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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Perdagangan telah ada sejak zaman dahulu kala, mulai dari ketika orang 

berdagang dengan sistem barter, penggunaan rempah-rempah, mata uang emas, 

dan berkembang hingga mata uang yang kita kenal sekarang baik dalam bentuk 

fisik maupun elektronik. Perdagangan ini pun sudah ada di seluruh pelosok dunia 

sejak zaman dulu. Awalnya manusia hanya berdagang dengan manusia lain yang 

berada di dekatnya, kemudian berkembang ke desa lain, dan seterusnya hingga 

antar negara. 

Seiring perkembangan zaman, manusia pun mulai mengenal perjanjian 

dagang, persekutuan dagang, dan hal-hal lainnya yang bisa memberikan 

kemudahan dalam perdagangan. Prof. Paul Kennedy dalam bukunya The Rise and 

Fall of The Great Powers (1987) mengemukakan bahwa hingga abad XV dunia 

hanya mengenal kekuatan regional yang tumbuh secara alami di berbagai penjuru 

bumi sejak zaman kuno.1 

Kekuatan regional itu tidak pernah mencapai tahap global seperti yang 

akan terjadi setelah renaissance dan reformasi Eropa. Kerajaan-kerajaan kuno 

seperti Sumeria, Asiria, Babilonia, Mesir, Persia, hanya bersifat regional di sekitar 

pusat kerajaan di Timur Tengah. Bahkan yang disebut Imperium Mogul di India 

dan kekaisaran Cina, serta Imperium Romawi dan Yunani juga mempunyai 

batasan kekuasaan dan wilayah pengaruh yang terbatas. Imperium Jenghis Khan 

                                                            
1 R. Hendra Halwani.2002.Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi.Jakarta : Ghalia 
Indonesia, hal 98 
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yang membentang dari Hongaria sampai Cina memang merupakan imperium 

terbesar abad pra-modern.2 

Kennedy menguraikan bahwa setelah Columbus mendarat di benua 

Amerika dan Spanyol menjarah harta karun penginggalan imperium India, Inca, 

Maya, dan Aztec, maka Spanyol menjadi negara terkaya secra finansial. 

Masuknya barang-barang dari Amerika Selatan itu, menjadikan aktivitas produksi 

dalam negeri lamban dan tidak produktif, bahkan menjadikan inflasi dan 

kemalasan serta kemanjaan rakyat Spanyol.3 

Pada perempat terakhir abad XVIII, Inggris memasuki era Revolusi 

Industri yang akan mengorbitkan negara ini menjadi satu di dunia mengalahkan 

Belanda yang masih mengandalkan berdagang komoditi gaya lama. Istilah 

produktivitas lahir di Prancis tahun 1776 walaupun di Inggris ditemukan mesin 

pintal oleh Hargreave (1746) dan Arkwrigt (1768). Mesin uap ditemukan oleh 

James Watt ketika George Washington memimpin Revolusi Kemerdekaan AS dan 

Adam Smith (1723-1790) menulis buku klasiknya The Wealth of Nations. Dengan 

industrialisasi, Inggris melesat jauh meninggalkan pesaing Eropa dan pada tahun 

1785, Belanda digusur dari ranking puncak juara produktivitas dunia.4 

Para politisi dan teoritis Eropa daratan tentu tidak rela dijadikan sekedar 

pasar pelemparan barang produksi Inggris. Lahirlah doktrin neomerkantilisme dan 

historisme yang dipelopori Friedrich List (1789-1846) dari Jerman. Negara yang 

melakukan industrialisasi belakangan, newcomers dan latecomers merasa perlu 

memasang tembok tarif bea masuk untuk melindungi industri mereka yang masih 
                                                            
2 Ibid. Hal. 99 
3 Ibid. Hal. 99 
4 Ibid. Hal. 99 
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balita. Lahirlah teori infant industry protection dengan subsidu, proteksi tarif, dan 

tata niaga yang melindungi industri muda di negara pendatang baru. Aliran 

historisme ini sangat populer dan dianut oleh semua negara yang menyusul 

industrialisasi setelah Inggris, termasuk Prancis, AS, dan Jepang.5 

Proteksionisme dan konflik dagang antara pelbagai negara Eropa Barat 

dan Jepang itu akan memicu dua perang dunia pada paruh pertama abad XX. 

Setelah perang dunia pertama, posisi Inggris sudah mulai terkejar oleh AS dan 

akan dikukuhkan setelah perang dunia kedua sebagai super power politik, 

ekonomi, dan militer. Tesis Prof. Kennedy mencoba mengaitkan kemunduran 

pelbagai imperium karena terlalu berambisi untuk mengekspansi kekuasaan 

sehingga menedot dana dan kemampuan ekonomi berbagai negara, termasuk AS. 

Dua perang dunia dan perang dingin membendung komunisme dengan Perang 

Korea dan Perang Vietnam menyedot sumber dana AS. Sementara itu, Jepang dan 

Jerman bangkit kembali dari kehancuran fisik akibat Perang Dunia II dan menjadi 

kekuatan ekoomi kedua dan ketiga setelah AS.6 

Menghadapi perubahan radikal situasi global, AS tergoda untuk 

memperlihatkan kecenderungan mengandalkan posisinya sebagai super power 

untuk menekan negara yang secara ekonomisnya saingan, seperti yang terjadi 

dengan Jepang. Sejarah proteksi Perang Dunia II dapat diartikan sebagai berikut. 

Terus merosotnya tarif bea masuk melalui negosiasi GATT yang berkelanjutan, 

                                                            
5 Ibid. Hal. 99 
6 Ibid. Hal. 100 
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Hambatan pada perdagangan secara konvensional yang makin menurun, dan 

mencuatnya hambatan-hambatan non-tarif.7 

GATT merupakan cikal bakal munculnya WTO yang kemudian 

berhaluan untuk mengatur dan menciptakan perdagangan yang bebas hambatan 

antar negara. Sejak adanya WTO, permintaan dan tuntutan dunia akan 

perdagangan yang bebas hambatan semakin tinggi, meskipun banyak cara 

dilakukan untuk menciptakan hambatan baru. Salah satu bentuk nyata dari 

dampak perdagangan bebas ini adalah, terciptanya zona perdagangan bebas di 

beberapa negara. 

Zona perdagangan bebas umumnya berada di negara berkembang. Zona 

perdagangan bebas pertama kali diciptakan di Amerika Latin pada tahun 1920, 

yang mencakup wilayah Uruguay dan Argentina. Pada tahun 1960-1970, jumlah 

zona perdagangan bebas di dunia bertambah dengan sangat cepat. Pada tahun 

1999, terdapat sekitar 3000 zona perdagangan bebas di 116 negara, yang 

melibatkan sekitar 43 juta pekerja. Zona perdagangan bebas ini menghasilkan 

berbagai macam barang seperti sepatu, pakaian, sendal, mainan, berbagai jenis 

makanan, barang-barang elektronik, dan sebagainya.8 

Beberapa contoh zona perdagangan bebas yang cukup terkenal dan 

penting dalam perdagangan internasional adalah 

                                                            
7 Ibid. Hal. 100 
8 http://www.economywatch.com/international-trade/free-trade-zone.html diakses pada 01-01-13 
Pukul 13:21 

 



5 
 

• Port Klang Free Zone (Malaysia) 
• Aras Free Zone (Azerbaijan) 
• The Miami Free Zone 
• Calabar Free Trade Zone (Nigeria) 
• Mauritius Export Processing Zone 
• Cavite Free Trade Zone, 

Philippines 
• Bangladesh Export Processing 

Zone 
• Zona Franca de Manaus, Brazil 

• Colón Free Trade Zone (Panama) 
• Jamaican Free Zones 
• Jebel Ali Free Zone (Dubai) 
• Shannon Free Zone (Irlandia) 
• Kish Island Free Zone (Iran) 
• Saipan Free Zone (Kep. Mariana) 
• Taiwan Free Zone 
• Qeshm Island Free Zone (Iran) 
• Doraleh free zone, Djibouti 

 

Melihat keadaan internasional dimana isu perdagangan bebas berhembus 

kencang seiring perkembangan globalisasi, Indonesia pun tidak bisa terhindar dari 

isu ini sehingga akhirnya menetapkan sebuah kawasan lagi sebagai kawasan 

perdagangan bebas untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama ekonomi 

dengan negara-negara lain. Dengan ditetapkannya sebuah kawasan menjadi zona 

perdagangan bebas, tentu saja memiliki pengaruh baik pengaruh positif maupun 

negatif, keuntungan dan kerugian bagi Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. 

Selain itu, hubungan Indonesia dan negara tetangga seperti Singapura juga akan 

terkena pengaruh dari penetapan sebuah kawasan menjadi kawasan perdagangan 

bebas. 

Skripsi ini akan membahas tentang sejarah, keuntungan, kerugian, dan 

segala hal yang berhubungan dengan penetapan Zona Perdagangan Bebas atau 

yang lebih dikenal dengan nama FTZ (Free Trade Zone).  FTZ yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah FTZ yang terletak di Kepulauan Bintan (Batam dan 

sekitarnya, biasa disebut BBK). FTZ ini sendiri sangat strategis untuk kegiatan 

perdagangan internasional baik berupa ekspor impor ataupun penanaman modal 
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asing. Hal ini dikarenakan letak dari Kepulauan Bintan yang berbatasan laut 

langsung dengan negara tetangga seperti Singapura. 

Letaknya yang sangat strategis dan berbatasan dengan negara tetangga, 

menjadikan FTZ ini memberikan dampak terhadap hubungan Indonesia dengan 

negara tetangga. Oleh karena itu, selain pembahasan mengenai FTZ itu sendiri 

penelitian ini juga akan melihat dampak dari adanya FTZ ini terhadap hubungan 

Indonesia dan Singapura, terutama dalam bidang politik dan ekonomi sejak tahun 

2009-2011. Pemilihan Singapura sebagai salah satu negara faktor dalam penelitian 

ini disebabkan karena negara yang paling banyak berinteraksi dengan FTZ 

tersebut adalah Singapura. Sedangkan tahun 2009-2011 dipilih untuk melihat 

dampak dan hubungan Indonesia-Singapura didasarkan pada penetapan kawasan 

BBK menjadi FTZ dilakukan pada tahun 2009.  

I.2. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia memutuskan untuk 

membuat kawasan perdagangan bebas (free trade zone)? 

2. Bagaimana pengaruh BBK sejak ditetapkannya kawasan ini sebagai kawasan 

perdagangan bebas terhadap hubungan Indonesia-Singapura dalam bidang 

politik? 

3. Apa pengaruh BBK sejak ditetapkannya kawasan ini sebagai kawasan 

perdagangan bebas terhadap kemajuan dan hubungan ekonomi Indonesia-

Singapura? 
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I.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia 

memutuskan untuk membuat kawasan perdagangan bebas (free trade zone). 

2. Untuk mengetahui dampak BBK sejak menjadi kawasan perdagangan bebas 

terhadap hubungan Indonesia-Singapura dalam bidang politik. 

3. Untuk memahami peran BBK terhadap kemajuan dan hubungan ekonomi 

Indonesia dan Singapura pasca ditetapkannya kawasan ini sebagai kawasan 

perdagangan bebas. 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu Hubungan Internasional pada umumnya. Penelitian ini nantinya 

akan mempelajari free trade zone yang ada di kawasan Batam, Bintan, dan 

Karimun (BBK). Selain itu, penelitian ini juga akan melihat dampak free trade 

zone ini terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Singapura dalam bidang 

politik dan ekonomi. Oleh karena itu, secara spesifik penelitian ini diharapkan 

dapat memberi penjelasan terhadap masalah free trade zone dan dampaknya 

terhadap hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, penelitian ini nantinya 

diharapkan juga bisa memberi masukan kepada mahasiswa yang nantinya juga 

akan melakukan penelitian dalam hal serupa sehingga penelitian ini bisa lebih 

diperdalam dan dikembangkan lagi. 
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I.4.2. Manfaat Praktis 

Kegunaan praktis yang diharapkan dapat dicapai setelah melakukan 

penelitian ini adalah dapat diketahuinya peran free trade zone yang ada di BBK 

terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Singapura, khususnya dalam bidang 

politik dan ekonomi. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa dilihat peran free 

trade zone ini secara nyata, apakah membawa dampak positif atau negatif bagi 

kedua negara. Nantinya hasil penelitian ini diharapkan bisa member masukan 

kepada pemerintah tentang kelangsungan free trade zone ini. Kegunaan-kegunaan 

inilah yang diharapkan bisa tercapai dari penelitian ini. 

 
I.5. Sistematika Penulisan 

Jika seluruh tahapan penelitian ini telah selesai, maka laporannya akan 

ditulis secara utuh menjadi sebuah karya ilmiah dengan sistematika sebagai 

berikut: 

- BAB I Pendahuluan 

Bagian ini merupakan pendahuluan dari penelitian sehingga akan berisi latar 

belakang, masalah dan tujuan, dan hal-hal lainnya. Tujuannya adalah untuk 

member gambaran pada pembaca tentang isi dari karya ilmiah itu sendiri. 

- BAB II Kerangka Berpikir 

Bagian ini berisi definisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang relevan 

dengan masalah yang dibahas. Selain itu pada bagian ini juga akan ada tinjauan 
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pustaka. Teori, konsep, dan literatur dalam bagian ini ditujukan sebagai dasar 

berpikir sehingga penulisan menjadi lebih terarah. 

- BAB III Metode Penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang pendekatan metodik, teknik mencari data, teknik 

analisis data, dan hal-hal lain terkait dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan 

dari bagian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan. 

- BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini berisi paparan hasil penelitian dan pembahasan atas hasil tersebut. 

Penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

Selain itu, pada bagian ini masalah yang dituliskan di BAB I juga akan dijawab. 

- BAB V Kesimpulan 

Bagian ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. 

- Kepustakaan (Bibliografi) 

Bagian ini berisi daftar buku, jurnal, media massa, website, atau sumber apapun 

yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

- Lampiran-lampiran 

 
 
 
 
 
 
 

 




