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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara dan pasar dalam perkembangannya menjadi dua komponen yang 

tidak terpisahkan. Hal ini merujuk pada sektor politik yang dapat 

direpresentasikan melalui negara dan ekonomi yang direpresentasikan melalui 

pasar, yang tentu tidak dapat dipungkiri adanya saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya. Dalam sebuah negara, keterkaitan antar keduanya dapat dilihat dari 

interaksi antara adanya kepentingan ekonomi dengan proses politik yang 

dijalankan dalam rangka membentuk kebijakan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan baik secara perorangan (para pelaku usaha) maupun 

secara global.  

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang hampir dijalankan oleh 

semua para pelaku usaha. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, para pelaku 

usaha mencoba berbagai macam strategi untuk mempertahankan kegiatan 

dagangnya serta mencari peruntungan yang lebih besar terhadap kegiatan 

dagangnya. Melakukan aktivitas berdagang dengan pihak asing merupakan salah 

satu cara para pelaku usaha untuk memperluas kesempatan memperoleh untung. 

Selain itu juga, berdagang dengan pihak asing menjadi alternatif bagi pelaku 

usaha ketika usaha mereka tidak terserap di dalam negeri. 

Aktivitas perdagangan juga menjadi salah satu kontributor bagi 

pendapatan negara. Khususnya di sektor Jasa, bidang ini memberi kontribusi besar 

terhadap pendapatan negara. Jasa telah memberikan peran yang semakin 
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berpengaruh dalam perekonomian dan ketenagakerjaan suatu negara, termasuk di 

Indonesia. Hingga tahun 2015, sektor jasa telah menyumbang hampir 60% dari 

perekonomian.1 Selain berdampak positif bagi perekonomian negara, perdagangan 

sektor jasa ini juga memiliki manfaat lain bagi negara, diantaranya adalah menjadi 

strategi baru bagi pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan strategi pembangunan 

yang juga memperhatikan unsur sosial. Artinya, melalui pengembangan sektor 

jasa ini, manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh 

masyarakat. Sehingga kebijakan yang dirumuskan akan mampu mensinergikan 

antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Maka dapat dikatakan 

bahwa sektor jasa ini dapat membantu mendorong pertumbuhan perekonomian. 

Namun di sisi lain, keterbukaan perdagangan sektor jasa yang melalui liberalisasi 

tidak menjadi sebuah kepastian bahwa akan terbentuknya tatanan masyarakat 

yang secara sosial lebih inklusif dan sadar akan keberlangsungan hidup 

bermasyarakat. Maka dari itu, keberadaan sebuah regulasi akan menjadi penting 

guna untuk menyelaraskan liberalisasi perkembangan sektor jasa agar dapat 

membantu mendorong pembangunan sosial yang memiliki kesetaraan.2
 

Berdasarkan asumsi dasar tersebut, maka tidaklah diherankan jika sampai 

saat ini kita mengalami perkembangan perdagangan sektor jasa yang begitu pesat, 

baik dari sisi volume perdagangannya maupun luas cakupannya, salah satunya  

dengan melakukan perjanjian perdagangan internasional. Di Indonesia 

kerjasasama perdagangan internasional di sektor jasa ditandai dengan adanya 

berbagai kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral dengan beberapa  
                                                           
1 Laporan ITPC Chennai . 2014.  India. http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/14/report-

1421206718.pdf. Diunduh pada  1 Desember 2016. 
2 Setiawan, Sigit. 2011. Kontribusi Industri Jasa dan Perdagangan Jasa Lintas Batas Bagi 

Rumusan Strategi Baru Pertumbuhan Ekonomi. Dalam Pertemuan APEC SOM 1 &Related 
Meeting. Whasington D.C., AS. 

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/14/report-1421206718.pdf
http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/14/report-1421206718.pdf
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negara. Perjanjian perdangangan internasional di sektor perdagangan ini 

diantaranya; World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area 

(AFTA), Asian Pasific Economic Coorporation (APEC), dan lain sebagainya. 

Adapun perkembangan terbaru di ASEAN adalah pemberlakuan ASEAN 

Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN), atau yang biasa disebut 

MEA. 

Pada tanggal 13 November 2014, Pemerintah Indonesia telah 

menandatangani Agreement on Trade in Service Under the Framework Agreement 

on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast 

Asian Nation and the Republic of India (Persetujuan mengenai Perdagangan Jasa 

dalam Persetujuan Kerangka Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi 

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India) di Nay Pyi, Myanmar. Dalam 

perjanjian tersebut, ASEAN dan India  sepakat untuk menghapus secara 

substansial hambatan perdagangan jasa, serta memperluas ruang lingkup 

perdagangan jasa kedua pihak. Dalam hal ini, komitmen Indonesia sebanyak 62 

subsektor jasa dengan tingkat Foreign Equity Participation (FEP) 35%-51%, 

yang meliputi8 sektor yaitu Buisness Services; Communication Services; 

Cunstruction and Related Enginering Services; Financial Services (non banking 

services); Education Services; Tourism and Travel Related Services (khusus 

untuk jasa pariwisata hotel bintang 3, 4, dan 5, FEP 100%); Transport Services 

(maritime services); dan Energy Services.3 Sementara komitmen dari India 

sebanyak 44 sub sektor jasa, dengan FEP 49% yang mencakup 7 sektor, yaitu 

Buisness Services; Communication Services; Cunstruction and Related 

                                                           
3 Bahan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI 

pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI tanggal 13 September 2016 
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Enginering Services; Financial Services (banking and non banking services); 

Health Related and Social Services (hospital services); Tourism and Travel 

Related Services; and Transport Services (maritime services).4 Persetujuan yang 

telah ditandatangani pemerintah tersebut merupakan perjanjian turunan dari 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the 

Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India yang telah 

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004.5 

Menurut UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 3, 

Pemerintah Republik Indonesiaa mengikatkan diri pada perjanjian internasional 

dengan cara-cara sebagai berikut: panandatanganan; pengesahan; pertukaran 

dokumen perjanjian/nota diplomatik; cara-cara lain sebagaimana disepakati para 

pihak dalam perjanjian internasional.6 Dalam hal ini, pemerintah sudah 

melakukan tahap satu terhadap pengikatan diri pada perjanjian internasional, yaitu 

telah menandatangani perjanjian tersebut pada 13 November 2016 di Nay Pyi, 

Myanmar. Cara selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia adalah melakukan pengesahan atau biasa disebut ratifikasi. Pengesahan 

atau ratifikasi menurut UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 

pasal 9, dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. 

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau 

keputusan presiden. Adapun ketentuan-ketentuan perjanjian internasional 

dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: masalah politik, 

perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan 

                                                           
4 Ibid 
5 Surat Pemberitahuan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. No. 

R.21/Pres/04/2015. Tanggal 8 April 2015 
6 UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Pasal 3 
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batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; 

hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; 

pinjaman dan/atau hibah luar negeri.7 Pengesahan perjanjian internasional yang 

materinya tidak termasuk materi sebagaimana disebut sebelumnya, dilakukan 

dengan keputusan presiden.8 

Dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 84 ayat 1 

menjelaskan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional harus 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 hari kerja setelah 

penandatanganan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penandatanganan yang telah 

dilakukan pada tanggal 13 November 2014, maka  pemerintah dapat 

menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada tanggal 24 

Maret 2015. Pemerintah telah menyampaikan rencana ratifikasi perjanjian 

internasional tersebut melalui surat presiden No. R.21/Pres/04/2015 pada tanggal 

8 April 2015. Jika dihitung berdasarkan ketentuan yang dimuat pada UU No. 7 

tahun 2014 tentang perdagangan pasal 84 ayat, hal tersebut telah melanggar 

ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tetap 

melanjutkan proses pembahasan walaupun sempat terjadi “lempar-lemparan”. 

Setelah menerima surat presiden No. R.21/Pres/04/2015 pada tanggal 8 

April 2015, Pimpinan DPR RI menugaskan pembahasan perjanjian internasional 

tersebut kepada Komisi I, yang ruang lingkupnya mencakup bidang pertahanan, 

luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Namun, seiring 

berjalannya waktu, penugasan ini dianggap kurang tepat dikarenakan rencana 

ratifikasi ini jika disetujui maka akan melahirkan sebuah Undang-Undang atau 

                                                           
7 Ibid. Pasal 10 
8 Ibid. Pasal 11 
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peraturan lainnya. Berdasakan pemahaman yang demikian, maka pembahasan 

rencana ratifikasi dipindah tugaskan kepada Komisi III yang salah satu ruang 

lingkupnya adalah bidang Hukum. Namun, pada masa persidangan I tahun siding 

2016/2017, penugasan pembahasan rencana ratifikasi dipindahkan lagi kepada 

Komisi VI. Komisi VI dianggap lebih tepat untuk melakukan pembahasan 

rencana ratifikasi perjanjian internasional tersebut karena salah satu ruang lingkup 

kerjanya adalah bidang perdagangan, sesuai dengan isi perjanjian internasional 

yang akan dibahas. 

Pengesahan perjanjian internasional tidak dapat dilakukan semata-mata. Di 

Indonesia, pelaksanaan ratifikasi telah diatur dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang 

perdagangan pasal 83. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dapat 

membahas bersama dengan DPR. Selain itu juga, pemerintah wajib 

menyampaikan kepada DPR tentang perjanjian internasional yang akan  

diratifikasi.9 Pengesahan perjanjian internasional atau ratifikasi perjanjian 

internasional merupakan langkah yang akan menghasilkan sebuah kebijakan, baik 

itu berupa undang-undang, maupun berupa keputusan presiden. Dalam hal ini, 

dibutuhkan lah suatu proses pembahasan dalam menghasilkan keputusan untuk 

menjadi sebuah kebijakan. Ada berbagai macam model yang dapat digunakan 

untuk memahami proses dalam suatu pembahasan yang bertujuan menghasilkan 

sebuah kebijakan. Salah satunya adalah model sistem, yang merupakan 

                                                           
9 Dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 84 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap 

perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukan penandatanganan perjanjian. Di 
perjelas pasal 84 ayat 1, perjanjian perdagangan internasional yang dimaksud dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. Kemudian pasal 84 ayat 4 menjelaskan bahwa, apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa 
sidang, pemerintah dapat memutuskan perlu tidaknya persetujuan dari Dewan Perwakilan 
Rakyat  
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pengembangan dari teori sistem David Easton.10 Menurutnya, suatu keputusan 

atau kebijakan tidak mungkin berwujud dalam ruang vakum tetapi ia menjadi 

suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dalam 

pendekatan ini dikenal lima instrumen penting untuk memahami proses 

pengambilan keputusan sebuah kebijakan, yaitu input, proses/transformasi, 

output, feedback, dan lingkungan itu sendiri.11 Pada model sistem ini, input tidak 

hanya berupa tuntutan dan dukungan, tetapi juga pengaruh lingkungan sekitar 

yang menekannya. Selain itu, umpan balik (feedback) menjadi hal penting selain 

komponen lainnya. Jika digambarkan, maka bagian dari pembahasan terhadap 

suatu permasalahan dalam penelitian ini yang bermodel sistem adalah seperti 

berikut: 

 

LINGKUNGAN 

 

 

 

 

FEEDBACK 

Skema Kerja Sistem Politik David Easton 

Dalam hal ini, pemerintah merupakan aktor yang membawa tuntutan dari 

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara kepada DPR untuk meminta persetujuan 

rencana ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut. Selain tuntutan 

                                                           
10 Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta 
11 Ibid. 

 

INPUT: 
- Tuntutan  persetujuan 

ratifikasi perjanjian 
perdagangan internasional 

- Dukungan 

 

PROSES: 

Pembahasan 
rencana ratifikasi  
oleh eksekutif dan 
legislatif 
 

 

OUTPUT: 

Ratifikasi 
(UU/Kepres) / tidak 
diratifikasi 
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kepada DPR, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan atau sasaran dari 

perjanjian internasional juga menjadi pendukunng dalam proses rencana ratifikasi. 

Selanjutnya, dukungan dan tuntutan tersebut diproses untuk mengahasilkan 

sebuah output berupak keputusan yang akan menajdi kebijakan. Dalam prosesnya, 

bukan hanya DPR (sebagai legislatif) yang menjadi aktor, namun juga melibatkan 

pemerintah (selaku lembaga eksekutif) untuk membahas bersama-sama. Kedua 

pihak harus bekerja sama dalam rangka membahas dan merumuskan 

permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional tersebut. Faktanya, 

pihak eksekutif dan legislatif tidak sejalan dalam merumuskannya. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam 

menanggapi perjanjian internasional yang dibahas.  

Pada tanggal 13 September 2016, Komisi VI mengadakan rapat dengar 

pendapat dengan pemerintah membahas penjelasan tentang perjanjian 

internasional yang akan di ratifikasi. Dalam forum rapat tersebut, pemerintah 

menyampaikan tujuan dan manfaat pengesahan (ratifikasi) perjanjian tersebut 

antara lain adalah memberikan peluang akses pasar perdagangan jasa dan 

investasi Indonesia ke ASEAN dan India yang lebih luas, mendorong terbukanya 

pasar jasa dalam negeri bagi penyedia jasa dan tenaga kerja asing dari kawasan 

ASEAN dan India untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.12 Pemerintah juga 

menambahkan bahwa jika Indonesia tidak meratifikasi hingga tanggal 31 

Desember, maka Indonesia tidak dapat menikmati fasilitas yang tersedia. Maka 

dari itu, pemerintah meminta kepada DPR khususnya Komisi VI untuk 

memberikan persetujuan terhadap ratifikasi yang akan dilakukan. Komisi VI DPR 
                                                           
12 Bahan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI 

pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI tanggal 13 September 2016 
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RI menganggap apa yang telah dijelaskan pihak pemerintah merupakan hal yang 

tidak memiliki dampak luas dan bukan hal yang memiliki ketergasakkan dan 

suatu keharusan. Sehingga Komisi VI masih menganalisis permasalahan untuk 

memberikan sebuah keputusan. Melihat begitu sulitnya proses ratifikasi perjajian 

internasional ini serta dinamika yang mengikutinya menjadikan peneliti tertarik 

untuk meneliti proses pembahasan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional 

di sektor jasa ini.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses pembahasan rencana ratifikasi perjanjian perdagangan 

internasional di sektor jasa oleh Komisi VI DPR RI? 

2. Apa saja persoalan yang dihadapi dalam pembahasan rencana ratifikasi 

perjanjian perdagangan internasional di sektor jasa oleh Komisi VI DPR RI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian umumnya dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan 

memecahkan permasalahan terkait pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembahasan rencana ratifikasi perjanjian 

perdagangan internasional di sektor jasa oleh Komisi VI DPR RI 

2. Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dalam pembahasan rencana 

ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di sektor jasa oleh Komisi VI 

DPR RI 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah 

dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu yang berkaitan dengan proses 

pembahasan ratifikasi perjanjian internasional. Selain itu juga, penilitian ini dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk informasi penelitian yang lain yang berkaitan 

dengan proses pembahasan ratifikasi perjanjian internasional. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi 

dalam pembahasan ratifikasi perjanjian internasional, khususnya di sektor jasa. 

Diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga untuk 

masyarakat selaku pihak yang juga terkena dampak atas ratifikasi perjanjian 

internasional tersebut. Sedangkan manfaat yang didapatkan bagi penulis yaitu 

memberikan pengetahuan tentang proses pembahasan ratifikasi perjanjian 

internasional, khususnya di sektor jasa. 

 

E. Definisi Konsep 

a. Proses Politik 

Dalam konsep sistem politik, kita temukan istilah-istilah sepertiproses, 

struktur, dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh 

manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.13 Pola-pola ini ada yang 

                                                           
13 Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 
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jelas kelihatan, ada pula yang kurang jelas. Sedangkan politik merupakan ilmu 

yang mengkaji interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama 

untuk masyarakat umum.14 Selain itu juga, Rod Hague menjelaskan bahwa politik 

merupakan kegiatan yang menyangkut cara bagimana kelompok-kelompok 

mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha 

untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.15  

 Dari penjelasan diatas, maka proses politik dapat diartikan sebagai pola-

pola hubungan antara satu sama lain dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan 

keputusan yang akan menghasilkan kesepakatan bersama untuk kebaikan 

masyarakat umum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan proses politik 

adalah  hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas rencana 

ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. 

 

b. Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional 

 Perjajian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota 

masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu.16 

Dari batasan diatas, jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian 

internasional, maka harus terdapat subjek hukum internasional yang 

melakukannya. Yang dapat termasuk di dalam perjanjian adalah antara negara-

negara, negara dengan organisasi internasional, dan organisasi internasional 

dengan organisasi internasional.   

                                                           
14 Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia 
15

 Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 
16 Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Putra A Bardin 
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 Hal-hal yang membuat adanya suatu perjanjian internasional dapat dibagi 

dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: perundingan, penandatanganan, dan pengesahan atau 

ratifikasi.17 Perjanjian internasional dibuat dengan diawali dilakukannya 

perundingan, kemudian disetujui dengan adanya penandatanganan dari masing-

masing pihak, kemudian dapat disahkan menjadi lebih kuat yang disebut sebagai 

ratifikasi (pengesahan).18  

 Negara yang telah melibatkan diri pada sebuah perjanjian internasional 

akan memberikan persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut. Persetujuan 

negara mengikat dirinya dengan syarat bahwa persetujuan demikian itu harus 

disahkan atau dilakukan oleh badan yang berwenang di negaranya.19 Dalam hal 

demikian, maka persetujuan pada perjanjian yang diberikan dengan 

penandatanganan itu bersifat sementara dan masih harus disahkan. Pengesahan 

atau penguatan demikian dinamakan sebagai ratifikasi. Ratifikasi bukan hanya 

merupakan persoalan hukum perjanjian internasional, melainkan juga merupakan 

persoalan hukum tata negara. Ratifiksi merupakan persoalan yang berkaitan 

dengan ketentuan hukum tata negara dari masing-masing negara. 

 Praktek nasional negara-negara berkenaan dengan ratifikasi perjanjian 

internasional ini dapat dibedakan 3 golongan atau sistem menurut mana ratifikasi 

diadakan, yakni: a) sistem di mana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan 

eksekutif; b) sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif; 

c) sistem campuran di mana baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan 

suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian. Indonesia merupakan negara 

                                                           
17 Ibid  
18 Ibid 
19

 Ibid 
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yang menggunakan sistem pelaksanaan ratifikasi boleh dilakukan oleh  eksekutif 

saja, atau melibatkan legislatif juga. 

   

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan 

yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukkan 

konsep yang dimaksud.20 Definisi operasional perlu menetapkan gejala bentuk 

atau indikator lainnya, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan 

dapat diolah dengan baik. 

Adapun indikator yang berhubungan dengan proses pembahasan rencana 

ratifikasi perjanjian perdagangan internasional adalah sebagai berikut: 

a. Tahapan-tahapan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional 

1) Usulan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional 

2) Dinamika pembahasan rencana ratifikasi perjanjian perdagangan 

internasional di Komisi VI DPR RI 

3) Keinginan para elit politik di DPR RI terhadap rencana ratifikasi perjanjian 

perdagangan internasional 

b. Persoalan-persoalan dalam pembahasan rencana ratifikasi perjanjian 

perdagangan internasional 

1) Persepsi terhadap rencana ratifikasi perjanjian perdagangan internasional 

2) Pemahaman secara substansial terhadap perjanjian perdagangan 

internasional 

 

                                                           
20 Soehartono, Irawan, 2002, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
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G. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

bersifat Deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.21 Dengan demikian penelitian 

deskriptif ini bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal 

yang menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian deskriptif ini 

berhubungan dengan ide, presepsi, pendapat dan kepercayaan orang yang diteliti 

dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, akan 

mendeskripsikan atau menjelaskan proses pembahasan rencana ratifikasi 

perjanjian perdagangan internasional melalui agenda-agenda rapat yang dilakukan 

oleh Komisi VI DPR RI. 

b. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu : 

1) Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau 

subjek penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual 

atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh 

dari dari hasil observasi atau studi langsung di lapangan. 

 

                                                           
21 Sugiyono, 2010, Teknik-Teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research, Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Pelajar 
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2) Sumber Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, seperti buku, jurnal, 

internet, bahan rapat, catatan atau laporan singkat rapat yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, dan 

lain sebagainya yang menunjang dalam penulisan ini. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan bagian  terpenting dalam penelitan karena hakekat dari 

penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisa dan diinterpretasikan. 

Sumber data yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik 

dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.  

1) Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis 

terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.22 Adapun jenis-jenis 

observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak 

terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Tujuan 

dilakukannya observasi adalah memahami aktivitas-aktivitas yang berlangsung, 

menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas, 

memahami makna dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan setting yang terjadi 

pada suatu aktivitas. 

2) Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data dengan melalui pencatatan terhadap dokumen yang 

ada di lapangan yang berfungsi sebagai data pelengkap dan pendukung teknis, 

                                                           
22 Ibid 
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sejauh data tersebut masih berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, 

seperti arsip, catatan-catatan, buku laporan, monografi, statistik dan sebagainya. 

Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan rapat dari 

pihak-pihak yang terlibat, laporan singkat rapat komisi VI DPR RI, serta dokumen 

pendukung lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 

3) Wawancara 

Teknik pengumpulan data secara wawancara yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melakukan tanya jawab, mengajukan beberapa pertanyaan 

terkait permasalahan kepada narasumber, serta untuk melengkapi kebutuhan data 

yang tidak dapat diperoleh secara observasi. Peneliti dapat melakukan wawancara 

secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh, sehingga kegiatan wawancara sesuai dengan instrumen 

pertanyaan) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul 

datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak 

langsung (melalui media seperti telepon).23 

d. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang atau individu yang dimintai keterangannya 

terkait dengan pembahasan penelitian atau narasumber terpercaya yang menguasai 

pembahasan atau sebagai pelaksana dalam suatu kegiatan yang diteliti dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Purposive Sampling dalam 

menentukan subyek penelitian. 

                                                           
23 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta Hal. 137 
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Adapun yang dimaksud purposive sampling adalah pengambilan sampel atau 

pemilihan subyek penelitian berdasarkan penilaian (judgment) peneliti terkait 

siapa yang pantas atau memenuhi persyaratan untuk dimintai keterangannya 

terkait penelitian dimana dalam penentuan subyek penelitian.24 Berdasarkan 

pemahaman tersebut, pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Pimpinan/Anggota Komisi VI DPR RI 

2) Staf Anggota Komisi VI/Staf Fraksi di DPR RI dan Staf Set. Komisi VI  

DPR RI 

3) Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementrian Perdagangan RI 

e. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti  untuk 

mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data 

yang akurat. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Komisi VI  

DPR RI. 

f. Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

dengan menggunakan model interaktif (interactive models of analysis) yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Analisis data kualitatif adalah 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis.25 Kegunaan analisis data ialah mereduksi data 

menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga 
                                                           
24 Ira Firawati. 2014.  Teknik Penentuan Subjek Penelitian dalam Penelitian Kualitatif. Diakses. 

http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-
dalam-penelitian-kualitatif.html pada tanggal 23 November 2016 

25 SugiyoNo. 2015.  Metode Penelitian & Pengembangan  (Research and Development). Bandung: 
Alfabeta 

http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html
http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html
http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html
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relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Kegiatan analisis terdiri dari 

reduksi data, penyajian data/display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun 

langkah-langkah analisis dapat  ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

Sumber : Sugiono (2015 : 370)  

1) Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.26 Rangkuman 

catatan lapangan tersebut disusun secara sistematis agar memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil yang diperoleh serta mempermudah pelacakan 

kembali terhadap data yang diperoleh bila diperlukan. Dalam hal reduksi data, 

peneliti akan memilih data-data penting atau prioritas seperti bahan rapat, laporan 

singkat rapat Komisi VI DPR RI, serta dokumen pendukung lainnya untuk dapat 

diolah pada tahap selanjutnya. 

 

 

                                                           
26 Ibid 
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2) Penyajian Data/Display 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.27 Dengan 

melakukan panyajian data atau display, maka akan memudahkan dan 

menyederhanakan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti akan 

melakukan penyederhanaan data yang kompleks menjadi narasi pendek sesuai 

kriteria dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah untuk 

dipahami. 

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuanbaru yang sebelumnya 

belum pernah ada.28 Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas. 

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan. 

Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti 

berusaha untuk menganalisis dan memcari maknda dari data yang dikumpulkan. 

Sehingga data yang dihasilkan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. 

 

                                                           
27 Ibid 
28 Ibid 


