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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

      Indonesia merupakan mitra perdagangan Hong Kong pada urutan ke-22 

terbesar di dunia dan terbesar keenam di ASEAN. Total perdagangan Indonesia-

Hong Kong pada tahun 2017 adalah sebesar USD 5,4 Miliar, meningkat dari 7,9% 

dibandingkan tahun 2016. Tingkat pertumbuhan rata-rata dalam perdagangan 

bilateral 2014 – 2017 sebesar 1,6%. Pada tahun 2017 total ekspor Hong Kong ke 

Indonesia tumbuh sebesar 7,2% dan sementara impor dari Indonesia tumbuh 

sebesar 8,8% (HKTEO, 2018). Melalui artikel tersebut, peneliti melihat bahwa 

Indonesia memiliki sumber daya yang dapat diekspor, tidak kalah kualitas 

produknya dengan negara lain, namun mengapa ekspor Indonesia ke Hong Kong 

masih dalam urutan ke-22. Peneliti ingin mencari tahu mengenai siapa yang 

melakukan diplomasi dan mempengaruhi kebijakan perdagangan, apakah melalui 

kebijakan tersebut akan dipermudah, bagaimana negosiasi atau adjust mengenai 

policy yang ditetapkan, apa strategi diplomat Indonesia di Hong Kong dan mengapa 

mengambil strategi tersebut. Pertanyaan tersebut akan peneliti rangkum dalam 

pertanyaan penelitian utama, sebagai acuan jawaban dalam penelitian ini. 

      Peneliti akan meneliti pada periode perdagangan tahun 2014 – 2019 yaitu pada 

era Pemerintahan Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo periode pertama. Peneliti 

ingin melihat mengenai perkembangan dari perdagangan Indonesia dengan Hong 

Kong, upaya apa yang telah diambil, serta apa implikasi dari kebijakan-kebijakan 

yang telah diambil pada Pemerintahan Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo, 

sehingga apakah dari kebijakan dan arahan dari beliau, akan memberikan hasil 

yang positif atau negatif terhadap perdagangan Indonesia dengan Hong Kong. 

Peneliti melihat bahwa Hong Kong merupakan lahan basah bagi perdagangan, hal 
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ini ditunjukkan pada tabel berikut yang menggambarkan data ekspor perdagangan 

Indonesia-Hong Kong periode tahun 2014 – 2019 dari KJRI Hong Kong pada 

perkembangan perdagangan Indonesia – Hong Kong: 

 

 

 

    

 

 

 

 

Tabel 1.1 Pertumbuhan perdagangan Indonesia-Hong Kong periode 2014 – 2019. 

Sumber : KJRI Hong Kong atase perdagangan    

 

      Berdasarkan data yang diperoleh, tergambar bahwa dari periode tahun 2014 ke 

2015 terjadi penurunan sebesar $710,4 (Juta) dan kembali meningkat pada tahun 

2016 senilai $2,144.9 (Juta). Pada periode tahun 2017 dan 2018, nilai transaksi 

meningkat yaitu pada tahun 2017 sebesar $2,405.8 (Juta) dan pada tahun 2018 

sebesar $2,557.6 (Juta). Sedangkan pada periode tahun 2018 ke 2019 terjadi 

kenaikan transaksi secara signifikan, hal ini terlihat pada kuartal pertama yaitu 

sebesar $1,549.0 (Juta) dan kuartal kedua $1,601.1 (Juta) dengan total transaksi 

pada semester pertama ditahun 2019 sebesar $3,150.1 (Juta), hal ini 

memperlihatkan terdapatnya signifikansi margin antara periode 2018 dan 2019 

sebesar $592.5 (Juta). 

      Hong Kong merupakan wilayah administrasi khusus dan merupakan bagian 

dari Tiongkok dengan yang menerapkan prinsip satu negara dengan dua sistem. 

Berdasarkan sejarahnya Hong Kong merupakan wilayah bagian dari Tiongkok 

Periode Nilai (Juta/US$) 

2014 2,777.6 

2015 2,067.2 

2016 2,144.9 

2017 2,405.8 

2018 2,557.6 

2019     Q1 1,549.0 

             Q2 1,601.1 
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namun memiliki sistem Pemerintahan yang berbeda dengan Tiongkok. Di dalam 

hubungan luar negerinya, Hong Kong tidak membuka konsulat di negara sahabat, 

dalam administrasinya tersentral pada Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Dengan 

kondisi organisasi tersebut dan memiliki sistem yang berbeda dengan Tiongkok, 

Hong Kong memiliki organisasi yaitu Hong Kong Economic & Trade Office 

(HKETO) yang menjalankan fungsi hubungan perdagangan dari Pemerintahan 

Hong Kong.  

      Kondisi diplomasi Indonesia dengan Hong Kong, tergambar dalam hubungan 

diplomasi antara Indonesia dengan Tiongkok yang telah terjalin sejak berabad-abad 

lalu. Dimulai dengan Indonesia-Tiongkok yang sudah terlebih membentuk kerja 

sama diplomasi sejak tahun 13 April 1950 dan diplomasi dimulai sejak 1980. Pada 

tahun 1989, Menteri Luar Negeri Tiongkok yaitu Mr. Qian Qichen, bertemu dengan 

Presiden Soeharto dan Menteri Moerdiono untuk membahas dimulainya kembali 

hubungan diplomatik kedua negara. Pada 1990, Menteri Luar Negeri Ali Alatas 

mengunjungi Tiongkok dan bersepakat mengenai perjanjian tentang penyelesaian 

utang Indonesia dengan Tiongkok dan menjalin kembali hubungan diplomasi 

antara Indonesia dengan Tiongkok. Pada Maret 2002, Indonesia dengan Tiongkok 

berdiskusi mengenai pengaturan Konsulat Indonesia di Guangzhou dan Shanghai, 

dan tidak lama setelah pembentukan Konsulat di Guangzhou dan Shanghai, 

Indonesia memiliki Konsulat Jenderal di Hong Kong (id.china-embassy, 2004). 

Melalui artikel tersebut, dapat tergambar mengenai hubungan baik yang telah 

dijalin oleh Indonesia dengan Tiongkok dan Hong Kong merupakan bagian dari 

Tiongkok. Penulis berpendapat bahwa hubungan baik yang dijalin antar negara, 

akan terlihat dari dibukanya perwakilan pada wilayah tersebut. Dalam penelitian 

ini, peneliti melihat dengan adanya KJRI Hong Kong, merupakan pertanda bahwa 

hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Hong Kong, terjalin dengan baik. 

      Dalam fungsinya, Hong Kong Trade and Development Council (HKTDC) 

dibentuk oleh Pemerintahan Hong Kong untuk membantu mempromosikan Hong 

Kong di negara-negara lain. Untuk relasi perdagangan Indonesia, Indonesia dibantu 
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oleh KJRI Hong Kong dalam mencari investor. Demikian juga sebaliknya, 

perdagangan ekspor Indonesia ke Hong Kong didukung oleh HKETO1 dan KJRI 

Hong Kong2. “HKETO berdiri sejak 2016 dan memiliki kantor representatif di 

Jakarta, Indonesia” (HKETO, 2018). “HKETO memiliki kantor pusat di 

Guangdong, Tiongkok” (GovHK, 2019). Tugas HKETO adalah menjembatani 

hubungan perdagangan terhadap negara yang berada di Asia Tenggara termasuk 

salah satunya Indonesia. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa selama ini 

HKETO bekerja sama dengan KJRI Hong Kong dengan mengadakan pameran guna 

menarik investor di Hong Kong, begitupun sebaliknya ketika HKETO Jakarta guna 

menarik investor dari Indonesia maka HKETO bekerja sama dengan pihak terkait 

yaitu Kementrian Luar Negeri atau Kementrian Perdagangan di Jakarta untuk 

mengadakan pameran guna menarik investor. Namun semua ini tetap perlu 

dikonfirmasi keabsahannya. 

      Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERAN 

KONSULAT JENDRAL REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG DALAM 

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA - HONG KONG TAHUN 

2014 – 2019”. Dengan menganalisis peran KJRI Hong Kong dalam perdagangan 

Indonesia – Hong Kong peneliti berupaya mengetahui upaya yang sudah diambil 

dan dijalankan oleh Indonesia dalam menjalin kerja sama perdagangan dengan 

Hong Kong serta mencari sumber masalah atau apa yang membuat kerja sama ini 

menjadi tidak maksimal berdasarkan hasil dari upaya yang telah diambil. 

      Menurut HKTEO, “hubungan bilateral Indonesia – Hong Kong menjadi lebih 

dekat sejak presiden ketujuh RI, Joko Widodo, pada Mei 2017 mengunjungi Hong 

Kong dan bertemu berbagai pihak. Selanjutnya, Carrie Lam yaitu ketua sekertaris 

 
1 HKTEO (Hong Kong Trade Economy Organization) merupakan organisasi yang mewakili Hong Kong 
dalam kepengurusan administrasi dengan Negara anggota ASEAN (Association South East Asia 
Nations) yaitu salah satunya Indonesia. Sumber : www.hketojakarta.gov.hk. 
2 KJRI Hong Kong merupakan organisasi bagian dari Kementrian Luar Negeri Indonesia yang berdiri di 
Hong Kong, Causeway Bay, berfungsi untuk mewakili Indonesia dalam kegiatannya di Negara tujuan 
yaitu Hong Kong. Sumber : https://kemlu.go.id/hongkong/id. 
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administrasi di Hong Kong, mengunjungi Indonesia pada April 2018” (HKETO, 

2018). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan 

diplomasi perdagangan antara Indonesia dengan Hong Kong, sehingga 

perdagangan Indonesia dengan Hong Kong dapat lebih ditingkatkan dan 

dikembangkan pada periode berikutnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

      Seperti yang sudah dijelaskan Indonesia merupakan urutan ke-22 dalam 

perdagangan Indonesia-Hong Kong. Perwakilan diplomasi Indonesia adalah 

melalui KJRI Hong Kong, yang dibentuk dan ditempatkan oleh Pemerintah RI di 

Hong Kong guna mewakili Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya yang baik, 

namun dalam kegiatannya dan perdagangan Hong Kong dengan negara lain, 

Indonesia sebagai salah satu rekan perdagangan, tetap berada pada urutan ke-22. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian 

mengenai peran KJRI Hong Kong sebagai berikut. 

1. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh KJRI Hong Kong dalam 

meningkatkan dan mengembangkan perdagangan Indonesia-Hong Kong? 

2. Hasil apa yang telah dicapai untuk upaya-upaya yang dilakukan? 

       

1.3. Tujuan Penelitian 

      Penelitian dilakukan dengan tujuan : 

1. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kerja sama 

Indonesia. Melalui identifikasi tersebut, peneliti akan mendapatkan detail 

masalah dari peran KJRI Hong Kong dalam perdagangan Indonesia-Hong 

Kong, sehingga peneliti juga akan dapat membantu pihak yang berkepentingan 

untuk melakukan tindakan atau memutuskan tindakan selanjutnya yang akan 

diambil dalam meningkatkan perdagangan Indonesia-Hong Kong. 

2. Mengetahui strategi dirumuskan untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-

Hong Kong. Melalui penelitian ini, peneliti akan memahami strategi yang 
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diambil dari KJRI Hong Kong, sehingga diharapkan pada hasil penelitian, 

peneliti dapat mengambil kesimpulan dan dapat memberikan masukan bagi 

pihak yang berkepentingan melalui penelitian ini. 

3. Menggambarkan hasil yang dicapai dari pengembangan perdagangan yang 

dilakukan KJRI Hong Kong. Peneliti akan menjabarkan hasil yang akan dicapai 

dalam upaya yang sudah dilakukan oleh KJRI Hong Kong dalam periode 2014 

– 2019 pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan menjadi dasar bagi 

peneliti untuk memberikan masukan bagi KJRI Hong Kong dalam melakukan 

relasi, bernegosiasi, dan keputusan yang akan diambil, sehingga peneliti 

berharap bahwa hasil penelitian, kesimpulan, dan masukan yang akan 

dijabarkan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi KJRI Hong Kong dan 

pihak yang berkepentingan. 

 

1.4. Kegunaan atau manfaat Penelitian 

      Setiap penelitian tentu saja memiliki kegunaan atau manfaat tersendiri. 

Penelitian tesis ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat yaitu : 

1. Bagi Akademisi 

      Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman terutama dibidang kerja 

sama perdagangan ekonomi internasional. Akademisi yang dimaksud adalah 

pihak profesional yang melakukan penelitian dan membantu Indonesia dalam 

membangun dasar pemahaman diplomasi. Inti dari topik penelitian ini adalah 

peran KJRI Hong Hong dalam melakukan perdagangan, maka diharapkan 

bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan untuk akademisi dan mungkin 

kedepannya dapat mengkoreksi penelitian ini, sehingga topik dari penelitian ini 

akan jauh lebih akurat dan memberikan hasil penelitian yang lebih baik pada 

penelitian berikutnya. 
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2. Bagi Praktisi 

      Untuk dijadikan informasi dan pertimbangan khususnya dalam bidang kerja 

sama internasional sebagai strategi dalam meningkatkan kerja sama 

perdagangan Indonesia-Hong Kong. Praktisi juga dapat melakukan penelitian 

guna meningkatkan kerja sama internasional, praktisi dapat melanjutkan 

penelitian yang saat ini diambil guna mendapatkan hasil penelitian dan 

masukan yang lebih baik pada penelitian berikutnya. Penelitian ini bagi praktisi 

akan dijadikan dasar guna melakukan kerja sama internasional dan strategi apa 

yang akan diambil guna meningkatkan kerja sama Indonesia-Hong Kong, atau 

kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain, atau kerja sama 

negara lain dengan negara lainnya. 

3. Bagi Masyarakat 

      Untuk dijadikan wacana atau informasi dan referensi bagi yang 

memerlukan untuk masyarakat luas. Penelitian ini akan dijadikan dasar untuk 

mempelajari atau meneliti pada penelitian berikutnya, sehingga semakin 

banyak penelitian yang dilakukan maka akan semakin banyak masukan yang 

diterima. Berdasarkan penelusuran peneliti, bahwa topik ini jarang angkat dan 

diteliti oleh peneliti lainnya, maka penting bagi peneliti bahwa penelitian ini 

penting untuk diteliti dan dilanjutkan oleh peneliti lainnya, hal ini terlihat ketika 

sedikitnya penelitian yang diambil mengenai peran KJRI Hong Kong dalam 

perdagangan antara Indonesia dan Hong Kong. Sehingga peneliti berharap 

dikemudian hari, topik ini dapat dilanjutkan penelitiannya oleh peneliti lainnya 

guna mendapatkan hasil dan masukan yang lebih mendalam. 
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4. Hasil penelitian 

      Alasan peneliti mempertanyakan hasil yang telah dicapai oleh KJRI Hong 

Kong dalam melakukan diplomasi perdagangan di Hong Kong. Hasil dari 

perdagangan tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan KJRI Hong Kong 

dalam proses dan upaya yang telah diambil dalam diplomasi antara Indonesia 

dan Hong Kong. Melalui hasil tersebut, peneliti akan menjadikan dasar sebagai 

perbaikan proses dari upaya dan langkah yang telah diambil. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

      Agar penelitian ini sistematis maka penulis menggunakan sistematika 

penelitian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

      Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan atau Manfaat Penelitian. Dalam pendahuluan dijelaskan mengenai posisi 

Indonesia dalam perdagangan dengan Hong Kong, perkembangan perdagangan 

Indonesia-Hong Kong periode 2014 – 2019. Dalam bab ini, penulis menjabarkan 

rumusan masalah yaitu pertanyaan dari peneliti mengenai peran KJRI di Hong 

Kong dalam perdagangan Indonesia-Hong Kong pada periode 2014 – 2019. 

      Dijabarkan juga mengenai tujuan penelitian ini, apa yang hendak didapatkan 

melalui penelitian. Selanjutnya, kegunaan atau manfaat penelitian bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN 

      Membahas mengenai Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Dalam bab 

tersebut, akan dijabarkan mengenai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian 

melalui penelitian terdahulu, sehingga peneliti memahami apa saja yang harus 

dilakukan dan diperhatikan. Penelitian terdahulu akan dijadikan kiblat penelitian 

dalam mengambil kesimpulan penelitian, sehingga penelitian terdahulu akan 

memberikan pendangan yang lebih rinci mengenai penelitian tersebut selain itu 

akan mengarahkan peneliti untuk bagaimana cara melakukan penelitian tersebut. 
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      Peneliti telah mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi 

dengan Peran KJRI dan Perdagangan Internasional. Secara komprehensif, peneliti 

menemukan sedikitnya penelitian mengenai peran KJRI dalam perdagangan 

Indonesia dengan Hong Kong, sehingga bagi peneliti, penelitian ini sangat penting 

dan menarik karena sedikitnya peneliti yang mau melakukan penelitian tersebut. 

      Dalam bab ini, terdapat beberapa teori yang dapat mendukung penelitian ini. 

Sehingga pembaca dapat memahami terlebih dahulu mengenai peran dan masing-

masing faktor yang berpengaruh pada topik penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

      Menguraikan mengenai pendekatan yang dipilih, metode penelitian yang 

dipilih, sumber dan pengolahan data. Metode penelitian yang diambil oleh peneliti 

adalah kualitatif deskriptif dengan cara mengambil data primer kuantitatif dengan 

data sekunder kualitatif dan akan di interpretasikan menjadi data kualitatif berupa 

hasil penelitian. 

      Interpretasi data akan menghasilkan fakta-fakta baru yang akan disajikan dalam 

kesimpulan hasil penelitian, sehingga akan memberikan logika persuasif dan dapat 

digunakan untuk meneliti peran suatu institusi. 

      Penelitian akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam mencari dan 

menggunakan data primer dan sekunder dari KJRI Hong Kong sektor perdagangan 

dan investasi, wawancara kedua sektor, beberapa sumber online dan berpartisipasi 

aktif pada kegiatan di dalamnya guna sumber pengamatan lapangan.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Memberikan sejarah dari organisasi terkait, hasil penelitian, dan membahas dari 

hasil penelitian. Dari bab tersebut, penulis menjabarkan mengenai sejarah 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan hasil dari penelitian akan 

menggambarkan berdasarkan data yang didapat ketika melakukan penelitian secara 

tertulis maupun di lapangan dan akan dinarasikan. Peneliti menggunakan data 

statistik perkembangan perdagangan Indonesia dengan Hong Kong dilengkapi 

dengan informasi yang diperoleh dari wawancara peneliti melalui e-mail dengan 
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Konsul dan Atase Perdagangan pada pembahasan dalam bab ini, mendiskusikan 

secara mendalam mengenai pertanyaan penelitian. 

BAB V PENUTUP 

      Peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

diulas dalam bab sebelumnya. Hasil penelitian yang dibahas dalam bab ini, akan 

dijadikan bahan untuk memberikan masukan bagi KJRI Hong Kong dalam 

meningkatkan dan mengembangkan perdagangan antara Indonesia dengan Hong 

Kong dan juga untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




