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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum kita semua mengetahui bahwa tiap-tiap negara mempunyai 

masalah terutama masalah di bidang perekonomian, salah satunya adalah 

Indonesia. Dikarenakan hal inilah untuk lebih meningkatkan perekonomian 

Indonesia, pemerintah mencoba untuk menjalin hubungan dengan negara-negara 

lain terutama negara-negara yang menjadi anggota Asean. Untuk lebih 

meningkatkan perekonomian Indonesia pemerintah mencoba untuk menjalin 

hubungan dengan negara-negara Asean salah satunya yakni dengan Korea Selatan 

dalam Asean Korea Free Trade Area (AKFTA).  

AKFTA adalah kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan 

Korea Selatan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan 

menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik 

tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan 

investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong 

hubungan perekonomian para pihak Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea 

Selatan1. 

  

                                                           
1 Asean Korea Free Trade Area dalam http://ditjenkpi.depdag.go.id/Website_tr/Preferential% 
20Tariff/ASEAN-KOREA/ASEAN%20-%20Korea%20FTA.pdf diakses pada tanggal 2 januari 
2011 
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AKFTA terbentuk pada 30 Nopember 2004 di Vientiane. Persetujuan 

penyelesaian sengketa Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) pada tanggal 13 

desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan perdagangan barang 

Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala 

Lumpur, Malaysia sedangkan persetujuan jasa Asean Korea Free Trade Area 

(AKFTA) ditandatangani pada saat KTT Asean di Singapura tahun 2007 dan 

persetujuan investasi Asean Korea ditandatangani pada KTT Asean pada bulan 

Juni 2009 di Jeju Island, Korea2. 

Tujuan dari ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) adalah untuk 

memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi 

antara negara-negara anggota, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan 

perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan 

untuk mempermudah investasi, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan 

mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi 

antara negara-negara anggota, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif 

dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) dan 

menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara 

anggota3.  

Bagi setiap anggota Asean mempunyai tujuan yang berbeda-beda terhadap 

AKFTA, yaitu: 

  

                                                           
2  Ibid 
3 Ibid  
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• Tujuan Kamboja bergabung dengan AKFTA karena ingin melakukan 

kerjasama dalam bidang investasi, yaitu untuk membantu dan menjalankan 

bursa saham gabungan4 

• Tujuan Singapura bergabung dengan AKFTA karena ingin melakukan 

kerjasama dalam protokol untuk menggabungkan standar yang disepakati 

secara internasional untuk pertukaran informasi masalah keperluan pajak5 

• Tujuan Thailand bergabung dengan AKFTA karena ingin melakukan  

kerjasama dalam  di bidang pertanian, yaitu beras untuk dapat meningkatkan 

perdagangan kedua negara tersebut dalam bidang ekonomi6.  

• Tujuan Filipina bergabung dengan AKFTA karena ingin melakukan  kerjasama 

dalam pembangunan infrasruktur7 dan sumber daya alam Filipina8 

• Tujuan Brunei bergabung dengan AKFTA karena ingin melakukan  kerjasama 

dalam bidang migas terutama minyak mentah dan gas9. 

                                                           
4 Korea Selatan untuk Membantu Kamboja Set Up Bursa Efek dalam  
http://www.cambodianembassy.org.uk/index_main.php%3Flang%3D%26menu%3D10%26k%3D
20%26menu1%3D4%26menu2%3D%26menu3%3D%26link%3D0%26link1%3D0%26issue%3D
8%26readmore% diakses pada tanggal 5 januari 2011 
5 Protokol singapura-korea selatan dalam 
http://app.mof.gov.sg/newsroom_details.aspx%3Ftype%3Dpress%26cmpar_year%3D2010%26ne
ws_sid%3D20100521206610791766 diakses pada tanggal 14 mei 2011 
6  BALITA Lingking fillipinos with news since 1994 dalam http://balita.ph/2011/04/01/s-korea-
thailand-discuss-promoting-ties-in-defense-procurement/ diakses pada tanggal 11 januari 2011 
7  Definisi Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang 
masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan 
jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan 
mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, 
wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan 
Infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi 
terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta 
nyaman bagi masyarakat pengguna. 
8  Korsel-Filipina Sepakat Kerjasama Investasi dalam  
http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/internasional/korsel-filipina-sepakat-kerjasama-investasi-
klst1jt_print.html diakses pada tanggal 5 januari 2011 
9  Brunei-Korea prospek usaha meningkat di tahun 2010 dalam  
http://www.bt.com.bn/business-national/2011/02/23/brunei-korea-business-prospects-improved-
2010 diakses pada tanggal 5 januari 2011 
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• Tujuan Vietnam bergabung dengan AKFTA karena ingin melakukan  

kerjasama dalam pengembangan pemerintahan Vietnam10 

• Tujuan Malaysia bergabung dengan AKFTA karena ingin melakukan  

kerjasama perjanjian bebas (FTA) dan meningkatkan kerjasama di sektor 

energi11 

• Tujuan Laos bergabung dengan AKFTA karena ingin melakukan  kerjasama 

dalam memberantas kemiskinan di Laos12 

Lahirnya kerjasama antar negara pada dasarnya di latarbelakangi oleh 

adanya kepentingan-kepentingan nasional yang akan tercapai apabila dilakukan 

dengan menjalin kerjasama dengan negara lain sehingga dapat mempercepat atau 

mendorong pencapaian kepentingan nasional tersebut. Kerjasama ini memberikan 

dampak positif serta menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan bagi 

setiap negara yang terlibat apabila didasari norma-norma yang berlaku dan dapat 

diterima dalam pergaulan Internasional.  

Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kancah pergaulan dunia 

pasti akan berinteraksi dengan negara-negara lain salah satunya yaitu dengan 

Korea Selatan. Hubungan kenegaraan Indonesia dan Korea selatan telah berjalan 

selama lebih dari empat dasawarsa sejak kedua negara tersebut menandatangani 

persetujuan pembukaan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler pada 196613. 

Hubungan kenegaraan antara Indonesia-Korea Selatan dengan adanya kerjasama 
                                                           
10  http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=23567 diakses pada tanggal 5 
januari 2011 
11  http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=22505&id=Po&page=18 
diakses pada tanggal 5 januari 2011 
12 http://laovoices.com/2011/04/01/laos-south-korea-enhance-cooperation-on-cultural-heritage-
conservation diakses pada tanggal 5 januari 2011 
13 Hubungan bilateral Indonesia dan korea dalam 
http://www.janabadra.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=108:hubungan-
bilateral-indonesia-korea-dan-pentingnya-studi-korea&catid=43:berita-universitas diakses pada 
tanggal 6 januari 2011 
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di bidang ekonomi yang setiap negara memiliki kelebihan masing-masing, 

contohnya  Indonesia dalam hal sumber daya alam, tenaga kerja serta pasar yang 

luas dan aktif sedangkan keunggulan Korea Selatan adalah dalam hal modal dan 

tekhnologi yang lebih memadai dibandingkan dengan Indonesia. Untuk 

memperkokoh hubungan kedua negara dalam rangka lebih memajukan 

kesejahteraan masing-masing negara, maka kedua belah pihak melakukan 

kerjasama yang  diharapkan dapat memainkan perannya masing-masing.  

Melihat kemajuan ekonomi yang telah dicapai Korea Selatan, maka 

Indonesia harus merangkul Korea Selatan bila ingin menikmati era kemajuan 

ekonomi dalam era abad Asia. Peluang yang didapatkan Indonesia dari kerjasama 

dengan Korea Selatan, yaitu meningkatnya akses pasar produk ekspor nasional ke 

Korea Selatan dan untuk pasar yang lebih luas lagi adalah dengan meningkatnya 

ekspor produk unggulan Indonesia dalam menjangkau peluang pasar Korea 

Selatan14. Dengan kata lain, kerjasama bagi kedua negara antara Indonesia dengan 

Korea Selatan merupakan kebijakan yang sangat krusial karena kedua negara 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis di kawasan Asia dan juga kerjasama 

tersebut diharapkan akan mempermudah masing-masing negara untuk mencapai 

tujuan Nasionalnya. 

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Asean Korea Free Trade 

Area (AKFTA) karena masih kurangnya pemahaman mahasiswa pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya tentang kerjasama yang telah dilakukan Indonesia 

dengan Korea Selatan setelah bergabungnya Korea Selatan dengan Asean yang 

                                                           
14 Asean Korea Free Trade Area dalam  
http:/ditjenkpi.depdag.go.id/Website_tr/Preferential%20Tariff/ASEAN-KOREA/ASEAN%20-
%20Korea%20FTA.pdf diakses pada tanggal 6 januari 2011 
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membentuk Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) Hal ini juga didukung 

karena sudah banyak skripsi yang melakukan penelitian kerjasama Asean dengan 

Negara-negara lain (ACFTA, AJCEP,dll) akan tetapi tidak banyak yang 

membahas tentang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan (AKFTA). 

Kerjasama ini penting kita bahas dalam skripsi untuk mengetahui apakah 

kerjasama ini berdampak positif atau negatif dalam mempengaruhi perekonomian 

Indonesia, hal inilah penulis mengangkat judul “Dampak Asean Korea Free 

Trade Area (AKFTA) Terhadap Ekonomi Indonesia” menjadi tema dalam 

penulisan skripsi ini. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan sebuah pernyataan yang lengkap dan rinci 

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti oleh penulis. Melalui 

perumusan masalah penulis akan melakukan upaya untuk melakukan penelitian 

dan berusaha untuk menemukan jawaban. Sebelum penulis merumuskan 

permasalahan dalam tulisan ini, maka perlu diketahui definisi dari kata masalah 

itu sendiri:  

Masalah adalah kesenjangan antara rencana atau harapan (sesuatu yang di 

inginkan) dengan keadaan yang ada (realitas).15 

Dengan penjelasan singkat di atas, maka permasalahan yang diangkat 

dalam skripsi ini adalah: Bagaimana dampak Asean Korea Free Trade Area 

(AKFTA) terhadap ekonomi Indonesia? 

                                                           
15  Bambang Dwiloka dan Rati Riana, 2005,  Teknik Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: PT Rineka 
Cipta, Hal. 33. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak positif dan 

negatif Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) terhadap perekonomian di 

Indonesia. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, berikut ini adalah penjelasan dari dua manfaat tersebut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dalam 

ilmu Hubungan Internasional yang fokus pada dampak positif dan negatif Asean 

Korea Free Trade Area (AKFTA) terhadap ekonomi Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat menjadi pedoman dan juga rekomendasi bagi pihak lain yang 

berkepentingan. 

 
1.5 Penelitian Terdahulu 

Menurut N. Gregory Mankiw “Makro ekonomi edisi keenam” yang mengatakan 

bahwa perdagangan bebas seperti yang dikatakan ekonom John Stuart Mill16 yang 

menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor 

suatu barang yang memiliki comparative advantange17. Dalam teori ini, setiap 

                                                           
16  N.Gregory Mankiw, 2006 Makroekonomi edisi keenam, Jakarta: Erlangga hal. 113 
17  Definisi Comparative advantange  menurut David Rivardo adalah suatu negara akan 
memperoleh manfaat dari perdagangan intemasional jika melakukan spesialisasi produksi dan 
mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta 
mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak efisien.  
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negara mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya 

secara komparatif dan semua Negara melakukan perdagangan secara bebas tanpa 

hambatan, maka akan tercapainya efesiensi dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi dan pada gilirannya produksi dunia secera keseluruhannya akan 

mencapai maksimum, sehingga makin tinggi kemakmurannya. Menurut teori cost 

comperative advantage (labor efficiency), suatu negara akan memperoleh manfaat 

dari peragangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan 

mengekpor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih 

efisiensi serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relative 

kurang atau tidak efektif18 dan mengimpor barang yang dimiliki comparative 

disadvantange19.  

Menurut  Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae dan Charles P.R. Joseph dalam 

“Kerjasama Perdagangan Internasional Peluang dan Tantangan bagi Indonesia”  

Satu perdebatan utama dalam kerjasama perdagangan internasional  berkisar pada 

pertanyaan apakah suatu Negara sebaiknya mengikuti kebijakan perdagangan 

bebas ataukah proteksionis. Suatu Negara secara teoritis dapat memilih kebijakan 

perdagangan “Laissez Faire”20 sedemikian rupa sehingga tukar menukar komoditi 

antar negara sama sekali tidak terhambat. Kondisi ini dikenal dengan perdagangan 

                                                           
18 Hamdy Hady, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia , 2001), hal. 32-33 
19  Definisi Comparative disadvantange menurut David Ricardo adalah suatu barang yang dapat 
dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan 
ongkos lebih besar 
20  Definisi Laissez-faire adalah sebuah frase bahasa Perancis yang berarti “biarkan terjadi” 
(secara harafiah “biarkan berbuat”). Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama 
kali oleh para psiokrat di abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah 
dalam perdagangan. Laissez-faire menjadi sinonim untuk ekonomi pasar bebas yang ketat selama 
awal dan pertengahan abad ke-19. Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai sebuah doktrin 
ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. 



9 

bebas FTA atau negara tersebut menciptakan segala macam aturan yang 

mematikan semua  intensif untuk melakukan perdagangan antar negara. Tetapi, 

dalam prakteknya tidak  ada negara di dunia yang menempuh kebijakan-kebijakan 

ekstrem tersebut. Kebijakan yang mereka pilih berada dalam spektrum diantara 

keduanya. Dalam spektrum tersebut, langkah-langkah yang ditempuh suatu negara 

menuju kondisi perdangan bebas disebut dengan liberalisasi perdagangan. Upaya 

proteksionis sebaliknya merujuk pada langkah-langkah suatu Negara untuk 

melindungi usaha domestik dan tekanan persaingan internasional.21 

Argumen-argumen yang diusung  baik  oleh  pendukung kebijakan 

perdangan bebas maupun proteksionis dapat ditemukan dalam teori perdagangan. 

Pendukung kebijakan perdangan bebas menekankan semua (premise) teori bahwa 

perdangan bebas akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan karenanya menaikkan 

kesejahteraan nasional. Pendukung kebijakan proteksionis mengedepankan 

temuan lain yang menyatakan bahwa meski sebagian kelompok masyarakat 

memetik keuntungan dari perdangan bebas, sebagian lain bisa menderita kerugian. 

Pendukung kebijakan proteksionis juga menyuarakan temuan teori bahwa 

kebijakan proteksionis pada kondisi tertentu bisa mendatangkan keuntungan bagi 

negara.22 

Menurut penulis dengan demikian Indonesia membuka diri kerjasama 

dengan Korea dalam Asean Korea Free Trade Area (AKFTA) karena dengan 

kemajuan ekonomi yang telah dicapai Korea, sehingga Indonesia harus merangkul 

                                                           
21  Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae dan Charles P.R. Joseph, 2005, Kerjasama Perdagangan 
Internasional,  peluang dan tantangan bagi Indonesia, Jakarta: PT elex media komputindo 
gramedia, Hal. 13 
22  Ibid 
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Korea bila ingin menikmati era kemajuan ekonomi dalam era abad Asia. Dengan 

kerjasama tersebut perekonomian Indonesia dapat dilihat dengan memperkuat dan 

meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di Indonesia, 

meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa 

serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah 

investasi, dan menjembatani kesenjangan pembangunan terhadap ekonomi 

Indonesia. 

 
1.6 Landasan Konsep  

1.6.1 Konsep Perdagangan Bebas 

Perdagangan bebas seperti yang dikatakan oleh Adam Smith, bahwa para 

ekonom telah menganjurkan perdagangan sebagai kebijakan yang mampu 

meningkatkan kemakmuran nasional suatu negara dan para ekonom membuat 

pandangan tersebut lebih meyakinkan. Sedangkan menurut David Ricardo seorang 

tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut 

memiliki kegunaan dengan demikian suatu barang dapat ditukarkan bilamana 

dapat digunakan. Selanjutnya David Ricardo juga membuat perbedaan antara 

barang yang dapat dibuat atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, dilain 

pihak ada barang yang sifatnya terbatas misalnya lukisan dari pelukis ternama, 

barang kuno dan sebagainya23. 

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada 

penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan 

perdagangan lainnya.Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak 

                                                           
23 Kanisius,2005 Kebudayaan, perdagangan, dan globalisasi, Yogyakarta: Kanisius (anggota 
IKAPI) hal 159 
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adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam 

perdagangan antar individualindividual dan perusahaan-perusahaan yang berada 

di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai 

pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan 

juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semuha hambatan-

hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam 

kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut 

perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada 

terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena 

melindungi kepentingan perusahaanperusahaan besar. Banyak ekonom yang 

berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori 

keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat 

bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi 

negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja 

dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan 

negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke 

negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang 

menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas 

dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti 

memperkecil kemungkinan perang.  

Tujuan akhir dari penghapusan ketentuan tarif dan mekanisme proteksi 

nasional adalah agar pasar dapat berjalan tanpa ada hambatan. Namun pendekatan 

pasar bebas tidak memperhitungkan fakta bahwa tidak semua mitra dagang 

sederajat seperti juga semua produk dan jasa. Oleh sebab itu, dalam perekonomian 
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global yang terpadu definisi konvensional24 dari perdagangan bebas tidak berlaku 

lagi mengingat perdangan di bidang jasa mengalami lonjakan yang mengesankan 

dan hambatan-hambatan baru menggantikan hambatan-hambatan konvensional 

seperti tarif dan kuota impor.25 

Bentuk-bentuk hambatan dalam perdagangan internasional: 

• Hambatan tarif (misalnya ketentuan-ketentuan fiskal seperti penarikan bea 

masuk) 

• Ketentuan nonfiskal (misalnya hambatan hukum dan praktek seperti screen 

quota26) 

• Hambatan investasi (misalnya larangan atau pembatasan partisipasi modal atau 

saham asing, aturan kewarganegaraan untuk pimpinan perusahaan, atau 

larangan repatriasi modal) 

• Kuota yang membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi 

jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. 

• Subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen 

lokal. 

• Peraturan administrasi 

• Peraturan antidumping27. 

                                                           
24 Berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (spt adat, kebiasaan, kelaziman) 
25  Kanisius,2005 Kebudayaan, perdagangan, dan globalisasi, Yogyakarta: Kanisius (anggota 
IKAPI) hal. 31 
26  Definisi Kuota Screen adalah kebijakan undangkan yang memaksa jumlah minimum hari 
pemutaran film domestik di teater setiap tahun untuk melindungi negara film tersebut. Sistem 
kuota layar diberlakukan untuk mencegah pasar luar negeri dari membuat terobosan ke pasar film 
domestik. Sistem kuota layar dimulai di Britania Raya pada tahun 1927 melalui Undang-Undang 
Sinematografi Film 1927 . Negara-negara lain menegakkan kuota termasuk Perancis , Korea 
Selatan , Brasil , Pakistan dan Italia   
27 Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan 
internasional guna mewujudkan terciptanya fair trade. Mengenai hal ini telah diatur dalam 
Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the Implementation of 
Article VI of GATT 1994). Tarif yang mengikat (binding tariff) dan pemberlakuannya secara sama 
kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan 
barang 
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Faktor-faktor perdagangan bebas 

Faktor-faktor yang menentukan kinerja logistik suatu negara dalam 

perdagangan bebas adalah sebagai berikut: 

• Efisiensi proses pengurusan bea cukai dan prosedur perbatasan 

• Kualitas infrastruktur yang terkait perdagangan dan transportasi 

• Kemudahan mengatur pengiriman dengan harga yang kompetitif 

• Kompetensi dan kualitas jasa logistik 

• Kemampuan untuk melacak dan menelusuri pengiriman 

• Frekuensi pengiriman yang sampai ke tangan penerima sesuai jadwal atau 

waktu yang diharapkan28. 

Dengan adanya perdagangan bebas ini secara otomatis Indonesia juga 

harus mengikuti kebijakan yang ada dalam kesepakatan Asean Free Trade Area 

(AKFTA) dimana perdagangan bebas mengharuskan untuk menghapus adanya 

hambatan ekspor maupun impor seperti halnya mengurangi hambatan tarif, 

pembatasan mata uang dan kuota impor. Sehingga hal ini akan memudahkan 

industri dalam negeri untuk mengekspor barang ke luar negeri dan mengimpor 

barang baik mentah maupun jadi dengan biaya yang lebih rendah. Sehingga 

diharapkan dengan adanya perdagangan bebas ini akan mempermudah para 

industri dalam negeri untuk bisa lebih bersaing dan akses bahan yang lebih mudah 

dan akan mempercepat laju ekonomi Indonesia melalui mudahnya barang masuk 

dan keluar dengan biaya yang lebih murah. 

 

                                                           
28 Peta jalan percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium di Indonesia dalam 
http://www.scribd.com/doc/52729162/18/diskriminatif diakses pada tanggal 10 januari 2011 
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1.7 Level Analisa 

Level analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

level Negara bangsa. Menurut Mohtar Mas’Oed, yaitu analisis yang menekankan 

tingkat ini yang diasumsikan bahwa semua pembuat kebijakan dimanapun berada 

pada dasarnya memiliki perilaku yang sama dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang sama. Oleh sebab itu analisa yang menekankan variasi atau 

perbedaan antara perilaku sekelompok pembuat kebijakan dalam suatu Negara 

dengan sekelompok lain di Negara lain dianggap akan sia-sia saja. Analisa 

perilaku personal atau individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses 

perpolitikan mereka hanya akan diperhatikan sejauh perilaku mereka yang 

berkaitan dengan tindakan internasional Negara yang bersangkutan. Dengan kata 

lain, kita harus memperlajari proses pembuatan kebijakan terkait permasalahan 

hubungan internasional, yaitu politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu 

Negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh29. 

 
1.8  Metode penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian 

dengan metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.30. Penulis akan berusaha memahami 

dan mendeskripsikan data yang berkaitan dengan dampak AKFTA terhadap 

ekonomi Indonesia  

                                                           
29  Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan metodologi, Jakarta: PT. Pustaka 
LP3LS, 1994,hal. 41 
30  Moh. Nazir, 2005, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia, hal. 52 
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1.8.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, 

empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan 

cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris 

berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indra manusia, sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

artinya, proses yang digunakan penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah 

yang bersifat logis31. Batasan waktu untuk menandai penelitian ini adalah ketika 

di mulainya hubungan ASEAN dan Korea Selatan hingga fase awal Framework 

Agreement di tawarkannya sampai di tandatanginya kesepakatan AKFTA tersebut 

2004-2010. 

1.8.3 Ruang Lingkup Materi 

 Adapun batasan materi dari penelitain ini adalah penulis akan mengulas 

tentang hubungan kerjasamanya Asean dengan Korea Selatan sehingga 

terbentuklah AKFTA dan dampak dari kerjasama tersebut terhadap ekonomi 

Indonesia. 

1.8.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan 

oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti 

teliti. 
                                                           
31  Sugiyono,1998, metode penelitian administrative, Bandung: Alfabeta hal.1 
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1.8.5 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi32. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik analisis data kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data 

kemudian ditulis secara rinci dalam bentuk laporan dan dirangkum sebagai 

langkah mereduksi data. 

2. Display data, yaitu menggambarkan data dalam bentuk tabel baik sebagian atau 

semua data agar dapat terlihat secara jelas. 

3. Interpretasi data, adalah upaya memberikan keterangan yang jelas mengenai 

data yang telah direduksi dan didisplay untuk memperoleh informasi tentang 

keterkaitan antara data yang diperoleh dengan teori substantif yang digunakan. 

4. Menarik Kesimpulan, merupakan akhir dari kegiatan analisis data yang 

merupakan jawaban dari rumusan permasalahan penelitian berdasarkan 

interpretasi data. 

1.8.6 Argumen Dasar 

Argumen dasar yang dikemukakan oleh peneliti adalah Indonesia 

merupakan negara berkembang yang perekonomiannya banyak di dukung oleh 

negara-negara lain dengan melakukan kerjasama salah satunya adalah AKFTA. 

Sejak dilakukannya kerjasama ini banyak manfaat yang diterima oleh Indonesia 

terutama di bidang teknologi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan sumber 

daya manusia. 
                                                           
32 Ibid  hal 112 
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1.10 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari atas empat bab, yaitu: 

1.10.1 BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1.6 Landasan Konsep 

1.6.1 Konsep Perdagangan Bebas  

1.7 Level Analisa 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

1.8.2 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.3 Ruang Lingkup Materi 

1.8.4 Metode Pengumpulan 

1.8.5 Tekhnik Analisa Data 

1.8.6 Argumen Dasar 

1.9 Kerangka Pemikiran 

1.10 Sistematika Penulisan 
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1.10.2 BAB II. ASEAN KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) 

2.1 Pengertian dan Berdirinya AKFTA 

2.2 Tujuan Dibentuknya AKFTA 

2.3 Kerjasama Regional 

2.3.1 ASEAN dan Korea Selatan 

2.3.1.1 Hubungan ASEAN dan Korea Selatan 

2.3.1.2   Hubungan Kerjasama Dalam Bidang Jasa ASEAN-Korea 

FTA 

2.3.1.3  Investasi ASEAN dengan Korea Selatan 

2.3.2 Kerjasama anggota-anggota ASEAN dan Korea Selatan 

2.3.2.1   Efek Perdagangan 

2.3.2.2   Manfaat Terbentuknya AKFTA 

2.4 Kejasama Bilateral 

2.4.1 Hubungan Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan 

1.10.3 BAB III. DAMPAK ASEAN KOREA FREE TRADE AREA 

(AKFTA) TERHADAP EKONOMI INDONESIA 

3.1 Ekonomi Indonesia pra-AKFTA 

3.2 Peluang AKFTA Bagi Indonesia 

3.3 Kerjasama Bilateral Pasca-AKFTA 

3.3.1 Bidang Politik 

3.3.2 Bidang Ekonomi 

3.3.2.1  Investasi 

3.3.2.2  Ekspor Impor 

3.3.2.3  Bidang Jasa 
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3.4 Dampak AKFTA Terhadap Ekonomi di Indonesia 

3.4.1 Dampak Positif dari Adanya AKFTA 

3.4.2 Dampak Negatif dari Adanya AKFTA 

3.5 Respon Masyarakat Paska Terbentuknya AKFTA 

3.5.1 Masyarakat Mendukung AKFTA 

3.5.2 Masyarakat Tidak Mendukung AKFTA 

1.10.4 BAB IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 


