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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I. Latar Belakang 

Masalah perekonomian suatu negara merupakan salah satu topik yang 

menarik untuk dikaji. Antara negara satu dengan negara yang lainnya tentunya 

memiliki masalah ekonomi yang berbeda-beda, oleh karena itu banyak negara- 

negara yang melakukan kerjasama guna meningkatkan perekonomiannya. 

Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk kerjasama bilateral, regional, atau 

multilateral. Salah satu contoh kerjasama tersebut adalah ASEAN “ Association 

Of South- Eas Asian Nation ” dalam bahasa Indonesia dikenal dengan persatuan 

Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi yang mencakup bidang ekonomi 

yang dibentuk oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara guna melakukan 

kerjasama, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian 

negara- negara anggotanya.1 

Dalam perkembangannya ASEAN melakukan kerjasama dengan China 

yang pada saat ini perekonomiannya berkembang pesat. Kerjasama tersebut 

dikenal dengan sebutan ACFTA “ Asean China Free Trade Area ”. kerjasama 

ACFTA ini mulai diberlakukan penuh pada 1 Januari 2010.2 Berlakunya ACFTA 

tersebut semakin mempermudah keluar masuknya produk- produk dari satu 

negara ke negara lainnnya, tidak terkecuali Indonesia yang merupakan salah satu 

                                                           
1 Fh Lubis.2011. BABII Sejarah  Asean-Usu  Institutional Responsitory. 

http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/25250/3/chapter%2011.pdf. Diakses 9 Maret  

2014. 19.30 wib 
2 Budi Laksono.  2010. Perdagangan Bebas dan  Ketergopohan Kita-News-Liputan6.com. 

http://m.liputan6.com./news/read/257719/perdagangan-bebas-dan-ketergopohan-kita. Diakses 9 

Maret 2014. 19.45 wib 

http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/25250/3/chapter%2011.pdf
http://m.liputan6.com./news/read/257719/perdagangan-bebas-dan-ketergopohan-kita.%20Diakses%209%20Maret%202014
http://m.liputan6.com./news/read/257719/perdagangan-bebas-dan-ketergopohan-kita.%20Diakses%209%20Maret%202014
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anggota ASEAN. Pemerintah atau pemimpin politik di Indonesia melakukan 

perjanjian ACFTA tersebut karena melihat besarnya potensi perdagangan 

ekonomi China. Hal ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan 

perjanjian ACFTA dengan China.3 

Dalam kerjasama antar kedua negara tersebut tentunya tidak terlepas dari 

kepentingan- kepentingan antar aktor-aktor yang terlibat. Salah satu  kepentingan 

ASEAN termasuk Indonesia dalam kesepakatan ACFTA yaitu dapat digambarkan 

dengan melihat pesatnya perkembangan ekonomi China, yang mana merupakan 

suatu kesempatan bagi ASEAN juga Indonesia untuk mencapai keuntungan secara 

maksimal.4 Hal ini juga dapat dijelaskan kepentingan China dalam melakukan 

kesepakatan ACFTA yaitu untuk memperluas ekspansi perekonomiannya 

sehingga memperkuat kedudukan hegemoni perekonomiannya di dunia.5 

Kepentingan China dalam kesepakatan ACFTA tidak hanya dalam hal 

ekonomi, namun juga dapat ditinjau dari aspek politik. Melihat dari aspek 

ekonomi, seperti Asia Tenggara adalah bagian dari perdagangan dengan volume 

yang tinggi dari negara Jepang, Australia, serta Korea selatan. Asia Tenggara juga 

memiliki penduduk kurang lebih 580 juta jiwa, yang mana merupakan pasar yang 

                                                           
3 Program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada. 2010. ACFTA dan Indonesia- Magister 

Administrasi public UGM. http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/articel/11-

policyforum/64-acfta-dan-Indonesia. diakses 9 Maret 2014.  22. 40 wib  
4 Bagus, Dharmawan (ed).2006, Cerminan dari China: Geliat Sang Naga di Era 

Globalisasi,Kompas,Jakarta,hal xiii dalam buku M. Syaprin.2014.Pengaruh Kepentingan Asean 

Dan China Terhadap Bentuk Legal Acfta ( Asean China Free Trade Agreement ). GRE 

PUBLISHING karangwaru.Yogyakarta. hal 3 
5 Ariawan.2012.Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi. 

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20315918-D%203135-Perjanjian%20Perdagangan-

Full%20text.pdf. diakses 9 Maret 2014. 23. 00 wib 

http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/articel/11-policyforum/64-acfta-dan-Indonesia.%20diakses%209%20Maret%202014.%20%2022
http://www.map.ugm.ac.id/index.php/component/content/articel/11-policyforum/64-acfta-dan-Indonesia.%20diakses%209%20Maret%202014.%20%2022
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20315918-D%203135-Perjanjian%20Perdagangan-Full%20text.pdf
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20315918-D%203135-Perjanjian%20Perdagangan-Full%20text.pdf
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sangat berpotensi bagi China.6Melihat kepentingan China dalam hal politik yakni 

China menginginkan adanya perubahan tindakan- tindakan yang dinilai kurang 

kooperatif dengan berdiplomasi serta  mengikuti kegiatan- kegitan yang terdapat 

pada negara negara anggota ASEAN, dengan tujuan China ingin dikenal menjadi 

tetangga yang baik sehingga negara- negara anggota ASEAN tersebut tidak 

merasa terancam.7 

Semenjak diberlakukannya ACFTA secara penuh pada 1 Januari 2010 

tersebut menyebabkan volume perdagangan antar Indonesia China mengalami 

peningkatan.8 Peningkatan tersebut terlihat pada banyaknya produk-produk asing 

yang masuk ke Indonesia terutama produk- produk dari China. Salah satunya 

adalah produk pertanian China, yaitu buah apel Fuji dan jeruk Mandarin. 

Banyaknya produk impor yang masuk dikarenakan adanya penurunan tariff 0-5%. 

Total impor jeruk Mandarin pada awal 2011 mencapai 77. 502 ton, sedangkan 

untuk keseluruhan tahun 2010 mencapai 96. 489 ton. Indonesia merupakan 

pengimpor jeruk terbesar kedua di ASEAN setelah Malaysia.9 

Dalam kerjasama antar negara dibidang ekonomi tentunya tidak terlepas 

dari unsurpolitik. Hal tersebut karena ekonomi dan politik saling mempengaruhi 

satu sama lain. Ekonomi politik menurut Mochtar Mas’oed yaitu menjelaskan 

bagaimana suatu kebijakan itu dibuat serta diterapkan dan mengapa suatu 

                                                           
6 Achyanudin.2010.Analisis Di Balik Kunjungan Presiden  Obama Ke Indonesia. Dalam buku M. 

Syaprin Zahidin.2014.Pengaruh Kepentingan Asea dan China Terhadap Bentuk Legal ACFTA ( 

Asean China Free Trade Agreement.GRE PUBLISHING Karawang Kidul.Yogyakarta. Hal 4 
7 Ibid 
8 Hardi wirawan, Akbar Rayyan Subekti. 2012. Peningkatan Kapabilitas Militer China dan 

Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia. UI- Press. Jalan Salemba 4  Jakarta. Hal 

21 
9 Zainuri Hanif dan Liza Zamzami ( staf penelitian Balitjestro ). Hak Cipta 2008 – 2014. 

Balitjestro trend jeruk impor dan posisi Indonesia sebagai produsen jeruk dunia. 

http://balitjestro.litbang.deptan.go.id/id/510.htm. diakses 23 april 2013. 19. 15 wib 

http://balitjestro.litbang.deptan.go.id/id/510.htm.%20diakses%2023%20april%202013
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kebijakan tersebut dibuat serta apa konsekuensinya.10Dalam suatu kebijakan tentu 

banyak actor- aktor atau pihak yang terlibat, dan pada kebijakan tersebut pasti 

tidak dapat memuaskan semua aktor atu pihak secara optimal tentunya ada yang 

diuntungkan dan dirugikan. Permasalahan tersebut dapat diasumsikan bahwa 

kerjasama antar Indonesia dan China dalam kesepakatan ACFTA tentu 

mempunyai kepentingan, maka dua negara tersebut melakukan kerjasama  dalam 

bidang FTA. 

Adanya FTA semakin membuka peluang produk-produk China terutama 

buah apel Fuji dan Jeruk mandarin yang masuk di Indoneisa. Pada massa 

globalisasi di jaman saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak dapat 

menolak pengaruh dan terhindar dari perdagangan internasional atau perdagangan 

bebas.11 Hal tersebut mengakibatkan banyak produk-produk asing yang masuk di 

Indonesia dan menjadikan daya saing antar produk lokal dan impor dan 

mengakibatkan konsumen berpindah minat terhadap produk impor. Banyak 

produk impor yang masuk semakin menekan produk sejenis yang diproduksi 

dalam negeri. Pada mulanya perjanjian yang dilakukan pemerintah Indonesia 

dalam ACFTA memiliki harapan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, 

namun perjanjian tersebut membuat kelompok petani yang berada di Kota Batu 

terancam. 

 

                                                           
10 Mochtar Mas’oed. 2003. Dinamika Politik Ekonomi.Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.  Hal 

5-8 
11 Wawan Tunggul Alam. 2009. Di Bawah Cengkraman  Asing. PT UFUK PUBLISHING. Jakarta 

Selatan. Hal 16 
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Kota Batu merupakan kota wisata yang mempunyai ciri khas  buah apel 

dan jeruk Keprok 55. Kota Batu dan buah apel merupakan dua sisi mata uang 

yang tidak dapat dipisahkan. Buah  apel merupakan ikon dari Kota Batu, selain 

apel Kota Batu juga mempunya jeruk Keprok 55 yang merupakan komoditi 

unggulan dan khas dari kota tersebut.12 Bibit jeruk Keprok 55 ini asli hasil dari 

Kota Batu sendiri yang bibitnya dibagikan kepada para petani pada tahun 2007.13 

 Kota Batu merupakan kota penghasil apel dan jeruk Keprok 55, 

namun pada kenyataannya produk impor apel Fuji dan jeruk Mandarin dapat 

membanjiri Kota Batu dengan harga yang terjangkau atau lebih murah dari pada 

apel Batu dan jeruk Keprok 55. Hal tersebut membuat konsumen beralih minat 

terhadap produk impor, selain harganya relatif murah tekstur dan kemasannya 

lebih unggul produk impor. Hal ini disebabkan petani dalam negeri tidak memiliki 

fasilitas atau teknologi unggul untuk memenuhi kebutuhan konsumen.14  

Berkurangnya minat konsumen tersebut mengakibatkan petani mengalami 

penurunan pendapatan, oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan untuk 

melakukan pembatasan jenis barang impor hortikultura guna melindungi produk 

dalam negeri. Pada tanggal 1 Januari 2013 pemerintah meresmikan pembatasan 

impor. Kebijakan tersebut tertulis dalam peraturan menteri perdagangan 

(PERMENDAG) nomor 60 tahun 2012 mengenai ketentuan impor produk 

hortikultura. Produk impor diizinkan masuk hanya melalui pintu bandara 

                                                           
12 Dinas Pertanian Kota Batu.  pada tanggal 24 Oktober 2013. Pukul 10.15 wib wawancara dengan 

ibu Sri pegawai Dinas Pertanian Kota Batu. 
13 Wawancara langsung dengan petani bapak Warian di Kota Batu. tgl 8 Januari 2014 pukul 19.00 

wib 
14 Anton Sukartono ( anggota MPR RI Fraksi partai Demokrat ). Dalam acara TV TVRI Nasional 

warung 4 pilar dalam tema Kedaulatan Pangan. 9 Maret 2014. Pukul 9.00 wib 
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Soekarno-Hatta, pelabuhan Makasar, Tanjung Perak, dan Belawan Batam.15 

Pembatasan impor tersebut bukan berarti tidak memperbolehkan produk impor 

hortikultura tersebut masuk di Indonesia, namun waktu dan volume masuk diatur 

serta pintu masuknyapun juga diatur seperti yang sudah dijelaskan diatas, 

sehingga impor tidak sewaktu-waktu dapat masuk.  

Dari pemaparan latar belakang diatas dapat menjadikan modal utama dan 

penting bagi peneliti untuk memperkaya penelitian mengenai permasalahan 

tersebut dengan mengkaji Ekonomi Politik Persaingan Produk Lokal dan Impor 

Dalam Kesepakatan ACFTA 2011-2012 terhadap perdagangan apel dan jeruk di 

Kota Batu. 

I.2. Rumusan Masalah  

Melihat kepentingan ekonomi politik dalam kesepakatan ACFTA tentang 

produk lokal dan impor, penulis tertarik untuk menganalisis “Bagaimana ekonomi 

politik persaingan produk lokal dan impor dalam kesepakatan ACFTA 2011-

2012?” 

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ekonomi politik persaingan produk lokal 

dan impor yang ada di Kota Batu. 

                                                           
15 Robby Andrian, SH. 2013. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INDONESIA DI WTO 

TERKAIT PEMBATASAN IMPOR HORTIKULTURA DAN DAGING SAPI. 

http://www.academia.edu/4332144/PROSES_PENYELESAIAN_SENGKETA_INDONESIA_

DI_WTO_TERKAIT_PEMBATASAN_IMPOR_HORTIKUTURA_DAN_DAGING_SAPI. 

diakses 28 Januari 2014. 4.56 wib 

http://www.academia.edu/4332144/PROSES_PENYELESAIAN_SENGKETA_INDONESIA_DI_WTO_TERKAIT_PEMBATASAN_IMPOR_HORTIKUTURA_DAN_DAGING_SAPI.%20diakses%2028%20Januari%202014
http://www.academia.edu/4332144/PROSES_PENYELESAIAN_SENGKETA_INDONESIA_DI_WTO_TERKAIT_PEMBATASAN_IMPOR_HORTIKUTURA_DAN_DAGING_SAPI.%20diakses%2028%20Januari%202014
http://www.academia.edu/4332144/PROSES_PENYELESAIAN_SENGKETA_INDONESIA_DI_WTO_TERKAIT_PEMBATASAN_IMPOR_HORTIKUTURA_DAN_DAGING_SAPI.%20diakses%2028%20Januari%202014
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2. Untuk mengetahui  apakah ada aktor-aktor atau pihak yang berkepentingan 

dalam hal ini atau diuntungkan atau dirugikan dengan adanya persaingan 

produk lokal dan impor tersebut. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis  

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas studi 

dalam ilmu Hubungan Internasional yang terkait pada ekonomi politik persaingan 

produk lokal dan impor dalam kesepakatan ACFTA 2011- 2012 (studi pada 

perdagangan apel dan jeruk di Kota Batu). 

b. Manfaat Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut 

pandang yang baru agar menjadi pedoman dan untuk rekomendasi bagi pihak 

yang berkepentingan dalam menilai permasalahan Hubungan Internasional yang 

penulis teliti maupun permasalahan- permasalahn yang serupa. 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Guna memperjelas penelitian bagi tulisan ini, maka peneliti mengambil 

empat tulisan yang dirasakan memiliki relevansi terkait dengan tulisan yang 

tengah diteliti oleh penulis. Sebagai dasar untuk membedakan penelitian penulis 

dengan penelitian- penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

Tulisan pertama diambil dari skripsi yang berjudul “ Dampak ASEAN 

Korea Free Trade Area ( AKFTA ) Terhadap Ekonomi Indonesia ’’oleh Putri 
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Silvia Handayani.16Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Silvia Handayani 

menyatakan bahwa setelah adanya perjanjian kerjasama dalam bentuk AKFTA 

banyak manfaat yang diterima oleh Indonesia terutama dalam bidang teknologi, 

penyerapan tenaga kerja dan peningkatan sumber daya manusia.  

Penelitian yang kedua diambil dari skripsi Farra Desyinta dalam judul “ 

Pengaruh Apec Terhadap Perkembangan Perekonomian Indonesia ”.17Dalam 

penelitian Farra Desyinta menyatakan bahwa adanya forum kerjasama APEC 

berpengaruh terhadap fasilitas perdagangan ekspor Indonesia akan naik pada 

setiap tahunnya. Ekspor dan investasi juga terdapat program- program dari APEC 

dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.  

Penelitian yang ketiga oleh Vica Herawati dalam judul “ Analisis 

Pengaruh ASEAN China Free Trade Agreement ( ACFTA ) Terhadap Keuangan 

Yang Dilihat Dari Tekstil di Pekalongan’’.18Dalam penelitian Vica Herawati 

menyatakan bahwa terdapat perubahan penjualan pada saat sebelum dan sesudah 

pelaksanaan ACFTA dalam volume yang banyak di Indonesia, juga terdapat 

persaingan antara produk tekstil lokal dan impor. 

Penelitian yang ke empat diambil dari buku Dyah Estu. K dalam judul 

“Ekonomi Politik Kebijakan Gula Di Indonesia 1998-2002”.19 dalam buku Dyah 

Estu .K menyakatan bahwa dalam ekonomi politik kebijakan gula ini terdapat 

                                                           
16 Puteri Silvia Handayani.  (06260004) 2011. dalam skripsi yang berjudul “ Dampak ASEAN 

Korea Free Trade Area ( AKFTA) Terhadap Ekonomi Indonesia “ FISIP jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 
17 Farra Desyinta. (05260039)2009. Pengaruh APEC Terhadap Perkembangan Perekonomian 

Indonesia. FISIP jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 
18 Vica Herawati.( c2c006150 ) 2010. Analisa Pengaruh ASEAN China Free Trade Agreement 

(ACFTA ) Terhadap Kinerja Keungan Yang di Lihat Dari Penjualan Pada UKM Tekstil di 

Pekalongan. Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang 
19 Dyah Estu.K.  2010. Ekonomi Politik Kebijakan Gula Di Indonesia 1998-2002. Malang: UMM 

Press 
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berbagai intansi aktor, kepentingan dan kekuasaan terkait dengan kebijakan gula 

di Indonesia pada tahun 1998-2002. Gula dapat masuk dengan mudah dan 

mengakibatkan petani gula mengalami penurunan dan produk lokal kalah saing 

sehingga menimbulkan ketergantungan masyarakat Indonesia. Hal ini karena 

adanya perdagangan bebas sehingga banyak produk impor masuk dengan mudah 

dan tarif rendah. Untuk lebih menyingkat penjelasan mengenai penelitian 

terdahulu dan memudahkan pembaca untuk menemukan persamaan dan 

perbedaannya, berikut ini peneliti membuat tabel posisi penelitian. 
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Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Nama Judul 

 

Teori/ Konsep 

 

Metode Persamaan Perbedaan 

Puteri Silvia 

Handayani 

( Dampak 

ASEAN Korea 

Free trade Area 

(AKFTA) ) 

 

 

 

Farra Desyinta 

( Pengaruh 

APEC terhadap 

perkembangan 

Indonesia) 

 

 

Vica Herawati 

(Analisa 

Pengaruh 

ASEAN China 

Free Trade 

Agreement 

(ACFTA) 

terhadap kinerja 

keuangan yang 

dilihat dari 

penjualan pada 

UKM tekstil di 

Pekalongan)  

 

Dyah Estu.K  

(Ekonomi 

Politik 

Kebijakan Gula 

Di Indonesia 

1998- 2002) 

 

 

Perdagangan 

bebas 

 

Konsep 

regional dan 

kepentingan 

nasional 

 

 

Regionalisme  

 

Kepentingan 

nasional 

 

 

 

Perdagangan 

bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasik 

ekonomi 

 

Koalisi politik 

 

Kepentingan 

ekonomi 

Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplanatif 

 

 

 

 

 

 

Paired 

Sample 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptif 

Sama- sama 

melakukan 

kerjasama 

antar negara 

dan memiliki 

persamaan 

konsep 

 

 

Sama- sama 

melakukan 

kerjasama 

antar negara 

 

 

 

Sama- sama 

melakukan 

kerjasama 

antar negara 

dan memiliki 

persamaan 

konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Sama- sama 

mengkaji 

tentang 

perdagangan 

bebas  

Negara 

yang dikaji 

berbeda 

(Korea 

Indonesia) 

 

 

 

 

Negara 

yang dikaji 

negara 

anggota 

APEC dan 

Indonesia 

 

Lebih fokus 

kepada 

bidang 

tekstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengkaji 

tentang 

komodity 

gula dan 

tempat 

yang diteliti 
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Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini yaitu memiliki konsep 

yang sama yaitu perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan, konsep yang 

sama ini terdapat pada penelitian Puteri Silvia Handayani dan Vica Herawati. 

Penelitian terdahulu dengan sekarang juga memiliki persamaan antar negara, 

sedangkan persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dalam buku Dyah 

Estu K yaitu sama- sama mengkaji tentang perdagangan bebas dan ekonomi 

politik. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu peneliti 

lebih mengkaji ekonomi politik persaingan produk lokal dan impor di Kota Batu, 

guna mengetahui apakah ada aktor-aktor yang diuntungkan atau dirugikan dengan 

adanya persaingan produk lokal dan impor tersebut. Peneliti akan melakukan riset 

terhadap produk lokal dan impor di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Ekonomi Politik dan konsep Liberalisasi Perdagangan serta FTA. 

Studi peneliti ini terfokus pada penelitian lapangan. Metode penelitian deskriptif, 

dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ACFTA menyebabkan produk- 

produk pertanian China dengan mudah masuk ke Indonesia yang mengakibatkan 

produk lokal kalah saing dengan produk impor sehingga minat konsumen 

terhadap produk lokal berpindah kepada produk impor dari China tersebut. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin memperkaya penelitian-penelitian yang sudah atau 

penelitian terdahulu. 
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1.5. Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1. Konsep Liberalisasi Perdagangan 

Setiap  pelaku di bidang ekonomi dan perdagangan menginginkan adanya 

suatu kebebasan atau liber (bebas) dalam upaya-upayamya.20 Perdagangan bebas 

atau bisa disebut dengan liberalisasi perdagangan merupakan konsep ekonomi 

yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk anatar negara dengan 

tanpa dikenai tariff ekspor dan impor maupun kendala perdagangan lainnya. 

Perdagangan bebas juga dapat diartikan sebagai tidak adanya suatu hambatan 

dalam perdagangan antar individu ataupun kelompok antara dua negara. Ciri dari 

liberalisasi perdagangan yaitu adanya peningkatan pasokan pangan dari pasar 

impor. 

Hambatan-hambatan yang biasanya dialami oleh suatu negara yaitu tariff 

dan quota. Tariff merupakan beban pajak terhadap produk- produk yang melewati 

batas suatu negara. Sedangkan quota yaitu pembatasan jumlah fisik terhadap 

produk maupun barang yang masuk (quota impor) dan produk ataupun barang 

yang keluar (quota expor).21 Tarif dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain 

yaitu: 

1. Bea ekspor merupakan pajak yang dibebankan kepada produk yang 

diangkut ke negara lain. 

                                                           
20 Yanuar Ikbar, M.A.2006. Ekonomi Politik Internasional 1 konsep dan teori. Jl. Mengger Girang 

No. 98. Bandung. Hal 66 
21Migie Handayani.2004.PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN. Fakultas 

Peternakan jurusan Produksi Ternak. http://eprints.undip.ac.id/21191/1/976-Ki-FP-05.pdf. diakses 

31 Januari 2014. 18. 31 wib 

http://eprints.undip.ac.id/21191/1/976-Ki-FP-05.pdf.%20diakses%2031%20Januari%202014
http://eprints.undip.ac.id/21191/1/976-Ki-FP-05.pdf.%20diakses%2031%20Januari%202014
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2. Bea transit yaitu pajak yang dibebankan kepada produk- produk yang 

melewati wilayah suatu negara (transit) dengan ketentuan produk tersebut 

sebagai tujuan akhir negara. 

3. Bea impor yaitu pajak yang dibebankan kepada produk- produk impor 

yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa 

negara tersebut sebagai tujuan terakhir. 

Tarif dan quota tersebut merupakan salah satu prosedur atau kendala- 

kendala yang dialami saat melakukan impor maupun ekspor dalam liberalisasi 

perdagangan. Konsep liberalisasi perdagangan ini merupakan suatu cara guna 

menjelaskan latar belakang masalah di atas, bahwa adanya suatu perdagangan 

bebas antara komoditi apel Fuji dan jeruk Mandari asal China dengan produk 

lokal asli Kota Batu yaitu apel Batu dan jeruk Keprok 55. Apel dan jeruk 

merupakan buah- buahan yang mengandung gizi seimbang bagi manusia. Banyak 

vitamin yang terkandung dalam buah- buhan tersebut antara lain yaitu vitamin A 

dan C. Apel dan jeruk tergolong buah yang eksekutif yang diminati banyak 

masyarakat.  

Hal tersebut mengakibatkan produk impor apel Fuji dan jeruk Mandarin 

masuk dengan harga yang lebih murah karena minat masyarakat yang tinggi 

sehingga terjadi persaingan antara produk lokal dan impor. Dapat bahwa  karena 

adanya perdagangan bebas Indonesia harus secara otomatis mengikuti kebijakan 

yang ada dalam ACFTA yang mana perdagangan bebas mengharuskan untuk 

menghapus hambatan ekspor ataupun impor, seperti halnya membatasi tarif 

pembatasan mata uang dan kuota impor. Sehingga hal ini memudahkan produk 
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luar negeri dalam hal ini di sektor pertanian yaitu buah apel Fuji dan jeruk 

Mandarin dari China masuk ke Indonesia dengan biaya 0%, dengan adanya hal 

tersebut dapat mempengaruhi produk buah lokal Indonesia yang sejenis yakni apel 

Batu dan jeruk Keprok 55 sehingga menimbulkan daya saing antar produk lokal 

dan impor.   

Konsep Liberalisasi perdagangan ini sangat membantu penulis dalam 

melakukan penelitian, dikarenakan peneliti dapat mengkaji lebih dalam bahwa 

adanya perdagangan bebas atau FTA dapat menimbulkan suatu persaingan antara 

produk lokal dan impor yang jenis produknya sama sehingga mengakibatkan 

beralihnya minat konsumen dan konsumen berminat terhadap produk impor. 

Liberalisasi perdagangan ini tidak hanya berdampak di ibu Kota Jakarta saja 

namun di Kota kecil seperti Kota Batu juga merasakan dampak dari perdagangan 

bebas. Hal tersebut sangat dirasakan oleh petani  lokal yang berada di Kota Batu. 

1.5.2. Konsep FTA 

Kesepakatan Free Trade Area ( FTA) merupakan kesepakatan antara dua 

negara maupun lebih guna membentuk wilayah perdagangan bebas, yang mana 

perdagangan tersebut berupa barang ataupun jasa. Barang- barang tersebut bisa 

melewati perbatsan negara masing- masing tanpa adanya hambatan tarif atau non 

tarif. Dalam FTA terdapat beberapa prinsip- prinsip kerjasama antara lain yaitu:22 

1. Most Favoured Nation: perlakuan yang diberikan kepada suatu negara 

harus juga diberikan kepada negara lain. 

                                                           
22Rita Dwi Lindawati. 2012. Penerapan Free Trade Agreement Di Indonesia Permasalahan Dan 

Antisipasinya. 

http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi

d=438&itemid=130. Diakses 11 Mei  2014. 23.03 wib 

http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=438&itemid=130
http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=438&itemid=130
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2. Nation Treatment: memberikan perlakuan yang sama terhadap produk- 

produk impor baik barang maupun jasa dengan produk sejenis di dalam 

negeri. 

3. Transparancy: bersikap terbuka atau transparan terhadap berbagai 

kebijakan perdagangan. 

4. Mutual Benefit: saling menguntungkan antar negara anggota. 

Dengan terbentuknya Free Trade Area maka semakin terbukanya akses 

pasar produk dan jasa antar negara, sehingga banyak produk impor yang masuk 

pada wilayah masing- masing negara yang melakukan perjanjian Free Trade Area 

tersebut.  

1.5.3. Pendekatan Ekonomi Politik 

Ekonomi dan politik merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, 

keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ekonomi dapat diartikan sebagai 

suatu hal yang berkaitan dengan kekayaan, sedangkan politik suatu hal yang 

berhubungan dengan kekuasaan. Politik merupakan suatu cara guna 

mempengaruhi kegiatan  ekonomi dan juga untuk memenuhi kepentingan dari 

masing-masing aktor yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan 

merupakan suatu faktor yang penting yang menentukkan suatu sistem ekonomi, 

sedangkan ekonomi lebih memberikan pengaruh kepada kekuasaan dan 

kekayaan.23 

 Pendekatan  ini dapat digunakan untuk memahami pentingnya peran suatu 

negara. Dalam hal ini pendekatan ekonomi politik  mendiskripsikan adanya 2 

                                                           
23 Dyah Estu K. 2010. Ekonomi Politik Kebijakan Gula Di Indonesia 1998- 2002. Malang: UMM 

Press. Hal 4 
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obyek yang penting, dan interaksi dari kedua obyek tersebut mempengaruhi suatu 

area politik yakni pasar dan negara . Dalam hal ini dapat diartikan bahwa 

keduanya sama-sama dalam suatu kondisi yang saling tergantung, yaitu pasar di 

tentukan dengan lembaga-lembaga yang memiliki suatu daya paksa, namun disisi 

lain negara juga menentukan volume alat tukar yang paling efesien berupa uang.24 

Ekonomi politik merupakan suatu cara guna memahami mengenai saling 

keterkaitan antara mekanisme pasar dengan struktur kekuasaan dalam proses 

kebijakan. Dalam hal ini kebijakkan publik dilihat sebagai hasil interaksi antara 

pasar dan negara.25 Ekonomi politik internasional juga menjelaskan bahwa adanya 

keterkaitan antara dinamika pasar dengan keputusan-keputusan yang berhubungan 

dengan pasar tersebut ditingkat domestik maupun internasional.26 

Dalam ekonomi politik antara Indonesia dan Cina pemerintah kedua 

negara tersebut melakukan suatu kebijakan dalam kesepakatan ACFTA,yang 

mana di dalam kebijakan tersebut terdapat aktor-aktor atau pihak yang 

berkepentingan dalam kesepakatan FTA. Kebijakan pemerintah untuk melakukan 

FTA antar China dan Indonesia tersebut mengakibatkan banyaknya produk-

produk impor yang masuk di Indonesia, yang mana pada penelitian ini adalah 

produk China yaitu apel Fuji dan Jeruk Mandarin. Hal ini mengakibatkan suatu 

persaingan antar produk impor dan lokal, produk lokal tersebut yaitu apel Batu 

dan jeruk Keprok 55. 

                                                           
24 Ibid  
25 Ibid  
26Mohtar Mas’oed. 1990. Ekonomi Politik Internasional.  Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama 

Antara Universitas ( Bank Dunia XVII ) Universitas Gadjah Mada .Yogyakarta 
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Masuknya produk impor dengan harga yang lebih murah atau terjangkau 

oleh konsumen mengakibatkan minat konsumen beralih kepada produk impor. 

Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa ekonomi poltik yang menghasilkan 

perjanjian ACFTA itu sendiri dapat menimbulkan dampak perdagangan bebas 

sehingga timbulah persaingan antara produk impor buah apel Fuji dan jeruk 

Mandarin dengan  produk lokal buah apel batu dan jeruk keprok 55. Dalam 

kebijakan politik tidak ada yang bisa memuaskan semua aktor-aktor atau pihak 

yang terlibat secara optimal. Tentu ada aktor-aktor atau pihak yang cenderung 

diuntungkan dan cenderung dirugikan oleh kebijakan pemerintah.27 

Pendekatan ekonomi politik ini sangat membantu peniliti guna 

menjelaskan bagaimana proses kebijakan itu dibuat serta diterapkan sehingga 

dapat menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat diputuskan dan apa 

konsekuensi yang diterima setelah kebijakan tersebut disepakati.28 Dalam suatu 

kebijakan tentunya terdapat  kepentingan antar aktor-aktor atau pihak yang terlibat 

dalam suatu kebijakan  negara, dan dalam kebijakan politik tidak ada yang bisa 

memuaskan semua aktor atau pihak yang terlibat secara optimal. Tentu ada aktor 

atau pihak yang cenderung diuntungkan dan dirugikan. 

 

 

 

  

                                                           
27 Dyah Estu K. 2010. Ekonomi Politik Kebijakan Gula Di Indonesia 1998- 2002. Malang: UMM 

Press. Hal 5 
28Mohtar Mas’oed ( Dalam Buku Dyah Estu K. Ekonomi Politik Krbijakan Gula Di Indonesia 

1998-2002 ). 2003. Dinamika Politik Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 
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1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk 

menjelaskan tingkah laku dari variabel dependen (unit analisa). Sedangkan 

variabel dependen adalah variabel yang tingkah lakunya akan dianalisis, 

diramalkan, dan diprediksi oleh variabel independen (eksplanasi).29 Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel independen atau unit eksplanasi adalah  

ekonomi politik aktor- aktor atau pihak yang terkait dalam hal ini, unit dependen 

(unit analisa) yaitu persaingan produk impor apel dan jeruk di Kota Batu. Level 

analisa dalam penelitian ini yaitu perilaku kelompok, yang mana suatu kerjasama 

atau hubungan internasional tentu terdapat kelompo-kelopok maupun aktor dan 

organisasi yang terlibat serta memiliki kepentingan dalam hal tersebut. 

1.6.2. Tipe Penelitian 

Analisa data bersifat deskriptif dengan menggunkan wawancara  studi 

lapang dan studi pustaka bertujuan untuk memperoleh data mengenai sesuatu 

yang belum diketahui dengan menghubungkan dua variabel dan hasil penelitian 

ini digunakan sebagai aspek pengujian atas argumen pokok yang telah 

dirumuskan. 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah  metode deskriptif 

yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

                                                           
29 Mochtar Mas’oed. 1994. ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL. Disiplin dan Metodologi. 

Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.Hal:35 
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau general. 

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara 

yaitu studi pustaka dan studi lapangan yang dianggap relevan. Studi pustakan ini 

bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai jenis penelitian terdahulu dan 

sumber-sumber yang ada seperti jurnal dan juga media cetak yang lain seperti 

website bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai sumber yang barasal dari 

internet guna untuk mengetahui info yang relevan. Studi lapangan digunakan 

dengan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mengkji tentang materi dan waktu. Judul dari 

penelitian ini adalah ekonomi politik persaingan produk lokal dan impor yaitu 

apel dan jeruk China di Kota Batu. Batasan dari permasalahan tersebut yaitu 

penulis mengkaji tentang permasalahan adanya perjanjian ACFTA yang membuat 

produk dari China masuk di Indonesia dengan harga lebih murah dan 

menimbulkan adanya suatu persaingan antara produk lokal dan impor yang 

mengakibatkan konsumen beralih minat kepada produk impor.  

Dalam dimensi waktu peneliti membatasi waktu antara tahu 2011-2012. 

Pada tahun 2011 ini satu tahun setelah diresmikannya ACFTA dan pada 2012 

ruang lingkup materi yaitu satu tahun sebelum dibatasinya produk impor 

hortikultura yang  masuk ke Indonesia guna melindungi para petani lokal dan 

produk hortukultura ataupun buah- buahan lokal. 
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1.7. Argumen Pokok 

Argumen dasar sementara peneliti adalah bahwa adanya dampak ekonomi 

politik persaingan produk lokal dan impor. Hal ini disebabkan adanya kesepakatan 

ACFTA yang dilakukan oleh Indonesia dan China, dalam kesepakatan tersebut 

terdapat perjanjian mengenai FTA atau perdagangan bebas antar negara. 

Semenjak diberlakukannya perjanjian tersebut banyak produk impor yang masuk 

di Indonesia tidak terkecuali produk China yaitu apel Fuji dan jeruk Mandarin 

yang bersaing dengan produk lokal Kota Batu, yakni apel Batu dan jeruk Keprok 

55.  

Perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kesepakatan 

ACFTA yang diharapkan memperbaiki perekonomian Indonesia, namun hal 

tersebut membuat petani lokal di Kota Batu terancam dikarenakan konsumen 

beralih minat kepada produk impor yang memiliki keunggulan dari segi kemasan 

dan tekstur. Hal tersebut dikarenakan dalam kerjasama antar negara tentu 

memiliki kepentingan tersendiri antar aktor-aktor atau pihak yang terlibat, dan 

dalam sebuah kebijakan tentunya tidak ada aktor atau pihak yang dapat merasa 

puas secara optimal. Pasti ada  aktor atau pihak yang diuntungkan dan dirugikan 

atas kebijakan pemerintah, sehingga mengharuskan pemerintah mengambil 

kebijakan guna melakukan pembatasan produk impor yang masuk. 
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1.8. Skema Alur Pikir Penulis 
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