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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinamika Ekonomi Perdagangan Regional Asia Timur banyak di 

pengaruhi oleh faktor perdagangan regional serta  peran masing masing Negara 

yang berada dalam lingkup kawasan tersebut guna pengembangan ekonomi. 

China, Jepang, Korea Selatan merupakan beberapa pemain yang sangat signifikan 

memainkan perannya dalam kegiatan perdagangan Asia. Meskipun demikian 

China mempunyai pengaruh yang sangat besar karena memiliki warna yang 

berbeda dalam  melakukan peranya sebagai pelaku ekonomi dunia, pertumbuhan 

ekonomi yang sangat besar di China tidak menyebabkan China hanya tergantung 

dan fokus dalam  pengembangan ekonomi domestik saja melainkan tetap terus 

menjalin hubungan perdagangan dengan Negara lain.  

Salah satu kawasan yang mempunyai nilai penting bagi China guna 

membentuk perekonomian China yang kokoh dan maju  adalah  kawasan Asia 

Tenggara. Di dalamnya terdapat banyak sekali potensi  perdagangan yang sangat 

tinggi dan merupakan pangsa pasar yang sangat menggiurkan dengan jumlah 

penduduk tidak kurang dari  583.506.648 jiwa
1
.  sebaliknya China merupakan 

Pasar yang besar bagi Association of Southeast Asian Nations (selanjutnya 

ASEAN) dengan populasi penduduk kurang lebih 1.324.655.000 jiwa.
2
 

                                                           
1
Data souce : Bank Dunia // 

http://www.google.com/publicdata?ds=wbwdi&met=sp_pop_totl&idim=country:CHN&dl=id&hl

=id&q=jumlah+penduduk+china. di akses tgl 10 november 2010 jam 12.57. 
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Dalam konteks Asia tenggara sebagaimana yang di sebut di atas ASEAN 

lah yang mempunyai pangsa pasar yang amat besar  bersama 10 negara lainya 

merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967  melalui 

Deklarasi Bangkok di prakarsai oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan 

Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta 

memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Melihat dari sudut pandang 

ASEAN,  China merupakan mitra dagang yang sangat menguntungkan semenjak 

pertengahan  tahun 1990an
3
. sejak saat itu kebanyakan produk ekspor negara-

negara ASEAN yang dijual di China, karena ukuran yang sangat besar dan jumlah 

penduduk yang sangat besar, China dipandang sebagai pasar yang menjanjikan 

untuk menjual barang untuk setiap negara di dunia, termasuk negara-negara 

ASEAN.  

Pada tahun 2001, KTT ASEAN-China di Bandar Seri Begawan, Brunei 

Darussalam, China datang dengan menawarkan proposal ASEAN-China Free 

Trade Area dalam periode sepuluh tahun. usulan China pada pertemuan itu sendiri 

terbatas hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kelayakan proposal 

tersebut. Dalam prosesnya, negosiasi terus berlanjut antara kedua belah pihak. 

Dalam satu tahun, pada pertemuan di Phnom Penh pada bulan November 2002, 

ASEAN dan para pemimpin China telah siap untuk menandatangani Framework 

agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and 

                                                           
3
 Evelyn Devadason , China‟s Future: Pitfalls, Prospects and the Implications for ASEAN and the 

World. http://ics.um.edu.my/umweb/ics/may2009/evelyn.pdf, di akses tgl 10 November 2010 jam 

13.00  



3 
 

People’s Republic Of China 
4
. Kesepakatan ini selanjutnya berkembang menjadi 

apa yang disebut sebagai kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China Free 

Trade Area (selanjutnya ACFTA), Yang mana kesepakatan tersebut terdiri dari 

tiga kesepakatan, yaitu : Agreement on Trade in Goods , Agreement on Trade in 

Service , Agreement on Investment . Dan kesepakatan inilah yang merupakan 

suatu pertanda bangkitnya Rezim Internasional baru sebagai wujud fitur penting 

Globalisasi
5
.  

Adapun fungsi di bentuknya Rezim Internasional (ACFTA) adalah untuk 

memenuhi ekspektasi Negara (ASEAN-China) sebagai aktor utama dalam wadah 

ASEAN-China FTA dalam kerjasama internasional untuk suatu proses kerjasama. 

Rezim Internasional dalam hal ini ditegaskan sebagai fasilitator (alat) bagi negara 

yang berupa Agreement dengan wadah ASEAN-China Free Trade Area untuk 

memenuhi kepentingan masing-masing Negara yang terlibat melalui kerjasama 

internasional. Sehingga, nantinya bisa merepresentasikan dan mengartikulasikan 

kepentingan dari negara-negara anggotanya, setidaknya terdapat enam elemen 

penting dalam kerangka kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN – China FTA, 

meliputi
6
: (1) perdagangan dan langkah-langkah fasilitasi ( mencakup berbagai isu 

seperti penghapusan hambatan non tariff, pengakuan standar di masing-masing 

pihak dan penilaian prosedur bagi sektor jasa); (2) bantuan teknis dan 

pengembangan kapasitas bagi Negara-negara baru di ASEAN; (3) langkah – 

                                                           
4
 Hadi Soesastro . “Realizing the East Asia Vision”, in Economics Working Paper Series, Februari 

2005, p. 3. http://www.csis.or.id/working_paper_file/51/wpe090.pdf , di akses tgl 11 November 

2010 jam 10.00 
5
 John Baylis & Steve Smith .2005. “The Globalization of World Politics” third edition.Oxford 

University press. New York. Hal: 372 
6
 I Wibowo dan Syamsul hadi. 2009,  “ merangkul china-hubungan indonesia china pasca-

soeharto” Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal: 238 
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langkah promosi perdagangan yang konsisten dengan peraturan di Organisasi 

Perdagangan Dunia WTO;(4) perluasan kerjasama dalam bidang keuangan, 

pariwisata, pertanian, pengembangan sumberdaya manusia, hak atas kekayaan 

intelektual (HaKI),dsb.;(5) pembentukan ACFTA dalam jangka 10 tahun, dengan 

perlakuan khusus dan berbeda diberikan ke negara-negara anggota baru ASEAN; 

dan (6) pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk menjalankan 

komitmen kerjasama. 

Tak lepas dari ketertarikan ASEAN untuk menerima proposal ACFTA 

oleh China bukan berarti ASEAN menerima begitu saja tanpa harus adanya 

pertimbangan yang matang terhadap terobosan China dalam kancah perdagangan 

dunia, yaitu dengan melihat keberhasilan China menjadi anggota World Trade 

Organization (selanjutnya WTO), yang menunjukkan bahwa China telah berubah 

dari Negara berkembang menjadi Negara maju,
7
 dan telah berhasil dalam 

pencapaian kesuksesan dalam proses beberapa negosiasi berbagai perjanjian 

Perdagangan Dunia merupakan bargaining tersendiri bagi China dan harus di 

perhitungkan oleh ASEAN untuk menerima serta menandatangani nota 

kesepakatan kerjasama.  

Keputusan untuk membentuk zona perdagangan bebas antara ASEAN dan 

China merupakan suatu wujud ketertarikan China yang sangat mendalam terhadap 

ASEAN karena pada dasarnya dengan penandatanganan perjanjian FTA ASEAN -

China maka secara tidak langsung memberikan peluang kepada China untuk 

menstabilkan hubungan Ekonominya dengan ASEAN, yang merupakan mitra 

                                                           
7
 Bagus Dharmawan, ed, 2006. Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era Globalisasi.  

Kompas.Jakarta hal . Xiii 
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dagang kelima terbesar setelah Jepang, AS, Uni Eropa (UE), dan Hongkong. 

Selain itu FTA dengan ASEAN juga memberi kesempatan bagi China untuk 

mengeksplorasi pasar ASEAN. Berdasarkan analisis kuantitatif yang di 

kembangkan oleh Laurenceson, 
8
 misalnya, pasar barang dan jasa yang memang 

sudah cukup maju di ASEAN dan China akan memberikan keuntungan lebih 

apabila kedua pihak akhirnya menandatangani ACFTA. Bagi China, ASEAN 

merupakan batu loncatan untuk mencapai tujuan - tujuan ekonomi dan 

keamanannya. ASEAN merupakan pilihan yang logis bagi China karena, selain 

ASEAN dapat menjadi pasar besar bagi Exspor China , kawasan ini juga kaya 

akan sumber daya alam yang dapat memberikan pasokan memadai untuk 

kebutuhan peningkatan industry dan bagi ASEAN, China adalah pangsa Expor 

yang sangat besar.
9
 

Semua anggota ASEAN yang turut serta dalam penandatangan Framework 

Agreement mempunyai pandangan yang hampir sama, ASEAN-China FTA adalah 

merupakan sebuah rezim internasioanal yang lunak
10

 yang memfasilitasi adanya 

transaksi pasar yang lebih komprehen dan bertanggung jawab dengan adanya 

norms, rules yang di implementasikan dengan Agreement yang fair yang tidak 

merugikan satu sama lainya, bahkan kalaupun seandainya anggota ASEAN tidak 

ikut andil dalam penandatangan ACFTA maka kerugian perdagangan akan sangat 

signifikan karena dengan ketidakikutan dalam kesepakatan tersebut maka 

                                                           
8
 James Laurenceson . .2003 “ Economic Integration between China and ASEAN – 5 “, ASEAN 

economic Bulletin, Vol20, No.2, hlm 103 - 11 
9
 Ibid op.cit 

10
 Tonny Dian Effendy:  Yang di maksud lunak disini adalah ; Bisa di adakannya tawar-menawar 

dalam pencapaian kesepakatan pengurangan biaya beban perdagangan (trade barriers reduction) 

antara masing-masing negara yang bersepakat.  
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pertukaran barang dan jasa akan memakan biaya tinggi dan juga akan 

memperlemah ASEAN dalam konteks yang lebih strategis yaitu dalam integrasi 

perdagangan Asia Timur dan perdagangan Dunia. 

Tak lepas dari itu semua perkembangan ekonomi China yang pesat 

merupakan sebuah momentum yang sangat bermanfaat bagi Negara-negara 

ASEAN karena pada tahun 1990-an pertumbuhan ekonomi ASEAN rata-rata 5.1 

% sedangkan China 9.7% dan juga perdaganan China dan AFTA terus 

berkembang dengan pertumbuhan 15% setelah AFTA di mulai
11

, maka dari itu hal 

ini penting untuk di kaji, karena ketika FTA antara ASEAN dan China di 

berlakukan secara resmi, kemungkinan besar kecenderungan pertumbuhan 

ekonomi akan lebih cepat dan akan berdampak sangat signifikan bagi 

pertumbuhan ekonomi ASEAN. 

Meskipun besarnya antusiasme berbagai kalangan terhadap potensi 

ekonomi dari kesepakatan ini namun kenyataannya ACFTA masih seringkali di 

sandingkan dengan nada - nada pesimis dan negative terkait dengan keputusan 

untuk ikut serta dalam penandatangan ACFTA dan banyak fihak yang 

menyatakan bahwa bentuk kerjasama ini masih kurang memperhatikan berbagai 

komponen fundamental untuk mempromosikan keberlanjutan dan 

keberlangsungan ekonomi, serta elemen – elemen yang harus di persiapkan 

terlebih dahulu bagi fihak ASEAN. Di atas kertas ,keputusan ASEAN dan China 

untuk membentuk kesepakatan tersebut menggambarkan perluasan hubungan 

ekonomi dan politik di antara kedua belah pihak, disisi lain telah banyak 

                                                           
11

Youngkyu  Jeoung, 2003,  International Area Ekonomy.  
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kerenggangan terjadi diantara Negara-negara ASEAN dan China tersebut dalam 

urusan perekonomian. Bahkan sebelum terlaksananya fase awal ACFTA terhitung 

mulai tanggal 1 Januari 2010
12

, pelaku usaha di Asia mengaku mengeluh atas 

membanjirnya produk-produk elektronik, pertanian, garment dan industri murah 

ke kawasan ini. Daya saing ASEAN juga ditantang oleh kemampuan China untuk 

menghasilkan produk manufaktur murah ke pasar dunia
13

.  

Dari sinilah penulis mencoba menggali keunikan dengan mencoba 

menanggapi anggapan negative serta kotra tersebut diatas tanpa harus 

meninggalkan obyektifitas serta realitas yang ada dengan menyertakan bukti ri‟il 

dan kongkrit berupa data serta referensi yang komprehensibel dengan senantiasa 

menonjolkan kepentingan mendasar terkait kepentingan ASEAN dalam ACFTA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

yang ingin di kemukakan penulis adalah, Mengapa ASEAN mau menandatangani 

kesepakatan ASEAN - China Free Trade Agreement? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mengetahui kepentingan, 

maksud dan tujuan ASEAN dalam penandatanganan kesepakatan ACFTA. 

 

                                                           
12

 Pemberlakuan ACFTA. http://berita .liputan6.com 
13

 Sri Adiningsih.“ FTA ASEAN – China , Ancaman besar bagi Indonesia ?”. Kompas. 18 Januari 

2010 
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1.4 Kajian Pustaka 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

  Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan kajian kepada 

penelitian terdahulu yang membahas tentang Regionalisme melalui ASEAN - 

China Free Trade Area: Prospek dan Tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mandala Sukanto Purba.
14

 menganalisa tentang Prospek dan Tantangan 

menghadapi ASEAN And China Free Trade Area dan apa – apa yang harus di 

persiapkan oleh masing – masing Anggota Asean untuk menghadapi kemampuan 

kompetitif China yang baru bergabung dengan WTO, dan Mandala juga 

membahas tentang Kompatibilitas ACFTA dengan WTO serta aturan dan cara 

penyelesaian sengketa dibawah ASEAN and NAFTA serta isu-isu mendalam 

berkaitan dengan ACFTA.  

 Penelitian terdahulu yang kedua oleh Titis Tri Rahayu
15

 menganalisa 

ketergantungan perdagangan yang telah dilakukan oleh ASEAN dan China 

sebelum terbentuknya ACFTA dan melihat prospek hubungan kerjasama 5 negara 

ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dengan Cina 

melalui Indeks Ekspor, Indeks Impor dan Indeks Perdagangan untuk membentuk 

suatu integrasi ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari 

penelitian Titis dan Mandala tersebut, maka penelitian ini berusaha membahas 

                                                           
14

 Mandala Sukanto Purba. 2006 “Toward Regionalism through the ASEAN – China Free Trade 

Area : Prospects and Chalenges “ Presented in (Partial) Fulfilment of the Requirements for 

Degree of Master in Law. The Faculty of Law of The University Of The Western Cape. South 

Afrika. 
15

 Titis Tri Rahayu .2009.” ANALSIS KETERGANTUNGAN EKSPOR-IMPOR 5 NEGARA ASEAN 

DAN CHINA DALAM MEMBENTUK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) ”skripsi 

Program Sarjana bidang Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Airlangga Surabaya. unpublised 
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secara lebih sepecifik tentang  sikap ASEAN akan adanya Sebuah rezim 

internasional baru (ACFTA) yang di implementasikan dengan penandatanganan 

nota kesepakatan. Yang nantinya berujung kepada kepentingan ASEAN dalam 

kesepakatan ACFTA yang berujung manis dengan liberalisasi perdagangan 

dengan tariff 0%., Serta investasi dari China.  

 

1.4.2 Teori dan Konsep 

1.4.2.1 International Regime 

Rezim internasional berkembang pesat sejak perang dunia kedua. Sampai 

saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional 

yang membutuhkan koordinasi antar state, mulai dari isu pertahanan, 

perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, hak asasi 

manusia, dan lingkungan; merupakan contoh dari sekian banyak urusan dalam 

sebuah rezim internasional. Menurut Stephen Krasner
16

: 

….as sets of implicit or explicit principles, norm, rules, and decision 

making procedures around which actors expectations converge in a given 

area of international relation. 

 

 Rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, 

norma, aturan, proses pembuatan keputusan–baik bersifat eksplisit maupun 

implicit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan 

memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam Hubungan Internasional. Kehadiran 

rezim dianggap penting untuk menyediakan kerangka perundingan dengan 

mengurangi biaya transaksi dan untuk membantu mengkoordinasikan harapan 

                                                           
16

 Ibid.op.cit  hal: 373 
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pelaku dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang ada untuk 

negara. Sedangkan Menurut Keohane
17

 : 

International regimes perform the valuable functions of reducing the cost 

of illegitimate transactions, while increasing the cost of illegitimate ones, 

and reducing uncertainty. International regimes by no means substitute for 

bargaining: on the contrary, the authorize certain types of bargaining for 

certain purposes. Their most important function is to facilitate 

negotiations leading to mutual beneficial agreements among government. 
 

Dalam artikel “The Demand of The International Regimes”,  Keohane 

mengungkapkan bahwa rezim dianggap efektif selama  permintaan adanya rezim 

dalam politik internasional tersedia. Namun hal itu bukan merupakan hal yang 

mutlak karena terdapat beragam perbedaan kondisi dimana permintaan rezim 

semakin berkurang atau kondisi lain dimana rezim menjadi lebih signifikan meski 

tanpa kekuatan aktor dominan
18

. 

Pengertian tentang Rezim Internasional secara bebas dapat di artikan 

sebagai alat untuk memfasilitasi pembuatan persetujuan dalam politik dunia, 

khususnya diantara negara-negara dengan menyediakan aturan, norma, prinsip 

dan prosedur yang mampu membantu aktor untuk mengatasi batasan yang disebut 

dengan kegagalan pasar. Bagaimanapun aturan dibutuhkan dalam pasar yang 

merupakan arena pencapaian kepentingan (jika tidak pasar tersebut merupakan 

„pasar gelap‟ yang berdasarkan ancaman, penyuapan, dan kekuatan). Keberadaan 

regulasi dan aturan politik yang merupakan bagian dari aspek rezim, menyatakan 

                                                           
17

Jönsson Jönsson dan Jonas Tallberg.” Institutional Theory in International Relations”.artikel.hal 

11.http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IIR.pdf.di akses tgl 24 

November 2010 jam 01.29 
18

 Robert O Keohane . 1999. “The Demand for International Regime”,in Theory and Structure in 

International Political Economy, Charles Lipson and Benjamin J. Cohen (eds.). Massachusetts: the 

MIT Press , hal.161 

http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IIR.pdf.di
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kerangka fungsi kerja dari pasar agar tidak merugikan ataupun dirugikan negara 

lain
19

. 

 Oleh karena itu rezim membuat aktor lebih mudah dalam merealisasikan 

kepentingan bersama sehingga tidak sampai terjadi benturan kepentingan akibat 

sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau 

kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, apalagi saat terjadinya 

pembengkakan populasi, ini semakin meningkatkan permintaan akan peranan dari 

rezim, sehingga rezim dituntut untuk lebih efektif dalam menjalankan norma dan 

komitmen serta menyediakan informasi akurat bagi pembuat kebijakan. 

Permintaan atas rezim “Demand for regime” sebagaimana yang di 

ungkapkan Keohane dapat dijelaskan menggunakan beberapa pendekatan, antara 

lain
20

: 

1. Systemic constraint-choice analysis 

Analisis ini menjelaskan perilaku anggota rezim yang tetap tergabung 

dalam suatu rezim kendati terdapat beberapa kendala (dapat berupa 

pengaruh lingkungan geografi, keterpaksaan oleh yang lebih kuat, dan lain 

sebagainya). Namun mereka menganggap hal yang demikian merupakan 

pilihan rasional minimum yang dapat mereka dapatkan dalam keanggotaan 

regime.  yang mana setiap aktor, baik yang kuat maupun yang lemah 

                                                           
19

 Robert Jackson , dan George Sorensen. 1999. Introduction to International Relations. New York.  

Oxford  University. Hal 228 
20

Stephen d Krasner.1983. “International Regimes” Cornell University Press. hal: 143 

http://books.google.co.id/books?id=WIYKBNM5zagC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Systemic+c

onstraint-choice+analysis&source=bl&ots=ptBpuJDYff&sig=q68t-

oGzXTAS9kDdEfNeIZyD_TE&hl=id&ei=td3rTJWuOtP4ccOvtYQP&sa=X&oi=book_result&ct

=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Systemic%20constraint-

choice%20analysis&f=false. Di akses tgl 24 November 2010 jam 01.37 

http://books.google.co.id/books?id=WIYKBNM5zagC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Systemic+constraint-choice+analysis&source=bl&ots=ptBpuJDYff&sig=q68t-oGzXTAS9kDdEfNeIZyD_TE&hl=id&ei=td3rTJWuOtP4ccOvtYQP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Systemic%20constraint-choice%20analysis&f=false
http://books.google.co.id/books?id=WIYKBNM5zagC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Systemic+constraint-choice+analysis&source=bl&ots=ptBpuJDYff&sig=q68t-oGzXTAS9kDdEfNeIZyD_TE&hl=id&ei=td3rTJWuOtP4ccOvtYQP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Systemic%20constraint-choice%20analysis&f=false
http://books.google.co.id/books?id=WIYKBNM5zagC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Systemic+constraint-choice+analysis&source=bl&ots=ptBpuJDYff&sig=q68t-oGzXTAS9kDdEfNeIZyD_TE&hl=id&ei=td3rTJWuOtP4ccOvtYQP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Systemic%20constraint-choice%20analysis&f=false
http://books.google.co.id/books?id=WIYKBNM5zagC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Systemic+constraint-choice+analysis&source=bl&ots=ptBpuJDYff&sig=q68t-oGzXTAS9kDdEfNeIZyD_TE&hl=id&ei=td3rTJWuOtP4ccOvtYQP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Systemic%20constraint-choice%20analysis&f=false
http://books.google.co.id/books?id=WIYKBNM5zagC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Systemic+constraint-choice+analysis&source=bl&ots=ptBpuJDYff&sig=q68t-oGzXTAS9kDdEfNeIZyD_TE&hl=id&ei=td3rTJWuOtP4ccOvtYQP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Systemic%20constraint-choice%20analysis&f=false
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selalu memiliki pilihan dengan sejumlah kendala tertentu. Pendekatan ini 

menggambarkan jawaban dari pertanyaan mengapa para aktor yang tidak 

diuntungkan tetap mengikuti rezim kendati mereka menerima keuntungan 

yang jauh lebih sedikit dari lainnya. 

2. Function of international regimes 

Fungsional rezim internasional antara lain: menyediakan informasi, 

mengurangi biaya transaksi, dapat menanggulangi serta mencegah 

informasi yang tidak sesuai serta menyediakan prinsip-prinsip, aturan, asas 

kerjasama, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena rezim mengijinkan 

anggotanya untuk saling mengkontrol perilaku anggota lainnya. Oleh 

karena itu melalui rezim, konflik kepentingan dapat dikurangi dengan cara 

mengkoordinasikan tingkah laku para anggota. Fungsi utama dari rezim 

sebenarnya adalah untuk mengfasilitasi penciptaan substansi perjanjian 

khusus dan pengganti hegemon dominan yang mengalami penurunan 

dalam beberapa fungsinya. Oleh karena fungsional-fungsional  tersebut, 

rezim akan selalu dipertahankan keutuhannya. 

3. Elements of demand of international regimes 

Rezim, seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengfasilitasi dalam 

pembuatan persetujuan substansif dengan menyediakan tatanan aturan, 

prinsip, norma, dan prosedur negosiasi. Ada kalanya sebuah rezim menjadi 

tidak berguna, menurut Ronald Coase
21

 (dalam artikel Robert O. Keohane: 

The Demand of International Regimes), yakni ketika terjadi harmoni dan 

                                                           
21

 ibid 
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tiap-tiap aktor menerima solusi Pareto Optimal, yakni: (a) kepastian– 

terdapat tatanan legal yang menekankan pertanggungjawaban aksi, 

misalya didukung oleh sebuah otoritas pemerintahan; (b)Informasi 

sempurna yang serupa; (c) Non biaya transaksi. Saat ketiga kondisi 

tersebut terpenuhi, rezim tidak diperlukan lagi. Namun jika satu saja tidak 

terpenuhi, maka akan terjadi hal yang sangat berkebalikan. 

4. Information, communication, and openness 

Pertama, rezim dengan tingkat keteraturan prosedur dan juga aturan yang 

tinggi akan menyediakan informasi yang jauh leih baik dan mendapat 

permintaan yang lebih besar dari partisipannya. Adanya ketidak 

seimbangan informasi antara aktor satu dengan yang lain akan 

menyebabkan tawar menawar yang tidak adil. Kedua, rezim yang 

mengembangkan norma-norma yang diinginkan oleh partisipan akan lebih 

diinginkan ketimbang rezim-rezim yang gagal mengembangkan norma-

norma tersebut. Ketiga, rezim dengan tatanan yang terbuka dan 

terkarakteristik dengan hubungan trans-governmental yang luas akan lebih 

diminta dan bermakna ketimbang rezim yang jangkauannya sebatas ikatan 

state-to-state. 

5. Coping with uncertainties 

Yang dimaksud dengan ketidakpastian-ketidakpastian adalah sesuatu yang 

menyebabkan suatu rezim menjadi efektif atau bahkan hampir mutlak 

diperlukan. Jika rezim dapat mengendalikan ketidak pastian maka rezim 

akan terus dipelihara meskipun keadaan-keadaan yang baik seperti yang 
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disediakan oleh hegemon mereka pada awal pembentukan rezim sudah 

tidak lagi ada. Jika pendekatan control-oriented yang lebih ambisius dan 

keras tidak memiliki kekuatan efektif untuk mengatur anggotanya maka 

asuransi rezim akan menjadi pilihan terbaik. Di bawah pengikisan 

hegemoni asuransi rezim dapat diharapkan. 

ACFTA merupakan sebuah Regime internasional baru yang perlu di 

pertimbangkan oleh ASEAN, Pola rezim yang lunak dan tidak lagi kaku serta 

hegemon merupakan nada positif bagi terbentuknya sebuah kesepakatan dan 

perjanjian antara masing-masing Negara. dan tentunya Anggota ASEAN sebagai 

Negara yang hidup dalam tatanan global dengan segala informasi yang ada dan 

didapat, dengan munculnya sebuah regim sekaliber ACFTA, mempunyai 

keinginan untuk mepertimbangkan guna ikut serta andil dalam pencapaian 

kepentingan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.  

Dalam penulisan ini sesuai dengan Demand for Regime yang telah di 

terangkan diatas penulis mencoba mengunakan pendekatan Systemic Constraint-

Choice Analysis  dan Function of International Regime, karena menurut penulis 

Systemic Constraint-Choice Analysis merupakan wujud analisa bahwa ACFTA 

sebagai Rezim Internasional mengharuskan ASEAN ikut andil di dalamnya 

karena rezim itu sendiri merupakan sebuah system yang mengharuskan ASEAN 

terlibat dengan mempertimbangkan resiko minimal di bandingkan tidak mengikuti 

rezim tersebut, untuk memperkuat pendekataan maka di selaraskan dengan 

Function of International regime , untuk menghindari kerugian atas adanya 

sebuah rezim. Pendekatan ini mencoba untuk mendudukkan Rezim Internasional 
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menurut fungsinya, yaitu dengan adanya rezim maka prinsip-prinsip, aturan, asas 

kerjasama dapat di capai yang nantinya berimbas kepada maksimalisasi informasi 

, pengurangan biaya transaksi dan yang lebih penting lagi bahwa Rezim 

mengijinkan anggotanya untuk saling mengkontrol perilaku anggota lainnya. 

Yang di tujukan untuk mengurangi konflik kepentingan dengan cara 

mengkoordinasikan tingkah laku para anggota Rezim. 

 

1.5 METODE PENELITIAN 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Melihat dari segi pembahasan, penelitian ini di golongkan pada penelitian 

eksplanatif karena berupaya untuk menjelaskan hubungan antarvariabel.
22

 Dan 

kemudian menguji hipotesa yang di rumuskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, 

penelitian ini juga disebut penelitian pengujian hipotesis, walaupun dalam uraian 

bahasannya juga mengandung deskripsi, tetapi karena merupakan penelitian 

relasional maka fokusnya pada penjelasan hubungan antarvariabel.
23

 Untuk 

mengetahui variable yang akan di uji penulis akan menentukan unit eksplanasi 

dan unit analisanya terlebih dahulu. Unit analisa (variable dependen) yaitu 

perilaku yang hendak di deskripsikan, jelaskan dan ramalkan, adapun unit 

eksplanasi (variable independen) yaitu perilaku yang dampaknya berpengaruh 

terhadap unit analisa yang hendak di amati.
24

 

                                                           
22

 Mohtar Mas‟oed . 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES. 

Jakarta. hal. 68. 
23

 Masry Singarimbun , dan Sofian Effendi (ed). 1989. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta. 

hal. 5. 
24

 Ibid : 35 
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Judul dari penelitian ini adalah “Kepentingan ASEAN dalam 

Penandatanganan ASEAN - China Free Trade Agreement”.  Dari judul tersebut 

penulis dapat mengidentifikasikan variable – variable guna kelancaran penulisan 

penelitian: 

1. Variable Pertama “Kepentingan ASEAN” sebagai unit analisa (variable 

dependen), dimana indikator-indikator yang akan menjelaskan 

bagaimana kemudian suatu muatan kepentingan dapat menjadikan suatu 

dasar keputusan untuk menjalin suatu hubungan atau perjanjian dengan 

suatu Negara. Meskipun banyak hal yang harus di pertimbangkan dalam 

konteks kepentingan disini bahwa pada hakekatnya kepentingan 

ASEAN  adalah menjamin kesejahteraan seluruh anggota ASEAN.  

2. Variabel kedua “ASEAN - China Free Trade Agreement”. Sebagai unit 

ekplanasi (variable independen), ACFTA merupakan suatu alat, proses 

yang akan memberi pengaruh untuk mencapai suatu tujuan 

(kepentingan), Sukses dan tidaknya suatu keputusan untuk menyepakati 

suatu kesepakatan adalah dengan senantiasa berpegang teguh kepada 

tujuan awal pemberlakuan kesepakatan tersebut, selama masih dalam 

alur (kepentingan) sebagaimana yang di harapkan maka akan 

tercapailah tujuan dan apabila tidak sebaliknya. 
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Tabel 1.1 Variabel Dependen dan Independen 

Variabel Dependen (Unit analisa) Variabel Independen ( Unit Ekplanasi ) 

Kepentingan ASEAN ASEAN - China Free Trade Agreement 

- Perdagangan - Pangsa Pasar 

- Investasi  - Expor 0 % Tarif 

  

 Setelah dapat mengidentifikasi kedua unit analisa yang telah dapat 

dibedakan , lebih lanjut informasi yang dipakai untuk meneliti dan menjelaskan 

adalah bagaimana kemudian variabel tersebut di identifikasikan menurut 

tingkatannya , Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit 

eksplanasi yaitu, model korelasionis, model induksionis dan model reduksionis. 

Disebut model korelasionis jika tingkat unit eksplanasi dan unit analisanya sama. 

Kedua, disebut model induksionis jika tingkat unit eksplansinya lebih tinggi dari 

tingkat unit analisa dan ketiga, disebut model reduksionis jika tingkat unit 

eksplanasi lebih rendah dari tingkat unit analisa. Menurut Mokhtar Masoed, 

tingkat analisa dapat di bagi menjadi lima tingkatan yaitu, yaitu perilaku individu, 

perilaku kelompok, negara-bangsa, pengelompokan negara-negara dan sistem 

internasional .
25

 

  Adapun model penelitian ini setelah mengamati penjelasan diatas dapat di 

ketahui bahwa unit analisa yang sesuai adalah negara bangsa yang di 

representasikan oleh kepentingan ASEAN, sedangkan unit ekplanasinya adalah 

sistem regional dan global yang di formulasikan dengan suatu kesepakatan 

regional berupa ASEAN - China Free Trade Agreement, sesuai dengan analisa 

                                                           
25

 Ibid, hal 39 
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tersebut maka penelitian ini di golongkan sebagai analisa Induksionis karena 

tingkat unit eksplansinya (system regional dan global ) lebih tinggi dari tingkat 

unit analisa  (sistem negara bangsa). 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang peneliti  gunakan di bedakan menjadi data 

primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan 

peneliti langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah informasi 

yang dikumpulkan dari pihak lain.
26

 Dalam penulisan ini penulis menggunakan 

pengumpulan data sekunder, di karenakan penulis memperoleh tidak mendapat 

langsung dari sumber datanya melainkan memperoleh berdasarkan hasil pustaka, 

baik itu dari sumber buku ilmiah, jurnal, maupun internet. 

 

1.5.3 Teknik Analisa Data 

Data yang telah di peroleh terlebih dahulu di kumpulkan kemudian di olah 

agar nantinya peneliti dapat memudahkan menganalisa data-data yang sudah ada. 

Adapun teknik analisa data yang di lakukan penulis adalah analisa data 

Ekplanatif melalui sumber data yang diperoleh melalui data sekunder (kualitatif). 

Analisa penelitian ini akan mengkaji mengenai hubungan antara kebijakan 

pemerintah yang mendasari atas penandatanganan nota kesepakatan dalam skala 

lebih luasnya adalah Kepentingan ASEAN dalam penandatanganan ASEAN - 

China Free Trade Agreement, yaitu kesepakan itu sendiri guna pencapaian 

kepentingan yang sudah di jelaskan di atas.  

                                                           
26

 Dr. Hermawan Wasito., 1997. “pengantar metodologi penelitian: Buku pansuan Mahasiswa”.  

Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. Hal. 69 
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Gambar 1.5.3.1 Alur Pemikiran Penelitian 

 

Kepentingan  

 

 

 

 

Kepentingan  

 

Dari Alur pemikiran yang di gambarkan di atas, peneliti selanjutnya akan 

mengacu pada proses seperti yang di uraikan oleh gambar tersebut yaitu ACFTA 

sebagai rezim internasional telah mempertemukan ASEAN - China dengan 

framework agreemet nya, dan dengan kesepakatan yang telah di buat, ASEAN 

akan senantiasa bertumpu pada kepentingan awal dalam persetujuan 

penandatanganan kesepakatan tersebut guna mengusung kepentingan ASEAN. 

 

1.5.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini di bagi menjadi dua yang pertama ruang 

lingkup batasan materi dan ruang lingkup batasan waktu. Hal ini berguna untuk 

membatasi pembahasan agar tidak berkembang kearah yang keluar dari kerangka 

dasar penelitian. 

15.4.1 Ruang Lingkup Materi 

 Adapun batasan materi dari penelitain ini adalah penulis akan mengulas 

tentang sikap ASEAN  terhadap adanya ACFTA sebagai Rezim Internasional 

ASEAN-China Free Trade 

Agreement 

Sebagai International Rezim 

China ASEAN 
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serta akomodasi kepentingan ASEAN dalam ACFTA yang kemudian di 

implementasikan dengan penandatanganan nota kesepakatan tersebut . 

1.5.4.2 Ruang Lingkup Waktu 

 Batasan waktu untuk menandai penelitian ini adalah ketika di mulainya 

hubungan ASEAN dan China hingga fase awal Framework Agreement di 

tawarkannya sampai di tandatanginya kesepakatan ACFTA tersebut 1990-2004. 

1.6 HIPOTESA 

ASEAN - China Free Trade Area  sebagai rezim internasional telah 

memberikan ASEAN kontribusi pemikiran ulang akan arti penting sebuah 

kerjasama yang bermanfaat, Rezim Internasional yang lunak  dengan fasilitas 

transaksi pasar yang komprehen dan bertanggung jawab dengan menyertakan 

prinsip, norma, aturan yang di implementasikan dengan Agreement yang fair 

merupakan suatu nada positif bagi ASEAN atas terbentuknya sebuah kerjasama 

yang menjanjikan dengan kerugian yang minimal. dengan demikian akan 

mengakibatkan kenaikan akses pasar ekspor impor ke China dengan tingkat tarif 

yang terendah 0% ,dan juga meningkatkan kerjasama pelaku bisnis di kedua belah 

fihak yang berimbas adanya arus investasi asing asal China ke ASEAN. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Adapun Sistem Penulisan dalam penelitian ini adalah dapat di lihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.7.1 Sistematika Penulisan 

Bab Bahasan Pokok 

Bab I: pendahuluan 1.1 Latar Belakang,  

1.2 Rumusan Masalah, 

1.3 Tujuan Penelitian, 

1.4 Kajian Pustaka  

1.4.1 Penelitian terdahulu 

1.4.2 Teori dan konsep 

1.4.2.1 International Regimes 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

1.5.3 Teknik Analisa data 

1.5.4 Ruang Lingkup penelitian 

1.5.4.1 Ruang Lingkup Materi 

1.5.4.2 Ruang Lingkup Waktu 

1.6 Hipotesis 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab II: ASEAN-China 

Free Trade Agreement 

2.1 Perkembangan Hubungan ASEAN-China 

2.2 Kerangka Kesepakatan ASEAN-China Free Trade 

Area 

2.3 ASEAN-China Free Trade Agreement 

2.3.1 Tahap I : Early Harvest programe 

2.3.2 Tahap II : Normal Track 

2.3.3 Tahap III:  Sensitive Track 

 

Bab III: Gambaran 

Umum obyek penelitian  

 

3.1 Analisa pertimbangan penandandatanganan ACFTA 

oleh ASEAN 

3.2 Perkembangan perekonomian China 

3.3 Interdependensi ekonomi China dengan ASEAN 

 

Bab IV: ACFTA 

sebagai rezim 

Internasional 

4.1 Integrasi kawasan dan pergeseran pola rezim 

internasional 

4.2 ACFTA sebagai rezim internasional baru kawasan 

4.3 Penyelesaian sengketa dalam ASEAN-China Free 

Trade Agreement 

Bab V: Penutup 5.1 Kesimpulan  

5.2 Saran Penelitian Lanjutan 

 


