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I.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Interdependensi antar negara tidak hanya membahas keterkaitannya dengan 

aspek keamanan, melainkan juga terdapat aspek ekonomi didalamnya. 

Interdependensi tersebut mendorong terjadinya konsep globalisasi, dimana 

didalamnya membentuk suatu sistem yang memiliki integrasi. Nyatanya 

pembentukan ASEAN di latar belakangi dengan tujuan untuk melawan komunisme 

(Ciorciari, 2017, p. 252). Namun, dengan adanya globalisasi menyebabkan 

terjadinya paradigma nilai-nilai dan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan bahwa 

ASEAN berupaya untuk memajukan perekonomian di kawasan Asia Tenggara 

dengan berbagai kerja sama ekonomi yang dilakukan. Salah satu contoh bentuk 

integrasi ekonomi yang maju diimplementasikan oleh Uni Eropa, dimana institusi 

regional tersebut memiliki sifat supra nasional dengan menggunakan suatu sistem 

yang melekat pada batasan area yang dimilikinya. Salah satu bentuk kemajuan 

integrasi yang dimilikinya adalah dengan kehadirannya satu mata uang pada 

kawasan tersebut. 

ASEAN di lain sisi mencoba untuk mencapai integrasi regional dengan 

pendekatan yang berbeda, atau dapat diasumsikan belum mencapai tahap seperti 

yang terjadi pada Uni Eropa. Berbagai usaha sudah dilakukan ASEAN untuk 

mencapai integrasi tersebut seperti pembentukan blueprint atau cetak biru untuk 

Komunitas ASEAN, dimana salah satu pilarnya akan adalah Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) dan kemungkinan juga akan terlihat dalam penelitian ini. Adapun 

awal perjalanan perkembangan ekonomi tingkat regional pada ASEAN terjadi pada 

tahun 1977, dimana pada saat itu dibentuknya Preferential Tariff Arangement 

(PTA). Hal tersebut kemudian terus berkembang melalui berbagai perjanjian kerja 

sama ekonomi hingga ditandatanganinya AFTA (ASEAN Free Trade Area) di tahun 

1992 dan diikuti dengan perjanjian-perjanjian yang lebih komprehensif terkait 

AFTA (Association of Southeast Asian Nations, 1999). 
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Walaupun interdependensi ekonomi menjadi aspek yang penting di saat ini, 

perlu tetap diingat bahwa indikator interdependensi ekonomi juga datang dari kerja- 

sama dan hubungan antar negara. Kerja-sama tersebut secara historis diawali dari 

isu politik dan keamanan, maka dari itu interdependensi ekonomi juga tidak lepas 

dari pengaruh hubungan politik dan keamanan antar negara. Lalu bagaimana 

kedekatan ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam aspek 

perekonomiannya? Khususnya dalam studi kasus penelitian ini akan berfokus pada 

perkembangan hubungan Indonesia dengan RRT. 

Kedekatan ASEAN dengan RRT terjadi secara bertahap, dimana sebelum 

ASEAN memiliki hubungan yang dekat dengan RRT, kedekatan tersebut bermula 

dari hubungan bilateral antara RRT dengan negara-negara anggota ASEAN terlebih 

dahulu. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN juga awalnya membina relasi 

seperti itu, dimana nantinya akan ada suka duka dalam kedekatan antara kedua 

negara. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RRT nyatanya sempat 

mengalami pembekuan sejak tahun 1967 yaitu pada tanggal 30 Oktober hingga 

kemudian hubungan diplomatic baru pulih pada tanggal 8 Agustus 1990 (Williams, 

1991, p. 157). 

Sebelum tahun 1990 RRT sudah memiliki hubungan bilateral dengan beberapa 

negara ASEAN, namun belum memiliki hubungan secara resmi dengan ASEAN. 

Pada tanggal 14-16 Juni 1978 negara RRT disinggung di dalam ASEAN Ministerial 

Meeting (AMM) kesebelas di Pattaya, Thailand, terutama mengenai ketegangan 

hubungan antar Vietnam dengan RRT. Kemudian pada AMM keempat RRT 

kembali disinggung mengenai kehadirannya dan perubahan yang dituju pada 

kekuatan Pasifik (Association of Southeast Asian Nations, 2012). Dari kejadian 

yang telah terjadi saat itu, ASEAN telah menyadari keberadaan RRT yang juga 

kerap disinggung dalam pembahasan, walaupun belum membicarakan RRT sebagai 

topik utama. Ini menandakan bahwa secara geopolitik RRT memiliki pengaruh 

terhadap negara-negara di ASEAN. Namun, pada AMM yang kedua puluh empat 

pada tanggal 19-20 Juli 1991, RRT hadir dalam pertemuan tersebut sebagai tamu 

dari Malaysia. Melalui kesempatan ini dapat dikatakan RRT mulai mengenali 
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bagaimana atmosfir dalam pertemuan ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations, 2012). 

Inisiasi tersebut juga didukung dengan kondisi saat hubungan Indonesia dengan 

RRT melalui normalisasi yang dilakukan pada tahun 1990. Setelah dilakukannya 

normalisasi, hubungan Indonesia dengan RRT sedikit membaik, kemudian juga 

didorong dengan hubungan ASEAN-China pada tahun 1994 dengan kehadiran RRT 

dalam ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai ARF yang pertama. Adapun 

pembahasan yang dilakukan belum masuk pada isu ekonomi, melainkan berputar 

pada ranah politik dan keamanan (Association of Souteast Asian Nations, 1994). 

Hingga akhirnya pada tahun 1996 RRT disambut sebagai mitra dialog bersamaan 

dengan India dan Rusia dalam pertemuan AMM kedua puluh sembilan (Association 

of Southeast Asian Nations, 2012). Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan 

indikator pendekatan hubungan antara RRT dengan ASEAN. 

ASEAN sebagai satu kawasan menyadari kehadiran RRT yang merupakan 

negara tetangga, begitu juga sebaliknya yang dirasakan oleh RRT. Hingga akhirnya 

ASEAN mulai memiliki kedekatan yang lebih intensif dengan RRT dengan 

mengembangkan AFTA pada level selanjutnya yaitu ACFTA diawali dengan 

penyusunan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation di 

tahun 2002 (ASEAN & RRT, 2002). Setelah itu tahap selanjutnya adalah ketika 

Indonesia melakukan Ratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui 

Keputusan Presiden dan setelah ditandatangin di Vientiane, Laos 29 November 

2004 dalam perundingan Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement 

Mechanism Agreement (Kementerian Perdangangan, 2018). Kemudian persetujuan 

jasa ACFTA ditandangani di Cebu, Filipina tahun 2007 pada saat pertemuan KTT 

ASEAN ke-12 dan persetujuan investasi ASEAN-China pada 2009 Bangkok, 

Thailand (Kementerian Perdangangan, 2018). Hingga akhir implementasi ACFTA 

diberlakukan pada 1 Januari 2010 (Jianren, 2012, p. 11). Adapun usulan yang 

dilakukan oleh RRT dalam skema ACFTA ini dikonsentrasikan pada sektor 

agrikultur, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan investasi. 

Dengan dibentuknya ACFTA, hal ini tentu juga akan dirasakan oleh Indonesia 

dan sudah terbukti dampaknya. Dari data yang didapatkan pada Badan Pusat 
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Statistik (BPS), Indonesia mengalami surplus dari nilai maupun volume dalam hal 

kegiatan ekspor impor dengan RRT ditahun 2010, dimana dapat diasumsikan 

sementara bahwa salah satu faktor tersebut terjadi dikarenakan implementasi 

ACFTA. Melihat lebih jauh lagi sebelum perjanjian ACFTA tersebut disepakati, 

adapun perjanjian lain terkait pembebanan tarif dengan RRT yang dibahas dalam 

perjanjian ASEAN seperti yang sudah dijelaskan tadi. Indonesia dengan RRT 

terdata melakukan ekspor impor sejak tahun 2002, dimana pada tahun tersebut 

merupakan perjanjian pertama yang disepakati melalui ASEAN. Ekspor impor 

yang dilakukan ke Indonesia dengan RRT itu sendiri memiliki trend untuk terus 

terjadinya surplus dan memiliki defisit pada tahun 2009, dimana hal tersebut belum 

dapat diasumsikan sebab alasannya. 

Penjelasan mengenai perkembangan ACFTA secara penulisan ilmiah relatif 

belum banyak, walaupun demikian adapun pendapat-pendapat yang dilontarkan 

oleh institusi pada tahun-tahun awal hangatnya diimplementasikannya ACFTA. 

Salah satu contohnya adalah dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 

dimana adanya pemburukan sektor industri dengan kondisi porsi impor lebih 

banyak dibandingkan ekspor terhadap RRT dengan kualitas barang yang tidak 

terstandar (Kementerian Perindustrian, 2011). Adapun pendapat yang lebih baru 

ditulis dalam penelitian Lidya Christin Sinaga pada tahun 2016, dimana secara 

singkat bahwa Indonesia menghadapi tantangan untuk bersaing dengan produk- 

produk RRT. Melalui analisis yang dilakukannya Sinaga menjelaskan bahwa, unit 

kecil dan mikro (UKM) akan mengalami kesulitan dalam persaingan dengan RRT 

(Sinaga, 2016). Dari sedikit contoh pendapat yang diutarakan baik dari institusi 

maupun penelitian terdahulu menunjukkan indikasi dari dampak yang kurang baik 

dari implementasi ACFTA. 

Melihat contoh-contoh kasus diatas serta data yang didapatkan secara sekilas, 

indikator yang dihasilkan secara perhitungan ekonomi cenderung relatif tidak 

memberi keuntungan yang banyak bagi Indonesia bahkan menjadi tantangan 

Indonesia untuk bersaing didalam sistem tersebut. Namun, apabila melihat 

perkembangan kedekatan hubungan ASEAN dengan RRT, dan khususnya antara 

Indonesia dengan RRT secara dapat ditarik asumsi sementara bahwa terdapat 
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kedekatan pada ranah yang berbeda. Akan tetapi terlepas dari kedekatan tersebut, 

melihat dari perspektif ekonomi yang cenderung tidak menghasilkan keuntungan 

dan manfaat yang banyak bagi Indonesia, apakah juga akan memengaruhi 

hubungan bilateral antara kedua negara tersebut? Sehingga penulis akan lebih 

banyak berfokus pada hubungan ASEAN dengan RRT pada kasus Indonesia. 

Dalam hal ini, hubungan tersebut tercermin dari pembentukan ACFTA, maka dari 

itu penulis ingin mencari jawaban bagaimana sebenarnya pengaruh dari ACFTA 

untuk kondisi saat ini. Dengan melihat manfaat yang sekiranya dapat diambil, 

walaupun terdapat argumen bersifat kontra bahwa Indonesia terlalu dini disaat itu 

membuka pasarnya terhadap RRT dan belum siap menghadapi persaingan tersebut. 

Walaupun demikian, dalam penelitian ini akan dikaji ulang mengenai manfaat yang 

dapat diambil dari perspektif ekonomi dan juga tantangannya. Selanjutnya dalam 

penelitian ini juga akan dikaji bagaimana manfaat ACFTA bagi Indonesia dari 

aspek lainnya seperti geopolitik, politik, hubungan diplomatis serta ekonomi politik 

itu sendiri tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Mengingat pentingnya indikator interdependensi ekonomi yang juga bisa dilihat 

dari faktor politik, dalam hal ini hubungan antar aktor. Juga bagaimana kemudian 

interdependensi ekonomi mampu mengembangkan hubungan antar negara, 

sehingga terdapat aspek-aspek politik yang secara tidak langsung ikut berkembang 

seiring dengan perkembangan ekonomi. Tidak hanya mengembangkan tetapi 

apakah performa ekonomi, dalam hal ini yang dimaksud adalah minimnya manfaat 

dan keuntungan yang diambil Indonesia dapat merenggangkan hubungan antar 

kedua negara atau bahkan menimbulkan ketegangan di aspek lainnya. 

Didasari dari apa yang telah dijelaskan pada latar belakang terkait isu yang 

dibahas, maka rumusan masalah yang dihasilkan untuk penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana hubungan perdagangan dan diplomatik Indonesia dengan 

RRT sebelum dan pasca kesepakatan ACFTA? 
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2. Bagaimana implikasi ACFTA terhadap perkembangan ekonomi di 

Indonesia? 

 
I.3. Tujuan Penelitian 

Dari yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedekatan hubungan Indonesia dengan RRT sebelum 

serta pasca kesepakatan kerja sama ACFTA. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dan mengapa ACFTA dapat terbentuk? 

3. Untuk mengetahui implikasi yang terjadi baik atau buruk dari kerja 

sama ACFTA terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. 

 

I.4. Kegunaan Penelitian 

Melalui rumusan masalah serta tujuan penelitian yang dihasilkan, diharapkan 

hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara akademis untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan, khususnya mengenai gambaran umum bagaimana terbentuknya 

ACFTA serta perkembangannya. Namun, adapun manfaat secara praktis yang 

dijabarkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui apa saja indikator dalam mendorong perkembangan 

ekonomi suatu negara. 

2. Dapat mengetahui indikator apa saja yang mendorong negara 

mendekatkan diri dan melakukan kerja-sama. 

 
 

I.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, pengkajian pokok bahasan akan disusun 

dengan penulisan secara sistematis. Penyusunan tersebut akan terbagi menjadi lima 

bab, dimana penjelasan masing-masing bab dikaji sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini berisi mengenai pendahuluan, dimana penulis menjelaskan latar 

belakang dari topik yang akan diteliti. Kemudian dari latar belakang masalah, 
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dihasilkan rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan, serta tujuan 

masalah dari pembahasan yang dikaji. Adapun kegunaan penelitian yang 

dipaparkan oleh penulis pada bab ini, dari rumusan masalah dan tujuan penelitian 

yang dihasilkan. Kemudian akhirnya akan dijelaskan mengenai sistematika 

penulisan penelitian. 

Bab II. Kerangka Berpikir 

Pembahasan pada bab ini berisi kerangka berpikir dan kajian pustaka berisikan 

literatur-literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori yang akan 

digunakan akan lebih banyak menggunakan teori neoliberalisme dalam melihat 

interdependensi pada ACFTA. Selanjutnya turunan daripada teori neoliberalisme 

terdapat konsep interdependensi ekonomi dan konsep organisasi internasional yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis dapat membangun 

kerangka berpikir yang bersifat lebih konsisten, serta melihat permasalahan 

penelitian yang dibahas. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode apa yang akan digunakan 

dalam penelitian, diawali dengan cara berpikir deduktif. Kemudian pendekatan 

yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus tunggal yaitu, Implikasi ACFTA Terhadap Perkembangan 

Ekonomi di Indonesia dan Hubungan Indonesia dengan RRT. 

 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini penulis akan mengkaji menjadi dua bagian, yaitu terdiri dari hasil 

penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian akan berisikan data-data mentah yang 

penulis dapatkan, dimana data tersebut akan berisikan informasi mengenai aktifitas 

Indonesia dalam ranah ACFTA setelah dilakukan perjanjian tersebut. Selain dari 

aktifitas perdagangan Indonesia itu sendiri, penulis akan menjabarkan 

perkembangan hubungan Indonesia dengan RRT terlebih dahulu. Setelah itu data 

mentah tersebut akan dijelaskan secara empiris, namun tanpa dilakukannya 

interpretasi dari penulis. Melalui data mentah yang diberikan, akan membantu 

gambaran umum bagaimana performa ACFTA selama jangka waktu yang sudah 
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dijalani dan kemudian akan diperjelas pada bagian pembahasan. Di bagian 

pembahasan, penulis akan membagi penulisan kedalam kelompok-kelompok sub 

bab, dimana hal ini diharapkan akan membantu pemahaman pembaca dalam 

interpretasi fokus masalah yang dibahas dalam topik penelitian ini. 

 

Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Bab terkahir penelitian ini akan memberikan kesimpulan dari hasil dan 

pembahasan penelitian ini, dimana isi yang dipaparkan akan menjawab tujuan awal 

penelitian. Kemudian terdapat saran yang diberikan dari penulis pada bab terakhir 

ini, sebagai masukan dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi pada 

pembahasan. Adapun masukkan tersebut akan diperuntukkan bagi akademisi, 

maupun sebagai referensi bagi penelitian lanjutan ataupun Pemerintah Indonesia 

untuk menjadi pertimbangan dalam kegiatan terkait di kemudian hari nanti. 

Setelah topik peneltian hingga permasalahan yang telah dipaparkan pada bab I 

ini, bab selanjutnya penulis akan memberi sedikit gambaran bagaimana hasil-hasil 

penelitian yang serupa. Hal ini akan membantu pembaca untuk mulai mendapatkan 

kemana penelitian ini akan bertuju melalui penggunaan teori dan konsep yang juga 

akan dipaparkan. 


