indonesia. Kemudian pada tanggal 29 November 2004 di 

Vientiane, Laos ditandatangani perjanjian Agreement on Trade in Goods of the 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the 

Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China atau 

disebut juga dengan Perjanjian Perdagangan Barang
91

 dan Trade in Goods 

Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agrement.  

Terdapat perjanjian lainnya yaitu Perjanjian Perdagangan Jasa dan Perjanjian 

Investasi. Perjanjian Jasa atau Agreement on Trade in Services of the Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and 

the People’s Republic of China ditandatangani saat dilaksanakannya KTT 

ASEAN yang ke-12 pada Januari 2007 di Cebu, Filipina.
92

 Perjanjian Investasi 

atau Agreement on Investment in Services of the Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and the People’s 
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Republic of China  di tandatangani pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, 

Thailand pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN.
93

  

Terdapat perubahan Perjanjian Perdagangan Barang menjadi Second Protocol 

to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and the People’s 

Republic of China pada 29 Oktober 2010 di Kuala Lumpur Malaysia.
94

  

Dalam kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan China, kedua belah 

pihak menandatangani 2 jenis Memorandum of Understanding (MoU) yaitu 

Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of 

the ASEAN and the Government of the People’s Republic of China Strengthening 

Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity 

Assesment yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2009 di Thailand, dan 

Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of 

the ASEAN and the Government of the People’s Republic of China on 

Cooperation in the Field of Intellectual Property yang ditandatangani pada 

tanggal 21 Desember 2009 di Thailand.
95

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian 

yang ditandatangani dalam perdagangan bebas ASEAN-China, yaitu
96

 : 
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 Michael Ewing Chow. 2006. Asean-China F.T.A : Trade or Tribute. Singapore Year Book of 

International Law. Singapore. Hal 1. 
94
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Tabel.4.1 Perjanjian yang ditandatangani ASEAN dan China.  
 

No.  Penandatanganan Perjanjian Nama Perjanjian 

1 Phnom Penh, 4 November 2002 Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation between ASEAN and the People's 

Republic of China 

2 Bali, 6 October 2003 Protocol to Amend the Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Cooperation between the 

ASEAN and the People's Republic of China 

3 Vientiane, 29 November 2004 Agreement on Trade in Goods of the Framework 

Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation between the ASEAN and the People’s 

Republic of China 

4 Vientiane, 29 November 2004 Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the 

Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation between the ASEAN and the People’s 

Republic of China 

5 Cebu, Filipina, 14 Januari 2007 Agreement on Trade in Services of the Framework 

Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation between the ASEAN and the People’s 

Republic of China 

6 Bangkok, 15 August 2009 Agreement on Investment of the Framework 

Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation between the ASEAN and the People's 

Republic of China 

7 Thailand, 25 Oktober 2009 Memorandum of Understanding between the 

Governments of Member States of the ASEAN and 

the Government of the People’s Republic of China 

Strengthening Cooperation in the Field Standards, 

Technical Regulations and Conformity Assesment 

8 Thailand, 21 Desember 2009 Memorandum of Understanding between the 

Governments of Member States of the ASEAN and 

the Government of the People’s Republic of China on 

Cooperation in the Field of Intellectual Property 

9 Kuala Lumpur, 29 Oktober 2010 Second Protocol to Amend Agreement on Trade in 

Goods of the Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Co-operation between the 

ASEAN and the People’s Republic of China 

Sumber : ACFTA. 2017. <http://www.aseansec.org/19105.htm> 

Untuk membentuk suatu kawasan bebas diperlukan suatu landasan hukum. 

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang terkait dengan ASEAN-China Free 

Trade Area, yaitu: 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 

15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on 



62 

  

 

 

Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of 

Southeast Asean Antions and the People’s Republic of China. 

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea 

Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-

China Free Trade Area. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea 

Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea 

Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan 

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China 

Free Trade Area. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea 

Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif 

Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.
97
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4.2.2  Tujuan, Peluang, Manfaat, dan Tantangan adanya perjanjian ASEAN 

China Free Trade Area (ACFTA) 

 

Kesepakatan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area 

ini mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam pasal 1 Framework Agreement 

on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the People’s 

Republic of China yaitu: 

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan 

investasi kedua pihak. 

2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan 

jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk 

mempermudah investasi. 

3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan 

kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi yang saling 

menguntungkan antara kedua pihak. 

4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota 

baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.
98

 

Peluang adanya perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), antara 

lain : 

1. Meningkatnya akses pasar ekspor ke China dengan tingkat tarif yang lebih 

rendah bagi produk-produk nasional. 

2. Meningkatkanya kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui 

pembentukan “Aliansi Strategis”. 

3. Meningkatnya akses pasar jasa di China bagi penyedia jasa nasional. 

                                                 
98
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4. Meningkatnya arus investasi asing asal China ke Indonesia. 

5. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara.
99

 

Manfaat adanya perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), antara 

lain adalah: 

1. Terbukanya akses pasar produk pertanian (Chapter 01 s/d 08 menjadi 0%) 

Indonesia ke China pada tahun 2004. 

2. Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2005 yang 

mendapatkan tambahan 40% dari Normal Track (± 1880 pos tarif), yang 

diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%. 

3. Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2007 yang 

mendapatkan tambahan 20% dari Normal Track (± 940 pos tarif), yang 

diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%. 

4. Pada tahun 2010, Indonesia akan memperoleh tambahan akses pasar 

ekspor ke China sebagai akibat penghapusan seluruh pos tarif dalam 

Normal Track China. 

5. Sampai dengan tahun 2010 Indonesia akan menghapuskan 93,39% pos 

tarif (6.683 pos tarif dari total 7.156 pos tarif yang berada di Normal 

Track), dan 100% pada tahun 2012.
100

 

Tantangan adanya perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), 

antara lain : 

1. Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi 

sehingga dapat bersaing dengan produk-produk China. 
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2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya 

saing. 

3. Menerapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien dan 

ramah dunia usaha. 

4. Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan 

komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby. 

4.2.3 Prinsip-prinsip perdagangan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) 

 

Untuk dapat terwujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka para 

pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah mematuhi prinsip-prinsip dasar dari 

kerjasama
101

 yaitu : 

1. Asas timbal balik (Principle of Reciprocity);  

Menurut Kerangka Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian 

Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi menganut asas timbal balik (Principle of 

Reciprocity). Pada Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang 

disepakati bahwa penurunan tarif pada produk-produk yang telah disepakati harus 

menggunakan asas timbal balik dan saling menguntungkan para pihak. 

2. Aturan tentang Asal Barang (Rules of Origin); 

Pembentukan wilayah perdagangan bebas, khusus di dalam Perdagangan Barang 

(trade in goods) memerlukan adanya suatu pengaturan atau ketentuan untuk 

menetapkan negara asal suatu barang yang diperdagangkan, Ketentuan asal 

barang dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai untuk peruntukkannya, yaitu 
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ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang bukan prefernsi. 

Ketentuan asal barang preferensi diperuntukkan untuk menetapkan apakah suatu 

barang memenuhi syarat untuk memanfaatkan suatu preferensi atau tidak. 

Sedangkan ketentuan asal barang bukan preferensi adalah ketentuan yang 

diperuntukkan untuk membuktikan negara asal barang dari suatu barang.  

Dalam perkembangannya, di beberapa negara di dunia telah menetapkan 

ketentuan asal barangnya dan ketentuan ini diisyaratkan kepada setiap barang 

yang memasuki wilayah pabeannya serta menjadi salah satu persyaratan impor 

yang harus dipenuhi apabila barang tersebut memasuki negaranya. Peraturan yang 

dikeluarkan yang berhubungan dengan ketentuan asal barang tidak boleh 

menentukan persyaratan yang ketat yang tidak wajar atau menuntut untuk 

dipenuhinya persyaratan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan proses 

pengolahan atau produksi barang sebagai prasyarat untuk menentukan negara asal 

barang. 

Terdapat 3 unsur utama dalam ketentuan asal barang, yaitu : 

1. Kriteria asal barang, ini merupakan kriteria untuk menetapkan bahwa 

suatu barang baru dianggap benar-benar berasal dari suatu negara apabila 

telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan untuk barang 

tersebut. 

2. Persyaratan pengiriman, bahwa barang-barang tersebut harus dikirim 

secara langsung dari setiap negara anggota ASEAN-China ke negara 

anggota pengimpor tetapi pengangkutan yang melalui satu atau lebih 

bukan negara anggota ASEAN-China perantara, juga diterima dengan 
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syarat bahwa setiap persinggahan, pengapalan atau penyimpanan 

sementara hanya dilakukan untuk alasan-alasan geografis atau persyaratan-

persyaratan pengangkutan.
102

 

3. Bukti dokumen, untuk mengetahui bahwa suatu barang benar-benar 

berasal dari suatu negara yang telah memenuhi kriteria asal barang yang 

ditetapkan terhadap barang tersebut, maka diperlukan suatu dokumen yang 

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal barang yang lazim 

disebut dengan Surat Keterangan Asal/SKA (Certificate of Origin/COO) 

yang akan menyertai barang ekspor bersama-sama dengan dokumen 

ekspor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L) atau Air 

Way Bill (AWB) atau Cargo Receipt dan sertifikat kesehatan (Health 

Certificate, apabila dipersyaratkan).
103

 

4.2.4 Persetujuan perdagangan barang 

Menurut aturan mengenai Perdagangan Barang dalam Kerangka Perjanjian, 

negara-negara anggota ASEAN-China harus sama-sama menurunkan tingkat tarif 

secara bertahap, sesuai dengan apa yang tertera dalam daftar penurunan tarif yang 

diatur dalam Annex 1 Kerangka Perjanjian, meliputi 3 tahap yaitu
104

 :  

Tahap I: Early Harvest Program (EHP) 

Tahap II: Normal Track Program (Jalur Normal) 

Tahap III: Sensitive and Highly Sensitive (Jalur Sensitif) 
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4.2.4.1. Early Harvest Program (EHP) 

Dalam kerangka perdagangan barang ACFTA telah ditetapkan urutan 

kategori produk yang siap untuk diliberalisasikan terlebih dahulu. Produk-produk 

yang paling awal diliberalisasikan masuk dalam kategori fast track (jalur cepat) 

atau disebut dengan Early Harvest Program (EHP). Program ini bertujuan untuk 

mempercepat implementasi penurunan tarif produk dimana program penurunan 

tarif bea masuk ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif.  

Jadwal penurunan tarif kategori EHP disusun dalam tiga tahap, tahap 1 

dimulai sejak 1 Januari 2004 dilanjutkan tahap 2 tanggal 1 Januari 2005 dan tahap 

terakhir dengan tarif diturunkan hingga 0% berlaku efektif sejak 1 Januari 2006. 

Oleh karena itu pada tahun 2006 tarif bea masuk pada ASEAN 6 (Brunei, 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) serta tarif bea masuk ke China 

untuk semua produk-produk yang tercakup dalam Early Harvest Program (EHP) 

sudah menjadi 0% atau dihapuskan. Dan negara–negara anggota ASEAN yang 

baru, tarif bea masuk pada tahun 2010 menjadi 0%. 

 
Tabel 4.2 Penurunan Tarif Early Harvest Program (EHP) untuk ASEAN+6 (Brunei, 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) dan China
105

 

Tingkat tarif bea 

masuk (=X) 

Tarif Rates 

1 Januari 2004 1 Januari 2005 1 Januari 2006 

X > 15% 10% 5% 0% 

5% ≤ X ≤ 15% 5% 0% 0% 

X < 5% 0% 0% 0% 

Sumber : Direktorat Kerjasama Regional. Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional 

2010. dan Setiawan Sigit. Vol.6 No.1, Juli 2012. 
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Adapun cakupan produk tersebut adalah Chapter 1 sampai dengan 8, yaitu 

antara lain: binatang-binatang hidup (live animals), daging dan daging yang dapat 

dimakan (meat and edible meat offal), ikan (fish), produk-produk susu (dairy 

produce), produk-produk hewan lainnya (other animals product), tanaman hidup 

(live trees), sayuran-sayuran yang dapat dimakan (edible vegetables), buah-

buahan dan kacang-kacangan yang dapat dimakan (edible fruits and nuts). 

Kesepakatan bilateral (produk spesifik) antara lain produk kopi, minyak 

kelapa/CPO, coklat, barang dari karet dan perabotan ke dalam kategori EHP.
106

 

Legal enactment penurunan, penghapusan dan penetapan tarif untuk EHP 

telah dilakukan melalui:  

1) SK Menteri Keuangan No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 

Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka 

EHP ASEAN-China Free Trade Area.  

2) SK Menteri Keuangan No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 juli 2004 

Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka 

EHP Bilateral Indonesia-China FTA. 

3) SK Menteri Keuangan No.57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 Tentang 

Penetapan Tarif dalam rangka EHP 2005 

 

4.2.4.2. Normal Track Program (Jalur Normal) 

Kategori produk yang diliberalisasi setelah EHP adalah produk-produk yang 

diturunkan tarifnya dalam jalur normal (Normal Track). Normal Track Program 

merupakan program penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan China yang 
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 Pasal 6 ayat 3 Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between 

ASEAN and the People’s Republic of China.  
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diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2005 dan diturunkan secara bertahap hingga 

menjadi 0% pada tahun 2010 dengan pengecualian sejumlah pos tarif yang dapat 

diturunkan menjadi 0% pada tahun 2012. Program normal track ini meliputi dari 

9.000 pos tarif. Produk yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah 

batubara.  

Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% pos 

tarif yang ada pada normal track pada tahun 2005. Kemudian mengurangi tarif 

menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 

januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 

januari 2012.
107

 

 
Tabel 4.3. Penurunan tarif Normal Track ASEAN+6 dan China 

Tingkat tarif 

bea 

masuk (=X) 

Tingkat Tarif Preferensial Kawasan Perdagangan 

Bebas ASEAN-China (tidak melampaui 1 Januari 

2010) 

2005 2007 2009 2010 

X≥ 20 % 20 12 5 0 

15% ≤ x < 20% 15 8 5 0 

10% ≤ x < 15% 10 8 5 0 

5% ≤ x < 10% 5 5 0 0 

x< 5% Tetap 0 0 
 

Sumber : Direktorat Kerjasama Regional. Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional 

2010. dan Setiawan Sigit. Vol.6 No.1, Juli 2012. 

 

Legal enactment NT untuk tahun 2009 s.d 2012 telah dilakukan melalui : 

1) SK Menteri Keuangan No.21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 

Tentang Penetapan Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-

China Free Trade Area 2006 
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2) SK Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 

Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free 

Trade Area. 

 

4.2.4.3. Sensitive Track Program (Jalur Sensitif) 

Kategori produk yang paling akhir diliberalisasikan atau dikecualikan dari 

liberalisasi dimasukkan dalam jalur sensitif (sensitive track). Produk produk 

dalam jalur ini masih dibagi-bagi menjadi dua, yaitu Sensitive List (SL) dan 

Highly Sensitive List (HSL). Penetapan bea masuk dalam rangka Sensitive Track 

2007 yaitu:  

Legal enactment Sensitive Track Pogram telah dilakukan melalui : SK 

Menteri Keuangan No .53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang 

Penetapan bea masuk dalam rangka Sensitive Track 2007.  

1. Sensitive List (SL) 

Program penurunan tarif dimulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa 

untuk produk-produk sensitive tarif bea masuk maksimun pada tahun 2012 adalah 

20%. Selanjutnya di lakukan penghapusan terhadap atas bea masuk produk-

produk yang dimaksud, sehingga di mulai tahun 2018 tarif bea masuknya menjadi 

0-5%. Ada sekitar 304 produk yang masuk kedalam kategori ini, contohnya antara 

lain barang jadi tas dan dompet kulit, alas kaki, sepatu, kacamata, alat musik (tiup, 

petik, gesek), mainan boneka, alat olahraga, alat angkut, alat tulis, besi dan baja, 

spare part, glokasida dan alkoid nabati, senyawa organik, antibiotik, kaca, dan 

barang-barang plastik.  
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2. Highly Sensitive List (HSL). 

Produk-produk Highly Sensitive akan dilakukan penurunan tarif bea masuk 

pada tahun 2015, dengan maksimum tarif bea masuk pada tahun 2015 sebesar 0-

50%. Ada sekitar 47 pos tarif yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain 

terdiri dari produk pertanian, seperti beras, gula, jagung dan kedelai, produk 

industri tekstil dan produk tekstil (ITPT) dan produk otomotif, produk keramik 

tableware.  

Produk andalan Indonesia yang masuk dalam sensitive dan highly sensitive 

antara lain palm oil dan turunannya, karet alam, playwood. Sebaliknya Indonesia 

juga memasukkan produk-produk unggulan ekspor China ke Indonesia antara lain 

barang jadi, tas kulit, alas kaki, sepatu sport, kacamata, alat musik, alat olahraga, 

besi dan baja, spare part. barang-barang palstik, produk pertanian, seperti beras, 

gula jagung dan kedelai, produk industri tekstil dan produk tekstil (ITPT), produk 

otomotif, produk ceramic tableware.
108

 

Skema implementasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) di atas, 

sangat jelas terlihat bahwa pembentukan ACFTA merupakan usaha untuk 

membentuk sebuah tata perekonomian baru antara negara di ASEAN-China. 

Adanya penurunan tarif tersebut, batas-batas antar negara seakan-akan 

dihilangkan. Produk dari negara lain dengan bebas dapat keluar masuk ke negara 

lain. 
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4.3 Perkembangan Ekspor Karet Indonesia Tahun 2000-2010 

Hasil kajian para pakar perkaretan memperlihatkan kecenderungan bahwa 

prospek konsumsi karet alam dunia sangat baik di masa yang akan datang. 

Menurut data International Rubber Study Group konsumsi karet alam dunia terus 

mengalami peningkatan rata-rata 9% per tahun.
109

 Hal ini disebabkan karena 

semakin berkembangnya industri berbahan baku karet. Seperti di kawasan Asia 

yang memunculkan negara industri berbasis karet alam yang baru seperti Korea 

Selatan, China dan India.  

Walaupun saat ini jumlah produksi dan konsumsi karet alam (43,7%) di 

bawah karet sintetis (56,3%),
110

 tetapi karet alam tidak dapat digantikan oleh karet 

sintetis, mengingat untuk membuat ban tetap saja membutuhkan karet alam. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, kandungan karet alam di dalam ban tidak 

dapat kurang dari 35%. Ini artinya tidak mungkin memproduksi ban tanpa karet 

alam, sehingga saat ini hampir 70% produksi karet alam dunia dipakai untuk 

membuat ban, sedangkan sisanya dipakai untuk produk lainnya.
111

 

Saat ini Indonesia merupakan produsen karet terbesar di dunia bersaing 

dengan Thailand dan Malaysia.
112

 Karet merupakan salah satu komoditi dari 

sektor perkebunan yang memiliki peran yang penting dalam kegiatan 

perekonomian Indonesia. Karet dan produk dari karet merupakan salah satu 
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produk unggulan penghasil devisa negara. Tabel di bawah ini merupakan estimasi 

produksi karet di Indonesia dari tahun 2000-2010.  

Tabel 4.4. Produksi karet Indonesia tahun 2000-2010 

 

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2017 

Dibawah ini merupakan grafik perkembangan produksi karet di Indonesia dari 

tahun 2000-2014.  

 

Grafik 4.1. Perkembangan produksi karet menurut status pengusahaan di Indonesia, 

tahun 2000-2010 

Sumber : Outlook Karet, Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian 2015) 

Jumlah produksi karet alam Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan 

konsumsi domestik karet alam Indonesia. Kelebihan produksi atau penawaran 

karet alam Indonesia disalurkan dalam bentuk ekspor ke negara lain. 
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Kecenderungan volume ekspor karet alam Indonesia terus meningkat tiap 

tahun.
113

 Surplus produksi domestik karet alam Indonesia dan tingginya 

permintaan karet alam dunia memicu peningkatan total ekspor karet alam 

Indonesia. Pertumbuhan produksi karet di Indonesia mengalami peningkatan sejak 

tahun 1980 hingga 2014 (Grafik 4.1) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,56 

% per tahun.
114

 Dari segi pasar, produksi karet Indonesia terutama ditujukan untuk 

meningkatkan ekspor serta memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi domestik 

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap naik turunnya volume ekspor 

Indonesia.
115

 

Namun dalam perkembangan ekspor karet Indonesia setiap tahun cenderung 

mengalami tren fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh permintaan negara pengimpor 

yang mengalami pola konsumsi yang berfluktuatif. Tingkat konsumsi penduduk 

negara pengimpor akan produk karet merupakan suatu efek dari perkembangan 

penduduk dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk 

akan secara langsung mendorong peningkatan konsumsi secara keseluruhan. 

Jumlah ekspor komoditi karet di Indonesia pada tahun 2000-2010 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 Perkembangan volume dan nilai ekspor karet Indonesia tahun 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2015 

Sementara perkembangan volume dan nilai ekspor karet Indonesia tahun 

2000-2010 dapat dilihat dalam grafik berikut ini :  

 

Grafik 4.2. Perkembangan volume dan nilai ekspor karet Indonesia tahun 2000-2010 

Sumber : Outlook Karet, Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian 2015 

Pada dasarnya prospek ekspor karet Indonesia memiliki prospek yang 

sangat cerah dikarenakan kebutuhan karet yang akan diolah menjadi berbagai 

kebutuhan semakin meningkat.
116

 Penggunaan karet alam dalam kehidupan 
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sehari-hari cukup luas, misalnya sebagai bahan baku industri strategis seperti 

industri ban otomotif, industri peralatan militer, industri sarana medis (sarung 

tangan, kondom, catether), peralatan percetakan, mainan anak-anak, sepatu 

sandal, bahan tekstil, karpet, dan lain-lain.
117

 Berdasarkan data yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam buku Statistik Perkebunan yang 

diterbitkan tahun 2014, ada banyak negara tujuan ekspor karet Indonesia. Namun 

demikian hanya ada 5 (lima) negara yang menjadi tujuan terbesar ekspor karet 

Indonesia, seperti tersaji pada tabel 4.6 sementara sisanya di ekspor ke negara 

lainnya.
118

 

Tabel 4.6. Negara tujuan ekspor karet Indonesia tahun 2000-2010 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Departemen Pertanian, Gapkindo. 

                                                 
117

 Departemen Perindustri. 2007. Gambaran Sekilas Industri Karet. Hal 14.  
118

 Sekretariat Jenderal  Kementerian Pertanian. 2015. Op.cit. Hal 37.  



78 

  

 

 

Diperkirakan sebesar 81,56 persen dari karet alam yang diekspor ke berbagai 

negara masih dalam bentuk bahan baku yang belum diolah lebih lanjut.
119

 

Padahal, jika komoditas tersebut diolah terlebih dahulu, akan memberikan dampak 

ganda bagi perekonomian negeri ini berupa peningkatan nilai tambah produk itu 

sendiri. Dampak lainnya akan terjadi penyerapan tenaga kerja dengan adanya 

pengolahan bahan baku karet alam tersebut menjadi produk yang berasal dari 

karet. Oleh karena itu semakin tinggi peningkatan daya saing karet dan produk 

dari karet.
120

 

Salah satu negara yang mengolah kembali bahan karet ialah Negara China. 

China merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia yang 

memiliki pola konsumsi karet yang tinggi dan sebagian besar hasil olahan karet 

China diekspor ke seluruh dunia. Oleh karena itu China lebih memilih untuk 

mengimpor karet alam dan kemudian diproduksi. Hasil produksi tersebut diekspor 

lagi ke seluruh dunia.  
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

1. Adanya liberalisasi memunculkan kerjasama perdagangan bebas, salah 

satunya perdagangan ASEAN dengan negara China atau yang disebut 

ASEAN-China Free Trade Area. Indonesia selaku anggota ASEAN 

bekerjasama dengan negara China dalam bidang ekspor karet alam. Karet 

merupakan salah satu komoditi unggulan dari Indonesia yang mempunyai 

peran yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia. 

2. Adanya pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) di 

Indonesia memberikan perubahan yang cenderung positif terhadap volume 

dan nilai ekspor karet alam Indonesia ke China antara sebelum dan setelah 

diberlakukannya ACFTA. Pada tahun 2000-2004 saat ASEAN dan China 

belum meratifikasi ACFTA. Total volume ekpsor karet alam Indonesia ke 

China mencapai 523.235 ton dengan nilai US$ 512.188.000. Sedangkan di 

tahun 2005-2010 setelah meratifikasi ACFTA, total volume ekspor karet alam 

Indonesia ke China mencapai 2.122.092 ton dengan nilai US$ 4.948.910.000. 

Kenaikan volume ekspor karet alam Indonesia naik hingga 4 kali lipat 

sedangkan nilai ekspor karet mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat.  
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3. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan ekspor 

karet Indonesia ke China yakni (1) produksi dan konsumsi karet alam di 

negara China, (2) nilai tukar mata uang (kurs), (3) GDP (Gross Domestic 

Product) negara China.  

4. Berdasarkan perhitungan indeks RCA komoditi karet merupakan komoditi 

unggulan Indonesia yang mempunyai daya saing kuat karena memiliki RCA 

lebih besar dari 1 baik RCA ASEAN, dunia maupun negara China. RCA 

karet Indonesia cenderung mengalami kenaikan dibanding Thailand dan 

Malaysia. Dengan adanya ACFTA membuat kerjasama Indonesia dan China 

semakin erat. Hal tersebut berpengaruh terhadap ekspor karet Indonesia ke 

China karena jumlah volume dan nilai eskpor karet Indonesia ke China yang 

cenderung meningkat, ekspor karet tersebut turut berperan terhadap nilai 

indeks RCA. Peningkatan yang terjadi pada indeks RCA Indonesia 

dikarenakan membaiknya kinerja ekspor karet alamnya, seperti penambahan 

luas areal tanam, perbaikan sistem tanam yang menggunakan klon-klon 

unggul sehingga peningkatan produktifitas semakin membaik.  

6.2 Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah bekerjasama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan 

strategi-strategi yang semakin menguntungkan pihak Indonesia. 

2. Meningkatkan lagi kuantitas dan kualitas produksi pertanian melalui 

pengembangan teknologi dan inovasi, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) 
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dan sumber daya manusia (SDM) secara maksimal dan efisien, serta 

mengurangi hambatan ekspor khususnya pada komoditi karet alam. 

3. Melalui keunggulan komparatif karet alam yang dimiliki oleh Indonesia, 

diharapkan pemerintah dapat mempertahankan posisi tersebut. Pemerintah 

harus memberikan perhatian lebih terhadap sektor ini misalnya dengan cara 

memberikan bantuan berupa bibit unggul, agar pohon-pohon karet yang 

sudah tidak produktif lagi dapat diganti.  

4. Pemerintah Indonesia juga harus berfokus untuk mengekspor produk-produk 

olahan karet bukan hanya mengekspor karet mentah.  
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