
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap negara memiliki keterbatasan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya. Menurut pandangan Immanuel Kant, agar kebutuhan masyarakat 

suatu negara dapat terpenuhi, maka satu hal yang perlu dilakukan yaitu 

meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi, karena pada dasarnya dengan 

membangun kerjasama antar negara dapat menciptakan kesejahteraan global 

(global well-being).1 Kerjasama di bidang ekonomi, erat kaitannya dengan 

pertumbuhan ekonomi.2  

Seperti yang diyakini oleh Keynes, pertumbuhan ekonomi suatu negara 

dapat meningkatkan pendapatan sekaligus tingkat kemampuan konsumsinya 

berkaitan dengan kebutuhan.3 Sehingga, dengan meningkatkan kerjasama di 

bidang ekonomi, negara dapat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonominya 

sehigga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya.. Adapun, kerjasama di 

bidang ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti 

penanaman modal asing (investasi) atau perdagangan internasional. Namun, atas 

                                                        
1 Joshua Goldstein. Principles of International Relations. (New York: Pearson, 2009). Hlm 53 
2 Pramit Chaudhuri. The Economic Theory of Growth. (British: Harvester Wheatsheaf, 1989). Hlm 
2 
3 Prathama Rahardja. Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi), edisi ketiga. 
(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan). Hlm 258 
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dasar perbedaan kebutuhan diantara negara-negara dalam perekonomian global, 

maka kegiatan perdagangan internasional merupakan upaya tepat, untuk 

memenuhi perbedaan kebutuhan suatu negara. Perdagangan internasional 

merupakan suatu kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara dan menjalin 

hubungan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara lain dalam bidang 

perdagangan.4 Proses globalisasi membantu perluasan perdagangan karena laju 

kegiatan ekonomi dapat tumbuh seiring dengan ekspansi perekonomian global.5  

Globalisasi dalam prinsip ekonomi yaitu pasar global telah membawa 

pertumbuhan dan kemakmuran dalam integrasi dengan pasar dunia.6 Berkaitan 

dengan salah satu ciri penting globalisasi, sebagaimana sering disuarakan oleh 

kaum globalis, adalah bahwa dunia dan pasar-pasar kini terintegrasi dan 

terkoneksi satu sama lain dalam lingkungan global yang tanpa batas.7 Hal 

tersebut, dapat pula mempengaruhi peranan aktor lain selain negara, seperi 

organisasi internasional maupun perusahaan multinasional seiring terintegrasinya 

perekonomian global. Akan tetapi, globalisasi ekonomi tidak perlu sampai 

membawa kepada penurunan peran negara, karena pada dasarnya kegiatan 

ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang berasal dari 

negaranya sendiri.8 Kebijakan ekonomi nasional, masih tetap diperlukan dalam 

mencapai tujuan nasional yang dilandasi kebutuhan masyarakatnya. Karena pada 

                                                        
4 Hamdani. Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor. (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga 
Indonesia, 2007). Hlm 1 
5 Joshua S.Glodstein. Principles of International Relations. (New York: Pearson Longman, 2009). 
Hlm 159  
6 ibid. Hlm 158 
7 Budi Winarno. Globalisasi : Peluang Atau Ancaman Bagi Indonesia. (Jakarta : Erlangga, 2008) 
hlm xv    
8 Asrudin dan Mirza Jaka Suryana. Releksi Teori Hubungan Internasional. (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2009). Hlm 52 
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dasarnya, negara itu sendiri yang paling memahami kondisi negaranya, sehingga 

kebijakan-kebijakan yang dibuat, tentunya telah mempertimbangkan faktor 

kepentingan nasionalnya melalui perolehan keuntungan dalam kegiatan ekonomi.  

Singkatnya, keberhasilan keseluruhan ekonomi liberal dalam globalisasi 

ekonomi adalah karena keuntungan substansial (substantial gains) dapat 

diwujudkan melalui perdagangan.9 Keuntungan tersebut dapat diwujudkan 

melalui perdagangan sebagai hasil keuntungan komparatif yang didasari oleh 

perbedaan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang (goods). David 

Richardo, pada dasarnya negara memiliki perbedaan kemampuan dalam 

memproduksi karena terdapatnya perbedaan sumber kekayaan alam pada masing-

masing negara.10 Sumber kekayaan suatu negara dapat diperoleh nilainya melalui 

perdagangan internasional dalam transaksi ekspor maupun impor. 

Ekspor Indonesia telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, dimana sejak 

dirasakannya kebijakan ekonomi nasional tidak dapat selamanya bergantung pada 

kekayaan minyak dan gas bumi (migas) (non-renewable).11 Oleh karena itu, 

kebijakan ekonomi nasional mengubah strategi orientasi ekspor Indonesia untuk 

lebih mengoptimalkan manfaat dari nilai kekayaan alam yang bersifat non-migas. 

Singkatnya, pada tahun 1980-an merupakan awal dari upaya nasional ke arah 

pengembangan ekspor non-migas.12 Adapun, non-migas merupakan hasil sumber 

daya alam yang tergolong kepada komoditas, selain minyak dan gas bumi, seperti 

                                                        
9 Joshua S. Goldstein. Principles of International Relations. (New York: Pearson Longman, 2009). 
Hlm 147 
10 ibid 
11 Hamdani. Seluk Beluk Ekspor-Impor. (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2007). 
Hlm 10 
12 ibid 
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hasil komoditas di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 

peternakan maupun perkebunan. Namun, mengingat Indonesia merupakan negara 

agraris sehingga sektor pertanian dan perkebunan merupakan mata pencaharian 

sebagian besar rakyat Indonesia.13  

Kinerja ekspor non-migas merupakan tumpuan perekonomian Indonesia 

dalam jangka panjang, selama ini ekspor komoditi non-migas mampu menopang 

perekonomian pasca krisis 1997.14 Kinerja ekspor komoditi sektor pertanian 

khususnya hasil komoditi di sub-sektor perkebunan merupakan salah satu sektor 

unggul dalam kegiatan ekspor dan merupakan komoditas ekspor yang unggul bagi 

Indonesia. Salah satu komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor adalah 

karet.15 Karet merupakan hasil komoditi di sektor pertanian sub-sektor 

perkebunan yang menjadi komoditas ekspor unggul bagi ekspor non-migas 

Indonesia. Awal berkembangnya karet di Indonesia, tidak terlepas dari peranan 

Belanda sebagai negara penjajah Indonesia yang pada tahun 1864 

mengembangkan jenis tanaman tahunan ini berbagai daerah di Indonesia yang 

kemudian pada periode sebelum Perang Dunia II hingga tahun 1956, Indonesia 

menjadi negara penghasil karet alam terbesar di dunia dan menjadi penopang 

perekonomian negara. Hingga pada saat itu, terkenal ucapan ‘rubber is de kurk 

waarop wij drijven’, yang berarti karet adalah gabus di mana kita mengapung.16 

                                                        
13 Situs resmi  Portal Nasional Republik Indonesia. Sumber Daya Alam. 
http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam.html, Internet diakses tanggal 20 
November 2011, pukul 12:41  
14 Adhy Basar Parhusip.”Potret Karet Alam Indonesia”. Economic Review. No.213. 
(September,2008): 1 
15 ibid 
16 Tim Penulis PS. Panduan Karet Lengkap. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009). Hlm 10 
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Perkembangan perkaretan nasional, menjadi sejarah penting terhadap hasil 

komoditas sub-sektor perkebunan tersebut khususnya bagi para petani rakyat. 

Sejarah berkembangnya karet di Indonesia memberikan pengaruh yang 

cukup penting, hingga saat ini perkebunan karet Indonesia merupakan areal 

perkebunan karet terluas di dunia mencapai 3.4 juta hektar (ha) dan memposisikan 

Indonesia sebagai negara produsen karet terbesar kedua di dunia dengan produksi 

sebesar 2.55 juta ton pada tahun 2007.17 Kinerja ekspor karet alam Indonesia juga 

tidak dapat dianggap remeh, mengingat karet merupakan komoditas ekspor yang 

unggul dan turut berkontribusi terhadap devisa negara, pada tahun 2004 nilai 

ekspor karet alam mencapai US$ 2.180.029 dan sekaligus menjadi sumber 

penghasilan bagi para petani rakyat Indonesia. Dengan kata lain, peranan karet 

merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, pengembangan serta 

pengolahan kinerja perkaretan nasional  perlu ditingkatkan dan tidak dapat 

diabaikan.  

Selain berperan penting bagi masyarakat Indonesia, produksi karet 

nasional juga menjadi kebutuhan masyarakat internasional. Adapun, fungsi karet 

itu sendiri adalah sebagai bahan baku industri pembuatan barang-barang karet, 

seperti ban, sarung tangan karet, peralatan medis, dan lainnya. Dapat dikatakan, 

meskipun karet dihasilkan di sektor pertanian sub-sektor perkebunan akan tetapi 

peranannya mencakup sektor perindustrian. Sehingga, tujuan ekspor karet alam 

Indonesia adalah negara-negara yang membutuhkan karet sebagai bahan baku 

                                                        
17 Adhy Basar Parhusip.”Potret Karet Alam Indonesia”. Economic Review. No.213 
(September,2008) : 1 
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industri pembuatan barang-barang karet (rubber manufacturing products), salah 

satunya adalah Jepang.  

 Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang telah berlangsung 

selama lebih dari 50 tahun, tepatnya yaitu sejak Penandatanganan Perjanjian 

Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia pada tahun 1958 bulan april.18 

Sejak saat itu, hubungan kerjasama yang dijalankan oleh kedua negara berupaya 

untuk mencapai tujuan common goal yang menguntungkan satu sama lainnya. 

Kerjasama yang dijalankan merupakan kerjasama bilateral dan tidak hanya 

terpaku dalam satu bidang saja, akan tetapi, memang bidang ekonomi merupakan 

bidang yang lebih utama untuk dijalankan melalui kegiatan perdagangan 

internasional. Menurut data CIA (Central Intelligence Agency) tingkat persentase 

kerjasama perdagangan internasional Indonesia dalam hal ekspor yaitu sebesar 

16.3% dengan Jepang sebagai mitra dagangnya, memiliki tingkat persentase 

tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya.19 Sehingga, dapat dikatakan Jepang 

merupakan rekan kerja dagang terbesar bagi Indonesia terkait dengan tingginya 

tingkat persentase sebagai mitra dagang. Statistik pemerintah Republik Indonesia 

tahun 2007 mencatat bahwa, ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar 

sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$ 6.5 milyar.20 Dengan 

demikian, dapat dikatakan hubungan kerjasama perdagangan yang dijalankan 

antara Indonesia dengan Jepang terdapat hubungan yang saling menguntungkan 

                                                        
18 Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang  www.id-emb-Japan.go.JP/birel_id.html Internet : diakses 
pada tanggal 09 September, pukul 23:33  
19 The World Factbook  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html 
Internet : diakses pada tanggal 16 September, pukul 23:47  
20 Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang  www.id-emb-Japan.go.JP/birel_id.html Internet : diakses 
pada tanggal 16 September, pukul 00:09   
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(reciprocity). Selain itu, kebijakan ekonomi kedua negara diperkuat dengan 

terbentuknya perjanjian kemitraan ekonomi dalam Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement (IJ-EPA). 

Jepang merupakan salah satu negara maju yang memiliki keunggulan di 

bidang teknologi dan industrinya. Kenyataannya tingkat swa-sembada Jepang 

adalah salah satu yang terendah diantara semua negara industri.21 Sehingga, 

Jepang memprioritaskan perdagangan internasional atau kegiatan impornya di 

bidang agrikultur (non-migas) dalam upaya memenuhi kebutuhannya di sektor 

tersebut. Komoditi yang diimpor oleh Jepang dari Indonesia diantaranya yaitu 

minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp, karet dan lainnya.22 

Akan tetapi, karet alam merupakan salah satu komoditas yang unggul untuk 

diimpor oleh Jepang dari Indonesia terkait dengan meningkatnya kebutuhan atas 

permintaan terhadap komoditi di negara industri tersebut. Berkaitan dengan 

kebutuhan Jepang dalam industri otomotif yang memiliki peranan penting dalam 

pertumbuhan ekonominya, maka komoditas karet alam ini, menjadi salah satu 

kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi Jepang terkait dengan produksi ban 

terkait industri otomotif. Menurut, Rubber Trade Association of Japan 

peningkatan impor karet alam ini dipicu oleh melonjaknya penjualan mobil baru, 

truk dan bus selama 10 bulan berturut-turut.23 Meningkatnya, produksi ban terkait 

industri otomotif di Jepang dapat mempengaruhi peningkatan permintaan 
                                                        
21 The World Factbook  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html 
Internet : diakses pada tanggal 16 September, pukul 23:47 
22 ibid 
23 Impor Karet Alam Jepang Naik 
http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119822:-impor-karet-
alam-jepang-naik-67&catid=18:bisnis&Itemid=95 Internet : diakses pada tanggal 16 September, 
pukul 00:40  
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terhadap bahan baku karet alam. Hal tersebut, merupakan peluang bagi Indonesia 

untuk ekspor hasil karet alamnya ke Jepang. Oleh karena itu, kegiatan ekspor 

karet alam Indonesia ke Jepang selain dalam upaya pemenuhan kebutuhan Jepang, 

juga dapat sekaligus menjadi salah satu upaya bagi Indonesia dalam memenuhi 

kebutuhan Indonesia yaitu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 

terkait perolehan devisa dari nilai ekspor karet alamnya. Karet alam yang menjadi 

komoditas ekspor yang unggul bagi Indonesia memberikan dampak dan 

pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia, yang juga memberikan pengaruh 

terhadap perekonomian global. Sehingga, komoditi ekspor karet alam ini menjadi 

salah satu komoditi yang semakin diperhatikan oleh masyarakat internasional. 

Seiring dengan peningkatan pengaruh komoditi karet alam bagi 

masyarakat internasional muncul kerjasama internasional yang berkaitan dengan 

komoditi karet alam. Kerjasama tersebut, merupakan salah satu kebijaksanaan 

dari Indonesia yang meliputi kerjasama antar negara produsen komoditi karet 

alam, terkait dengan segala ketentuan dan informasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan produksi karet alam, yaitu International Tri-partite Rubber 

Council (ITRC) yang terdiri dari tiga negara yang unggul dalam memproduksi 

karet alam yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia. ITRC merupakan dewan karet 

internasional yang menghasilkan perjanjian internasional agar dapat memicu 

perdagangan komoditi tersebut agar berjalan dengan baik. Salah satu perjanjian 

internasional yang dihasilkan adalah International Rubber Consortium Limited 

(IRCo) yang di mana di dalamnya berisi ketentuan terhadap upaya menghadapi 

fluktuasi perubahan hal-hal yang berkaitan dengan harga karet dunia.  
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 Namun, tidak dipungkiri dalam perdagangan karet alam terdapat beberapa 

kendala, selain permasalahan mengenai fluktuasi harga, mengingat karet alam 

adalah komoditas ekspor sehingga perkembangan ekonomi global dapat 

berpengaruh terhadap kinerja ekspor karet. Salah satunya adalah keadaan 

perekonomian global yang tidak stabil, seperti yang kita ketahui, pada tahun 2008 

telah terjadi krisis ekonomi global yang diakibatkan oleh kredit macet perumahan 

di Amerika Serikat (sub-prime mortgage), krisis tersebut, mempengaruhi kegiatan 

perdagangan karet alam dunia yang mengakibatkan konsumsi karet alam dunia 

turun sebesar 3,37%,24 termasuk menurunnya ekspor karet alam Indonesia ke 

Jepang karena terjadi penurunan permintaan dari Jepang. Namun, hal tersebut 

tidak berlangsung lama mengingat tingginya kebutuhan Jepang terhadap karet 

alam dan seiring dengan pulihnya perekonomian Jepang dari krisis global 2008, 

maka kinerja ekspor kembali meningkat.  

  Topik penulis membahas mengenai hubungan perdagangan bilateral 

antara Indonesia dan Jepang khususnya dalam komoditas karet alam berkaitan 

dengan mengenai dinamika ekspor karet alam Indonesia ke Jepang periode 2006-

2010. Pemilihan periode tersebut didasarkan karena dalam lima tahun terkahir, 

karet alam menjadi salah satu komoditi ekspor utama Indonesia disamping CPO 

(Crude Palm Oil).25  

 

                                                        
24 Dokumen Departemen Perindustrian. Roadmap Industri Pengolahan Karet Dan Barang Karet. 
(Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia Departemen Perindustrian, 2009) hlm 3  
25 Adhy Basar Parsuhip, “Potret Karet Alam Indonesia,” Economic Review, No 213 (September 
2008) : 1 
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Berdasarkan tersebut, penulis ingin memaparkan bagaimana dinamika dan 

faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor karet alam Indonesia ke Jepang. Untuk 

itu, penulis menuangkannya dalam skripsi dengan judul : “DINAMIKA 

EKSPOR KARET ALAM INDONESIA KE JEPANG PERIODE 2006-

2010”. 

1.2 Rumusan Masalah   

 Posisi Indonesia sebagai negara produsen karet alam berada pada 

peringkat kedua terbesar di dunia, setelah Thailand dalam memproduksi karet 

alam.26 Indonesia memiliki posisi yang cukup penting dalam memproduksi karet 

alam dan Jepang memiliki peranan penting sebagai negara pemasok karet alam 

(importir). Hal tersebut, menunjukkan hubungan antara kedua negara merupakan 

interaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui 

perdagangan internasional. Sehingga, dari kondisi tersebut, maka dibuatlah 

pertanyaan penelitian yang dapat menjadi rumusan masalah, yaitu; 

- Bagaimana dinamika ekspor karet alam Indonesia ke Jepang Periode 

2006-2010 ? 

- Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ekspor karet alam 

Indonesia ke Jepang periode 2006-2010 ? 

- Manfaat/keuntungan apa saja yang diperoleh kedua negara dari 

perdagangan internasional karet alam ? 

 

 

                                                        
26 Karet Jadi Primadona Indonesia http://bataviase.co.id/node/189064 , Internet  diakses pada 
tanggal 9 juli , pukul 23:16 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dinamika ekspor karet alam 

Indonesia ke Jepang periode 2006-2010 dengan menggambarkan penyebab 

terjadinya naik atau turun jumlah nilai dan volume ekspor karet alam Indonesia ke 

Jepang; 

1) Mengetahui dinamika ekspor karet alam Indonesia ke Jepang 

periode 2006-2010 

2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor karet 

alam Indonesia ke Jepang periode 2006-2010 

3) Mengetahui manfaat/keuntungan yang diperoleh kedua negara dari 

perdagangan internasional karet alam 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang diperoleh adalah : 

1) Akademis : Untuk dapat memperluas pengetahuan Universitas 

Pelita Harapan jurusan Hubungan Internasional dalam perdagangan 

internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang khususnya 

mengenai kegiatan ekspor non-migas komoditi karet alam. 

2) Praktis  : Untuk dapat memperkaya penelitian di 

Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan terkait 

mengenai ekspor karet alam Indonesia ke Jepang periode 2006-

2010. 
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3) Sosial  : Memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai 

ekspor karet alam Indonesia ke Jepang periode 2006-2010. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dengan 

uraian sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan 

 Pada bab pendahuluan, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan akhir dari penelitian, kegunaan dari 

penelitian, dan sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan    penelitian 

tersebut. 

 Dalam latar belakang masalah, penulis akan memfokuskan 

kepadapenjelasan yang lebih bersifat umum. Sehingga dengan dimulainya 

penjelasan mengenai hal-hal yang bersifat general, kemudian penulis dapat 

meneruskan kerangka umum tersebut untuk dijabarkan kepada penjelasan yang 

lebih khusus dan rinci pada bab berikutnya.  

Bab II : Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir yang terdapat pada Bab II berisi mengenai teori-teori 

yang akan digunakan dalam membahas kajian penelitian, konsep-konsep yang 

relevan dengan topik penelitian, dan juga tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai 

acuan bagi penulis. Dengan adanya penjabaran teori, konsep-konsep, dan juga 

tinjauan pustaka ialah untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian.  
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Bab III : Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan bagian yang akan secara khusus membahas 

mengenai metode apa saja yang akan digunakan dalam mengkaji dan 

menganalisis permasalahan atau topik yang sedang dikaji oleh penulis. Di 

dalamnya akan dipaparkan mengenai pendekatan metode apakah penelitan 

berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Selain itu juga terdapat teknik pencarian data 

yang akan digunakan, dapat berupa  bahan-bahan literatur, wawancara, atau 

pengamatan. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab IV merupakan bagian dimana penulis akan membahas dan mengkaji 

masalah-masalah yang telah dijabarkan pada bagian permumusan masalah dengan 

menggunakan teori-teori yang juga telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. 

Bab ini merupakan inti dan bagian utama dalam proses analisis kajian bagi 

penulis. Karena penelitian akan dijabarkan di dalam bab tersebut dan untuk 

mendapat jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga semua 

pertanyaan yang menjadi tujuan maupun acuan penulis dalam menulis. 

Bab V : Penutup 

Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, dimana 

didalamnya terdapat kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang diberikan 

terhadap objek penelitian.  

 




