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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu perdagangan Internasional dengan konsep pasar bebas telah membuka 

jalan lebih luas khususnya bagi negara negara berkembang dimana siapapun berhak 

memainkan hak jual beli produk di level Internasional sesuai ketentuannya. 

Perdagangan Tekstil dan pakaian merupakan salah satu produk perdagangan 

terbesar dan tertua di dunia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan penemuan-

penemuan alat tenun kuno Mesir, India dan Cina sekitar tahun 6000SM dan pada 

abad 1900an lebih berkembang pesat dengan ditemukannya mesin-mesin industri 

yang lebih canggih di Inggris dan Amerika yang membuat perdagangan terus 

meluas hingaa saat ini.1 Produkstifitas Tekstil akan terus meningkat seiring 

bertambahnya populasi dan kebutuhan masyakarat di dunia. Tentunya, 

perdagangan tekstil dan pakaian menjadi hal yang penting dalam dunia bisnis 

terlebih dikancah Internasional, berbagai kerjasama dan kesepakatan internasional 

telah melahirkan perjanjian perdagangan tekstil dan akan terus mencari sistem yang 

lebih baik lagi kedepannya dalam kegiatan perdagangan tekstil global. 

Sejak tahun 1960an perdagangan tekstil selalu identik dengan proteksi dan 

diskriminasi, hal tersebut tercatat pada tahun 1961 dengan kesepakatan Short Term 

                                                             
1 Jingga Group, 2013,  Sejarah Tekstil di Zaman Batu Hingga Masa Industri Tekstil, 
dalam http://jinggagroup.net/sejarah-tekstil/ diakses pada (08/08/2017) pukul 12.30 

http://jinggagroup.net/sejarah-tekstil/
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Arrangement (STA) dan pada tahun 1963-1973 digantikan dengan kesepakatan 

Long Term Arrangement (LTA). Pada hakikatnya kedua kesepakatan tersebut 

hanya mengatur perdagangan kain katun yang diatur oleh negara-negara maju saat 

itu.2 Pasca kedua kesepakatan tersebut pada tahun 1973 perdagangan tekstil dan 

produk tekstil (TPT) diatur oleh sistem Multifibre Arrangement (MFA) yang 

merupakan interpretasi dari General Agreements On Tariff and Trade (GATT) 

dengan penerapan sistem restriksi kuota. MFA berlandaskan dengan prinsip GATT 

“most favoured nation” yaitu dimana semua negara harus memberikan perlakuan 

yang sama dan tidak boleh memberikan keistimewaan yang berbeda terhadap 

negara lain khususnya dalam pelaksanaan ekspor dan impor. Ada enam negara maju 

saat itu yang berhak menerapkan sistem kuota MFA yaitu Amerika Serikat, Uni 

Eropa, Kanada, Austria, Finlandia dan Norwegia. 

Sistem kuota MFA mempunyai beberapa karakteristik, pertama kebijakan 

tersebut faktanya bersifat diskriminatif dimana beberapa negara yang melakukan 

kerjasama memberikan hak keistimewaannya dan tidak kepada negara lain dalam 

proses ekspor impor, hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip GATT. Kedua, 

kuota dinegosiasikan secara sepihak atau billateral tanpa persetujuan GATT atau 

MFA dan membedakan tingkat batasan kuota terhadap cakupan produk. Ketiga, 

kuota tersebut terlibat secara terbatas dalam kegiatan ekspor.3 Konsep GATT yang 

                                                             
2 Gusnardi Bustami, 2017, Liberalisasi Perdagangan Tektsil dan Pakain Jadi pasca 
2004, dalam http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=1798&coid=2&caid=19&gid=3 
diakses pada (08/08/2017) pukul 12.56 
3 Hermawan, 2008,  Analisis Ekonomi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil 
Indonesia, Tesis, Bogor, Institut Pertanian Bogor, hal 18 dalam 
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/41648/4/Bab%202%202008ihe.pdf 
pada (24/05/2017) pukul 12.09  

http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=1798&coid=2&caid=19&gid=3
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/41648/4/Bab%202%202008ihe.pdf
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tertuang dalam MFA tidak bertahan lama hingga pada 1994 MFA berakhir seiring 

didirikannya WTO dengan membawa azas perdagangan bebas (tanpa batasan 

kuota). 

Pada akhir Uruguay Rounds di Punta Del Este, dalam negosiasi menteri 

tingkat tinggi, para menteri sepakat bahwa pada sektor tekstil dan pakaian harus 

bertujuan untuk modalitas yang akan membantu proses integrasi pasar tekstil yang 

diperkuat dalam peraturan dan disiplin GATT sehingga memberikan kontribusi 

terhadap tujuan liberalisasi perdagangan tekstil kedepannya. Proses integrasi 

tersebut tertuang dalam perjanjian ATC yang berlaku selama masa transisi 10 tahun 

sejak awal 1994 hingga akhir 2004 dan pada tahun 2005 merupakan awal 

liberalisasi perdagangan TPT.Perjanjian ATC dibentuk ketika Uruguay Rounds 15 

April 1994 di Marrakesh oleh WTO sebagai sebuah proses pengintegrasian 

perdagangan TPT secara bertahap selama 10 tahun masa transisi dari 1 Januari 1994 

hingga 31 Desember 2004 berakhirnya sistem kuota dalam perdagangan tekstil. 

Adapun isi perjanjian ATC yang pertama: cakupan produk tekstil dan 

pakaian jadi seperti serat, benang, kain, pakaian jadi dan lain lain. Jenis-jenis 

produk yang akan ditentukan jumlah kuotanya untuk diintegrasikan ke pasar bebas 

sesuai pada persetujuan lampiran (annex) dalam perjanjian. Kedua, ATC 

merupakan program integrasi yang progresif dan telah diatur dalam pasal 2 

perjanjian ATC yaitu menetapkan kepada seluruh anggota yang terikat dalam 

perjanjian ATC untuk mengintegrasikan produk tekstil dan pakaian sesuai pada 

lampiran persetujuan selama 10 tahun masa transisi. Terdapat tiga tahapan progresif 

untuk proses integrasi produk yaitu pada tahun 1995, 1998 dan 2002 yang akan 
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diberlakukan selama masa transisi. Ketiga, poin penting dari isi perjanjian ATC 

tersebut ada pada proses liberalisasi perdagangan tekstil dengan memperbesar 

batasan kuota bilateral secara progresif seperti yang dijelaskan poin kedua dengan 

melihat pertumbuhan setiap tahunnya. Pada masa transisi 10 tahun dibawah 

kesepakatan ATC terdapat peningkatan pada perdagangan tekstil global 

dibandingkan dengan peraturan MFA. Keempat, mekanisme Safeguard atau 

Perlindungan khusus yang diberikan WTO untuk menangani kerusakan serius atau 

ancaman terhadap produsen dalam negeri selama masa transisi. Perlindungan ini 

berlaku pada masa transisi 10 tahun untuk negara negara anggota yang mengalami 

lonjakan impor produk yang dapat menyebabkan kerusakan stabilitas pasar 

domestik dari produk yang belum diintegrasikan sesuai kesepakatan GATT 1994 

dan produk yang belum berada dibawah sistem kuota. Kelima, dibentuknya badan 

pemantau tekstil atau textile Monitoring Body (TMB) yang bertujuan untuk 

mengawasi pelaksanaan kegiatan ATC dan segala aspek yang  berkesangkutan 

dibawah peraturan yang berlaku.4 

Pada pelaksanaan ATC terdapat tiga tahapan dalam proses pengurangan 

hingga penghapusan kuota ekspor sebagai proses pengintegrasian pasar tekstil 

global yang tertera pada poin kedua isi perjanjian. Pada awal 1995, sebanyak 16% 

dari seluruh nilai kuota harus dilepaskan untuk pasar bebas dan menjadi rebutan 

negara negara pengekspor TPT lainnya. Nilai tersebut terus bertambah hingga 17% 

                                                             
4 World Trade Organization, Textile Monitoring Body and the Agreement On Textile adn 
Clothing, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texintro_e.htm pada 
(26/04/2017) pukul 11.01 
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pada tahun 1998 dan 18% pada 2002 hingga berakhirnya sistem kuota pada awal 

2005 benar benar dinyatakan bebas kuota.5 

Pasca berakhirnya perjanjian ATC, pada awal 2005 merupakan era baru 

liberalisasi perdagangan TPT internasional dimulai. Dibebaskannya sistem kuota 

TPT menjadi peluang sekaligus tantangan bagi semua negara negara khususnya 

negara pengeskpor TPT yang sudah memiliki pasar utama sebelumnya seperti 

Indonesia dengan AS akan lebih berkompetisi dengan pesaing pesaing baru. Pada 

tahun 2013 Vietnam sebagai pesaing baru berhasil menempati posisi kedua setelah 

Cina dalam ekspor TPT ke AS dan Indonesia turun di urutan ke 6.6 Liberalisasi 

perdagangan TPT membuat banyak perubahan pada iklim pasar global, terlebih 

kondisi pasar domestik Indonesia yang telah dibanjiri oleh produk asing khususnya 

Cina beserta produk selundupan (ilegal) yang nilainya mungkin lebih besar dari 

pada produk legal dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian 

negara. 

Perjanjian ATC tidak dapat disalahkan sepenuhnya menjadi penyebab 

mundurnya industri TPT Indonesia pasca liberalisasi perdagangan TPT, tetapi ada 

beberapa faktor internal dan eksternal yang masih menjadi hambatan TPT 

Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tekstil dan garmen 

terbesar, hingga saat ini tercatat bahwa pada sektor tekstil dan pakaian merupakan 

                                                             
5 WTO, The Textile Monitoring Body (TMB) The Agreement On Textile and Clothing, 
dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texintro_e.htm diakses pada 
(24/12/2017) pukul 11.49 
6 Idris R P, 2013,  Industri Tekstil Vietnam Kalahkan RI Karena Upah Lebih Murah, 
dalam https://www.merdeka.com/uang/industri-tekstil-vietnam-kalahkan-ri-karena-upah-
lebih-murah.html  diakses pada (24/07/2017) pukul 02.21 

https://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texintro_e.htm
https://www.merdeka.com/uang/industri-tekstil-vietnam-kalahkan-ri-karena-upah-lebih-murah.html
https://www.merdeka.com/uang/industri-tekstil-vietnam-kalahkan-ri-karena-upah-lebih-murah.html
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produk unggulan nomor satu Indonesia dalam perdagangan internasional setelah 

elektronik dan karet7. TPT sebagai salah satu produk yang relatif tinggi pada tingkat 

konsumsi global tentu tingkat kompetisi perdagangan TPT juga tinggi. Industri 

tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia merupakan industri yang mempunyai 

peran cukup besar dalam perekonomian nasional karena selain penyumbang 

terbesar devisa negara juga menjadi jaring pengaman sosial atau penyerap tenaga 

kerja yang banyak, oleh karena itu pemerintah menetapkan industri TPT sebagai 

salah satu industri yang strategis dan prioritas nasional dari sub-sektor industri 

lainnya.8 

Sebagai industri unggulan Indonesia, dapat dibayangkan apabila 

produktifitas industri TPT nasional mengalami kemunduran tentu akan berdampak 

terutama pada aspek ketenagakerjaan dan perekonomian nasional. Tidak dapat 

dipungkiri di era liberalisasi ini perdagangan internasional menciptakan tingkat 

persaingan yang lebih tinggi khususnya dalam pasar TPT global. Indonesia sebagai 

salah satu negara produsen terbesar tentu mengalami dampak dari liberalisasi 

perdagangan TPT. Pada penelitian ini penulis akan menganalisa tiga dampak yang 

dialami industri TPT Indonesia pasca berakhirnya ATC pada 2005 yaitu regulasi 

kebijakan ekspor impor produk TPT, perkembangan produksi nasional serta 

pertumbuhan akses pasar baik domestik dan internasional.  

                                                             
7 Kargonews, 2015, 10 Komoditi Utama Ekspor Indonesia, dalam 
http://www.kargonews.com/articles/10-komoditi-utama-ekspor-indonesia diakses pada 
(23/07/2017) pukul 10.33  
8 Forbil Institute, 2007, Pertumbuhan Industri TPT Indonesia, dan kontribusinya 
terhadap negara, http://forbil.org/id/snapshot/16/pertumbuhan-industri-tpt-indonesia-
kontribusinya-terhadap-perekonomian-nasional  

http://www.kargonews.com/articles/10-komoditi-utama-ekspor-indonesia
http://forbil.org/id/snapshot/16/pertumbuhan-industri-tpt-indonesia-kontribusinya-terhadap-perekonomian-nasional
http://forbil.org/id/snapshot/16/pertumbuhan-industri-tpt-indonesia-kontribusinya-terhadap-perekonomian-nasional
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Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dibawah naungan kementrian 

perdagangan dan kementrian perindustrian terus mendukung kegiatan salah satu 

ekspor komoditi unggulan Indonesia agar dapat menciptakan iklim perdagangan 

yang lebih baik kedepannya. Dalam hal ini khususnya pengaturan kebijakan ekspor 

impor TPT yang lebih menguntungkan ekonomi nasional, menjalin hubungan 

kerjasama dengan menciptkan akses pasar baik domestik maupun pasar 

internasional yang stabil, dari akses pasar yang stabil maka akan mengalami 

pertumbuhan volume atau nilai produksi TPT yang terus konsisten. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Dari latar belakang yang saya paparkan diatas, penulis menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut:  Bagaimana dampak berakhirnya ATC terhadap industri 

TPT Indonesia ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Mengacu dari pada rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai beberapa 

tujuan dan manfaat. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih 

dalam serta dapat menjelaskan terkait dampak yang terjadi pada industri tekstil 

Indonesia pasca kebijakan ATC tahun 1994-2005 terkait liberalisasi perdagangan 

TPT global.  

1.3.2  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini secara akademis akan memperkaya penelitian pada 

pengembangan Studi Hubungan Internasional yang berkaitan dengan ekonomi-
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politik kedepannya untuk membahas berbagai permasalahan lebih lanjut terkait 

dengan strategi pemerintah pada industri yang tengah bersaing di pasar 

internasional. 

b. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini secara praktisi akan memberikan informasi dan 

menjadi acuan bagi peneliti lainnya mengenai perkembangan dan persaingan 

industri tekstil dunia dibawah kendali WTO sebagai pusat perdagangan 

Internasional yang mengatur dan menentukan kebijakan-kebijakan terkait pasar 

global. Mencari temuan-temuan baru yang bernilai positif bagi peneliti maupun 

pemerintah untuk lebih mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia agar 

mampu bersaing di pasar global demi memajukan perekonomian Indonesia yang 

lebih baik. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait pasar global khususnya pada sektor TPT sudah cukup 

banyak dilakukan oleh para peneliti dan pakar-pakar lainnya sehingga 

menjadikannya sebagai acuan kerangka berfikir dalam menganalisa tentang 

efektifitas hubungan Indonesia dengan WTO dalam pasar bebas atau perdagangan 

Internasional.  

Judul “implikasi kebijakan pertanian WTO terhadap implementasi Agrofuel 

di UE” oleh Dwi K.Puspa sebagai peneliti. Penelitian ini fokus pada pembahasan 

implementasi Agrofuel di UE yang bertentangan dengan kebijakan pertanian WTO. 

Dalam sektor pertanian lembaga perdagangan Internasional di bawah asuhan PBB 

tersebut sangat memperhatikan proses pasar globalnya terutama dalam hal 
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pertanian. Kebijakan pertanian WTO yang pertama di sepakati pada 1995 tentang 

AoA (Agreement on Agricultural), selanjutnya disepakati pula pada Annex-Apada 

tahun 2004. Tiga pilar utama WTO dalam perdagangan bebas adalah akses pasar, 

subsidi domestik dan subsidi ekspor yang hingga saat itu masih belum menemukan 

titik pastinya. Disisi lain kebijakan WTO memiliki implikasi terhadap implementasi 

Agrofuel di UE, implementasi tersebut ditujukan untuk menciptakan energi yang 

terbarukan untuk perubahan iklim dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. 

Implementasi tersebut menuai banyak kritikan oleh kalangan Internasional lantaran 

proses yang di jalankan oleh Agrofuel tersebut dampaknya tidak sesuai harapan 

yang mana mencegah perubahan iklim dengan ramah lingkungan dan bahan utama 

Agrofuel tersebut dari produk pertanian dimana segala mekanisme perdagangan 

pertanian Internasonal dikendalikan sesuai kebijakan pertanian WTO. Peneliti 

menggunakan teori neoliberalisme dan konsep rezim Internasional yang 

mengharuskan pentingnya setiap negara saling bekerja sama demi keuntungan 

bersama khususnnya dalam organisasi Internasional. Berdasarkan teori dan konsep 

diatas peneliti berupaya menjawab rumusan masalah “ mengapa kebijakan 

pertanian WTO dapat berimplikasi terhadap implementasi kebijakan Agrofuel di 

UE ?” sehingga saat ini kebijakan Agrofuel tersebut masih berjalan meski banyak 

kritikan dari negara-negara lain dan negara-negara selain UE khususnya. Dari 

pembahasan diatas penulis mencoba memberikan hipotesis berdasarkan teori yang 

diuraikan, bahwa kebijakan pertanian WTO mendukung dan tidak bertentangan 

dengan adanya kebijakan Agrofuel di Uni Eropa. Sampai saat ini kebijakan UE 
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tentang Agrofuel masih berjalan hingga kedepannya dan terus bekerja sama dengan 

WTO. 

Judul penelitian “Tekanan Amerika Serikat terhadap Tekstil dan Produk 

Tekstil pada tahun 2002-2006” oleh Aldian F.Prasetya dengan menggunakan mtode 

penelitian explanatif dan analisa kualitatif. Penelitian ini fokus pada penekanan 

implementasi kebijakan tekstil Amerika Serikat terhadap tekstil dan produk tekstil 

asal Tiongkok tersebut. Melalui penelitian explanatif yang mencoba menjelaskan 

bagaiaman upaya pemerintah AS dalam membendung serbuan produk Tekstil asal 

Cina yang telah merugikan dan bahkan beberapa industri tekstil AS gulung tikar 

karna kalah saing dengan produk tekstil asal Tiongkok tersebut. Permasalahan 

tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan level analisa Negara dan Bangsa, 

asumsi pertama, permasalahan tersebut lahir dari kebijakan luar negri AS dalam 

tatanan negara sebagai institusi memiliki kepentingan bagi negaranya, kedua, aktor 

dalam permasalahan tersebut adalah pemerintah AS dan pemerintah Cina. 

Kebijakan AS terkait proteksi impor asal Tiongkok tersebut di picu oleh dua faktor, 

yaitu dalam persaingan produk tekstil AS saat itu semakin terpuruk dan terancam 

keberadaannya dimana harga produk teksil asal Tiongkok lebih murah harganya 

dibanding produk tekstil lokal AS, bahkan beberapa perusahaan TPT di AS telah 

gulung tikar akibat serbuan tekstil Tiongkok dan pada sisi ketenagakerjaan banyak 

pengangguran yang terjadi saat itu. Kedua, faktor yang memicu kebijakan tersebut 

adalah politik, banyak sekali tuntutan dari berbagai kalangan AS bahkan dari 

produsen TPT AS yang terus meneurs menekan untuk segera melakukan tindakan 

preventif demi kelangsungan produk tekstil lokalnya. Selain melakukan proteksi 
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atas produk TPT Tiongkok tersebut, AS juga menekan Tiongkok agar merevaluasi 

mata uangnya.  Langkah yang diambil oleh AS dalam mengambil kebijakan sangat 

bernuansa ekonomi politik, dimana instrument ekonomi yang di pakai dan 

instrument politik di dalamnya. Instrument ekonominya yaitu merujuk pada 

perdagangan dan moneter sedangkan instrument politiknya adalah kepentingan 

negara dan bangsanya. 

Jurnal politik oleh Irma H. Hanafi yang berjudul Perdagangan Internasional 

Pasca Putaran Uruguay dan Dampaknya di Indonesia. Jurnal ini fokus pada 

pembahasan dari pada dampak yang akan dialami oleh Indonesia khususnya pada 

sektor perusahaan dan industri sebagai penopang perekonomian negara. Pada jurnal 

tersebut dijelaskan kronologi sistem perdagangan sebelum dibentuknya WTO 

seperti kebijakan Proteksionis, kuota, pembatasan impor dan ekspor, dan hambatan-

hambatan lainnya. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah di dunia 

perdagangan global yang mana sistem tersebut mengarahkan negara maju semakin 

maju dan negara berkembang semakin terpuruk. Dampak keseluruhan yang 

ditimbulakan oleh adanya hambatan tariff dan non tariff dari negara-negara maju 

adalah menurunnya harga efektif yang diterima oleh negara berkembang dari 

ekspor mereka memperburuk dasar-dasar perdagangan mereka. Berkurangnya 

kuantitas produk yang bisa diekspor, dan tentu saja memperkecil penerimaan 

devisa. Oleh karena itu, pada tahun 1994 WTO secara resmi dibentuk dengan 

membawa nilai-nilai liberalisasi dalam prinsip Most Favoured Nations atau non-

discrimmintaion, prinsip tersebut menghapuskan kebijakan-kebijakan yang 

merugikan negara lain meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama selama 10 
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yang disebut masa transisi. Hampir seluruh sektor perdagangan menghapus 

kebijakan kuota impor dan lebih membuka pasar bebas negara manapun dapat 

bersaing. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Metodologi Hasil 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implikasi Kebijakan 

Pertanian World 

Trade Organization 

terhadap Implementasi 

Kebijakan Agrofuel 

Uni Eropa 

Universitas Airlangga 

Oleh : Dwi K. Puspa 

 

 

 

 

 

Explanatif  

Fokus pada 

kebijakan pertanian 

WTO yang memiliki 

implikasi terhadap 

dampak kebijakan 

energi Agrofuel Uni 

Eropa yang 

bertujuan sebagai 

energi terbarukan 

dan lebih ramah 

lingkungan. 

 

Deskriptif 

Kebijakan tersebut dapat bejalan 

karena sumber energi Agrofuel UE 

yang menggunakan produk 

pertanian dimana aturan dan 

mekanisme perdagangan produk 

pertanian tersebut telah diatur oleh 

pihak WTO yang berwenang. Dari 

hasil data yang di dapatkan peneliti 

bahwa hingga saat ini implementasi 

kebijakan Agrofuel tetap berjalan 

sesuai ketentuan dari WTO. 

 

 

Hal tersebut dipicu oleh adanya dua 

faktor yang mendorong AS untuk 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Tekanan Amerika 

Serikat terhadap 

Tekstil dan Produk 

Tekstil Cina pada 

Tahun 2002-2006 

Universitas Airlangga 

Oleh : Aldian F. 

Prasetya 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak Agreement 

On Textile and 

Clothing Terhadap 

Efisiensi Teknis 

Fokus mengenai 

implementasi 

kebijakan AS dalam 

menekan produk 

TPT asal Cina dan 

bagaimana upaya 

pemerintah AS 

dalam 

menghadapapi laju 

impor TPT asal Cina 

tersebut. 

 

 

 

Explanatif 

Analisa dampak 

pemberlakuan ATC 

terhadap efisiensi 

teknis perusahaan 

pada industri TPT di 

membuat kebijakan terkait TPT 

impor Cina. Pertama, kondisi 

ekonomi AS yang saat itu 

mengalami penurunan dan ancaman 

serius bagi masa depan TPT AS 

karena serbuan produk TPT Cina 

yang menjadikan harga tekstil lokal 

AS lebih murah. Kedua, faktor 

politik yang terus menuntut agar 

pemerintah AS segara mengambil 

langkah preventif untuk menangani 

kasus TPT Cina tersebut. 

 

Mengingkatkan competitive 

pressure pada industri TPT 

Indonesia baik dalam pasar 

domestik maupun internasional. 

Pada perusahaan perusahaan TPT 

Indonesia terdapat peningkatan 

efisiensi teknis pada produksi 

mereka pasca diberlakukan 

liberalisasi perdagangan TPT. 
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Deskriptif  

Peningkatan tersebut dikatakan 

sebagai sebuah jawaban atas 

tantangan perdagangan TPT global.  

 

Hasil Putaran Uruguay mencakup 

berbagai penyempurnaan dalam 

peraturan dan implementasi dari 

GATT yang meluas dan baru serta 

akan mempunyai dampak sangat 

luas terhadap hukum dan peraturan 

dagang internasional serta 

kemungkinan penyesuaian terhadap 

hukum dan peraturan nasional 

 

Liberalisasi perdagangan TPT 

menciptakan pasar lebih luas dan 

persaingan yang lebih tinggi. 

Indonesia mengalami dampak yang 

cukup signifikan, secara umum 

hadirnya kompetitor baru membuat 

kondisi pasar yang kurang stabil, 
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Analisa Dampak ATC 

(Agreement on Textile 

and Clothing) 

terhadap perusahaan 

TPT di Indonesia 

2005-2017 

Oleh : Ficky Alfian 

Dampak liberalisasi 

perdagangan TPT 

terhadap 

produktivitas 

industri TPT 

Indonesia  

- konsep 

perdagangan 

internasional  

selain itu penurunan produksi pasar 

global, impor TPT yang semakin 

tinggi serta beberapa industri 

gulung tikar. 

1.5 Landasan Konseptual 

`1.5.1 Konsep Perdagangan Internasional 

Pokok permasalahan dalam suatu kegiatan ekonomi adalah kelangkaan dan 

pilihan yang disebabkan oleh adanya permintaan kebutuhan dan keinginan yang 

sifatnya tidak terbatas (dalam dan luar negeri), disisi lain penawaran sumber daya 

atau sumber ekonomi sifatnya terbatas. Hal tersebut yang memicu terjadinya 

liberalisasi perdagangan internasional. Perdagangan internasional secara umum 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli antar penduduk suatu negara dengan 

negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Menurut Adam Smith seorang ahli 

ekonomi klasik asal Inggris menjelaskan tentang konsep perdagangan internasional 

merupakan kegiatan perdagangan barang-barang yang dibiarkan bebas berdasarkan 

hukum pasar seperti yang diistilahkan Hugo Grotius yaitu “Laissez Faire” yang 
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artinya bebas melakukan apa yang kau inginkan.9 Dalam hal tersebut, bebas berarti 

menghilangkan berbagai bentuk hambatan dan mengurangi intervensi dari 

pemerintah agar dapat lebih fokus dalam pelaksanaan perdagangan.  

Dalam perdagangan internasional, keuntungungan dan kerugian ditentukan 

oleh masing masing pihak dan harus diberi kebebasan dalam menentukan hal 

tersebut tanpa adanya paksaan atau ancaman dari negara lain. Salah satu alasan 

utama setiap negara melakukan kegiatan perdagangan bebas adalah kondisi pasar 

yang lebih luas dan persaingan ekonomi antar negara yang semakin tinggi sehingga 

mendorong para pelaku bisnis saling berkompetisi menguasai pasar global dengan 

produk unggulannya demi menambah pendapatan negara. Seperti yang 

diungkapkan oleh Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations bahwa 

kekuasaan suatu negara itu sebagian bergantung pada kekayaan ekonominya.10 

Salah satu bentuk interaksi antar negara adalah dengan membangun 

kerjasama perdagangan internasional. Menurut Adam Smith perdagangan 

internasional disebabkan oleh beberapa faktor pendukung: pertama terdapat 

perbedaan sumber daya alam dibeberapa tempat sehingga memicu terjadinya 

interaksi perdagangan antara negara yang SDA nya langka dengan negara yang 

SDA nya lebih. Kedua, perbedaan pada faktor produksi / kenaikan produktivitas 

yaitu bagi negara produsen TPT yang memiliki daya produksi yang tinggi akan di 

ekspor ke negara lain. Ketiga, terjadinya liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh 

                                                             
9 Serian Wijatno & Ariawan Gunadi, 2014, Perdagangan Bebas dan Prespektif Hukum 
Perdagangan Internasional, PT. Grasindo,  hal 58-59 
10 Yanuar Ikbar, 2006. Ekonomi Politik Internasional-Konsep dan Teori (Jilid 1), 
Bandung: Refika Aditama, hal 42 
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sistem global sehingga memaksa negara-negara bergabung untuk mendapatkan 

relasi dan pasar yang lebih luas. Keempat yaitu  perbedaan teknologi, hal tersebut 

dapat dibuktikan ketika tepatnya pada masa MFA negara-negara maju banyak yang 

restrukturisasi industri terutama dari mesin karena mesin yang canggih dapat 

menghasilkan produk secara cepat dan banyak serta mengurangi upah buruh 

sehingga dapat menghemat biaya produksi 11 

Liberalisasi ekonomi menjadi hal penting dalam faktor terjadinya 

perdagangan internasional, dibukanya pasar bebas telah memudahkan segala 

bentuk hambatan dalam proses transaksi. Di era modern ini, interaksi antar negara 

kini lebih banyak bertujuan untuk kemajuan perekonomian masing masing 

negaranya. 

Perdagangan internasional juga memberikan manfaat yang cukup besar 

umumnya tergantung pada strategi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah 

nasionalnya dalam kompetisi tersebut. Adam Smith memaparkan bahwa setiap 

negara akan merasakan manfaat dari perdagangan internasional gain from trade 

karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara 

tersebut memiliki keunggulan mutlak Aboslute Advantage, sebaliknya negara 

tersebut akan mengimpor barang yang tidak ada keunggulan mutlak.12 Adapun 

                                                             
11 Alexander Sitorus, 2008. Teori Perdagangan Internasional dan Faktor Faktor yang 
Mempengaruhi Ekspor , Journal Vol.9, No.1 Univesitas Indonesia, hal 10-12. Dalam 
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126053-5894-Hubungan%20antara-Literatur.pdf 
diakses pada (9/08/2017) pukul 8.43 
12 Ardiprawiro, 2013/2014, Peranan Perdagangan Internasional Dalam Pertumbuhan 
Ekonomi, Journal ilmiah ekonomi internasional bab 13 hal 104, Universitas Gunadarma. 
Dalam http://ardiprawiro.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/38857/Bab+1+Ekoin.pdf 
diakses pada (19/07/2017) pukul 13.07 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126053-5894-Hubungan%20antara-Literatur.pdf
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manfaat dari perdagangan internasional secara umum adalah memperoleh barang 

yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperluas pasar sehingga 

meningkatkan efisiensi produksi, memperoleh keuntungan dari spesialisasi produk 

dan sebagai salah satu sumber devisa negara13 

Keuntungan terbesar dalam perdagangan internasional bukan hanya pada 

pertumbuhan ekonomi tetapi pembangunan ekonomi dalam arti yang sebenarnya 

bagi masing masing negara. Faktanya walaupun negara tersebut mempunyai 

sumber ekonomi yang melimpah akan tetapi peran pemerintah dalam negosiasi dan 

strategi ekonomi nasional dalam mempertimbangkan keputusan yang akan 

menentukan tingkat keberhasilan (keuntungan signifikan) dari pada perdagangan 

internasional. 

Kegiatan perdagangan internasional khsusnya pada aspek ekspor dan impor 

mempunyai peranan penting pada ekonomi nasional suatu negara. Ekspor dapat 

menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk membiayai impor dan 

pembangunan sektor sektor ekonomi suatu negara. 

Secara umum kegiatan perdagangan internasional diatur langsung oleh 

organisasi internasional WTO, namun beberapa regulasi dalam hal ekspor impor 

setiap negara berbeda. Booysen mengungkapkan bahwa ilmu hukum khususnya 

dalam kasus perdagangan internasional sangatlah kompleks dan jarang yang tepat 

karena sifatnya yang bebas tanpa paksaan dalam menentukan keputusan 

perdagangan. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum 

                                                             
13 Economy Watch, 2010, Benefits Of International Trade, dalam 
http://www.economywatch.com/international-trade/benefit.html diakses pada 
(09/08/2017) pukul 6.37 

http://www.economywatch.com/international-trade/benefit.html
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nasional yang memiliki atau dapat mempengaruhi langsung terhadap perdagangan 

internasional secara umum.14 Namun ketika suatu negara atau individu telah terlibat 

dalam praktek perdagangan internasional tentu harus mematuhi prosedur yang telah 

disepakati. 

 Hingga saat ini perdagangan internasional masih dapat dikatakan berjalan 

stabil dimana WTO sebagai organisasi internasional tunggal yang mengatur 

jalannya proses tersebut. Berbagai bentuk kesepakatan, perjanjian dan penyelesaian 

sengketa telah dilaksanakan dengan baik, adil dan terbuka tanpa adanya 

diskriminasi pada suatu negara. Perdagangan internasional telah membuka pasar 

yang semakin luas dari sebelumnya dan tentu tingkat persaingan lebih tinggi dengan 

hadirnya kompetitor kompetitor baru. Hal ini kemudian digunakan oleh penulis 

dalam menganalisa penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Liberalisasi 

Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Pasca 2005”. Penelitian ini berfokus 

pada dampak yang dialami industri TPT Indonesia pasca ATC dalam hal regulasi 

kebijakan ekspor impor dan produksi nasional serta akses pasar baik dalam dan luar 

negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami dampak dari 

perubahan era baru perdagangan TPT tersebut. Tekstil dan garmen merupakan salah 

satu produk unggulan utama Indonesia dengan segala kelebihannya, akan tetapi hal 

tersebut tidak dapat menjanjikan keberhasilan dalam persaingan pasar bebas karena 

disamping keunggulan produktifitas, kondisi pasar yang stabil, harga yang bersaing 

                                                             
14 Huala Adolf, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 
hal 9-10 
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serta dukungan pemerintah merupakan bagian penting dari proses perdagangan 

internasional.  

1.5.2 Prinsip-prinsip Utama WTO  

Dalam hal ini penulis menggunakan prinsip-prinsip utama WTO untuk 

membantu menganalisa skema perdagangan TPT internasional pasca ATC, yaitu: 

a. Most Favoured Nation 

 Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 bahwa seluruh komitmen yang 

telah dibuat dan ditandatangani oleh WTO harus diperlakukan sama oleh semua 

negara anggota WTO tanpa adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi). Dengan 

prinsip ini negara negara tidak dapat begitu saja memberikan hak keistimewaan atau 

memberikan hambatan kepada mitra dagangnya. 

b. Tariff Binding 

 Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 yang mengatur bahwa setiap 

negara negara anggota WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk 

atau tarifnya harus diikat (legally bound). Pengikatan tingkat bea masuk atau tarif 

pada produk dimaksudkan untuk agar dapat diprediksi ”predictabel” oleh WTO 

dalam proses perdagangan internasional sehingga negara negara tidak dapat 

sewenang-wenang menaikan atau menurunkan tingkat bea masuk tarif pada 

produknya. 

c. National Treatment 

 Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 bahwa setiap negara 

diperkenankan untuk memperlakukan secara sama antara produk impor dan produk 
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dalam negeri (produk yang sama) tanpa ada diskriminasi atau tujuan untuk proteksi. 

National treatment akan berlaku ketika produk telah memasuki pasar.  

d. Fair Competition 

 Prinsip yang diatur oleh GATT untuk menciptakan perdagangan yang lebih 

adil. Sebagai acuan dari prinsip fair competition bahwa suatu negara pengimpor 

yang mengalami subsidi ekspor dan dumping diperkenankan untuk mengambil 

kebijakan anti-dumping duties dan countervailing duties sebagai bentuk tindakan 

perlawanan atau balasan terjadinya dumping procdut yang sangat merugikan 

industri dalam negerinya. Perlu diketahui perlawanan tersebut hanya berlaku 

kepada perusahaan yang melakukan dumping dan bukan pada pemerintahannya.15 

e. Larangan Terhadap Restriksi Kuantitatif 

 Larangan umum terhadap restriksi atau batasan impor ini sering terjadi pada 

sistem perdagangan sebelumnya dibawah MFA dan FTA (free trade agreement) 

yang dapat merugikan beberapa negara negara pengkespor. Menurut GATT / WTO, 

restriksi kuantitatif dianggap sebagai hambatan dalam perdagangan internasional 

karena bersifat proteksionis dimana negara pengekspor hanya bergantung pada 

ketentuan jumlah kuota yang diatur oleh negara pengimpor. Disisi lain, prinsip ini 

memiliki pengucualian yang diperbolehkan oleh GATT/WTO yaitu bagi negara 

yang menghadapi masalah bagi neraca pembayaran. Pengucualian tersebut telah 

diatur dalam perjanjian WTO pasal XII bahwa ketentuan restriksi kuantitatif yang 

diambil oleh suatu negara tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan 

                                                             
15 Kartadjoemena, 2002, GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional, 
Jakarta: UI Press, hal 110 
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dan proses restriksi tersebut dilakukan secara progresif atau bertahap dikurangi 

hingga neraca pembayaran kembali stabil.16 

f. Waiver dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor 

 Prinsip ini diterapkan dengan melihat fakta fakta yang terjadi pada proses 

perdagangan internasional yang semakin kompleks. Pengabaian atau waiver 

berlaku bagi negara yang menghadapi suasana darurat dan memerlukan tindakan 

pengamanan dengan mengambil langkah proteksi untuk melindungi industri dalam 

negerinya yang sedang atau akan terancam dengan ketentuan yang telah diatur 

dalam pejanjian WTO pasal XIX bahwa langkah protektif tersebut dapat dilakukan 

dan bersifat sementara. Tindakan pengaman tersebut dikenal sebagai safeguard.17 

 Prinsip-prinsip diatas telah diatur secara tegas oleh GATT yang sekarang 

menjadi WTO dengan prosedur yang sangat rinci. Pada faktanya prinsip-prinsip 

tersebut besifat fleksibelitas dan masih menyebabkan beberapa sengketa dalam 

aturan perdagangan internasional sehingga membutuhkan beberapa pengecualian 

untuk menyempurnakan prinsip-prinsip tersebut.  

a. Kerjasama regional atau bilateral diatur dalam pasal XXIV GATT 1994 

yaitu memperbolehkan negara negara anggota WTO membentuk suatu kawasan 

kerjasama perdagangan regional seperti ASEAN dan Uni Eropa dan lain lain. Hal 

tersebut dapat disahkan jika komitmen setiap negara negara yang tergabung dalam 

WTO tidak berubah karena dapat merugikan negara anggota lainnya yang tidak 

tergabung dalam kerjasama tersebut. 

                                                             
16 Ibid 
17 Ibid, Hal 112 
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b. Pengecualian umum diatur dalam pasal XX GATT 1994 yaitu 

memperbolehkan suatu negara menghambat perdagangannya dengan alasan produk 

tersebut dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, bertentangan dengan 

moral, barang pusaka atau yang bernilai budaya.  

c. Anti-dumping duties diatur dalam pasal VI GATT 1994 yaitu suatu negara 

diperbolehkan untuk mengenakan kebijakan bea masuk anti-dumping dan bea 

masuk imbalannya, berlaku hanya pada perusahaan tertentu yang melakukan 

dumping tersebut. 

d. Countervailing duties atau bea masuk diatur dalam pasal VI GATT 1994. 

Tindakan atau kebijakan countervailing duties adalah tambahan biaya bea masuk 

dari negara pengekspor dengan tujuan untuk mengimbangi efek dari subsidi negara 

pengekspor yang diberikan pada perusahaan eksportirnya sebagai ancaman 

terhadap industri lokal. Countervailing duties ditujukan hanya untuk melindungi 

perusahaan domestik yang injury bukan untuk negara atau konsumen.  

e. Safeguard diatur dalam pasal XIX GATT 1994 yaitu memperkenankan 

pada suatu negara untuk melakukan batasan kuota sementara bagi produk yang 

mengalami lonjakan serius dan dapat mengancam industri dalam negeri . Tujuan 

dari tindakan safeguard adalah untuk mencegah ancaman terhadap industri dalam 

negeri dan menjaga stabilitas balance of payment atau neraca pembayaran.18 

Contoh tindakan safeguard seperti anti-dumping, countervailing duties, waiver atau 

pembatasan darurat dan lain lain. 

                                                             
18 Peter Van Den B, dkk, 2010, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), 
Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hal 53 
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f. Special and Differential Treatment for Development Countries (S&D) 

Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara negara berkembang ditetapkan sebagai 

salah satu pengecualian dalam pelaksanaan aturan WTO yang bertujuan untuk 

pembangunan ekonomi dan meningkatkan partisipasi pada perundingan 

perdagangan internasional bagi negara negara berkembang. Hal tersebut dilakukan 

untuk sebagai pertimbangan dalam persetujuan dan memudahkan negara negara 

berkembang dalam melaksanakan persetujuan WTO.  

Seluruh prinsip dan pengecualiannya diatur penuh oleh WTO dalam pasal 

VII agreement on safeguard yaitu sebagai tindakan pengamanan untuk memberikan 

jangka waktu kepada industri domestik memperbaiki kerusakan tersebut. WTO 

juga menerapkan ketentuan dan syarat tertentu agar tidak menimbulkan 

kesenjangan dan kecurangan dalam melakukan kegiatan dan aturan main dalam 

prosedur WTO. Pada awalnya, tindakan proteksi atau safeguard berlaku hanya 4 

tahun dan maksimal 8 tahun serta dapat dapat diperpanjang apabila tindakan 

tersebut dinilai masih perlu untuk dilakukan dan terdapat bukti.19  

WTO merupakan fasilitator utama dalam pelaksanaan perjanjian ATC. 

Menurut WTO, ATC adalah instrumen transisi yang dilaksanakan dengan unsur 

unsur utama yaitu cakupan produk, integrasi produk TPT yang progresif, proses 

liberalisasi progresif, safeguard dan pembentukan textile monitoring body (TMB). 

Hingga saat ini WTO tetap eksis dalam mengatur perdagangan internasional 

khususnya pada sektor TPT dibawah prinsip-prinsip dan aturan aturan yang wajib 

diberlakukan bagi negara-negara anggotanya. Menurut WTO pertumbuhan 

                                                             
19 Ibid, Hal 69-70 



25 
 

perdagangan TPT global meningkat drastis pasca ATC 2005,20 hal tersebut 

merupakan dampak dari liberalisasi pasar oleh WTO yang melahirkan pesaing 

pesaing baru serta akses pasar yang lebih luas. 

Dampak yang cukup besar juga dialami oleh Indonesia sebagai salah satu 

negara produsen TPT terbesar. Hal ini kemudian digunakan oleh penulis dalam 

menganalisa penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Liberalisasi Perdagangan 

Tekstil dan Produk Tekstil Pasca 2005”. Penelitian ini ditujukan untuk 

menganalisa beberapa dampak pada industri TPT Indonesia pasca ATC 2005 

dibawah aturan dan prinsip WTO yang berlaku hingga saat ini. Adapun dampak 

yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah regulasi kebijakan ekspor 

impor produk TPT, produksi nasional dan akses pasar baik domestik dan 

internasional. Ketiga dampak tersebut merupakan bagian penting dari keberhasilan 

industri TPT Indonesia di kancah perdagangan internasional. 

 1.6  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif, berusaha 

menggambarkan lebih dalam tentang dampak industri TPT Indonesia pasca ATC 

dan tantangan liberalisasi perdagangan yang lebih kompetitif. Metode deskriptif 

berusaha menjawab pertanyaan bagaiamana. 

1.6.1  Teknik Pengumpulan Data  

Dalam membantu menyelesaikan penelitian ini, teknik pengumpulan data 

yang digunakan untuk mencari kebutuhan informasi adalah metode wawancara dan 

                                                             
20 Kementrian Perdagangan RI, Textile and Textile Product, dalam 
http://inatrims.kemendag.go.id/en/product/detail/pasar-dan-tren-kanada_1629/?market=ca 
diakses pada (26/09/2017) pukul 13.20 

http://inatrims.kemendag.go.id/en/product/detail/pasar-dan-tren-kanada_1629/?market=ca
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studi literatur yang data-datanya didapatkan dari sumber-sumber sekunder. Sumber 

sekunder adalah data-data yang telah di muat oleh institusi, pakar serta ahli dalam 

bidang ekonomi politik baik tertulis ataupun lisan, adapun jenis-jenis data ini 

seperti buku, journal, artikel, majalah atau surat kabar maupun situs online. Data-

data sekunder tersebut kemudian digunakan penulis untuk dijadikan referensi dalam 

tulisan ini sesuai dengan sistematika penulisan guna menghasilkan karya ilmiah 

sesuai tujuan yang diinginkan oleh penulis. 

 

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 1. 6.2.1  Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini dari tahun 2005-2016 dimana tepat 

perjanjian ATC berakhir dan dimulainya liberalisasi perdagangan tekstil. Jangka 

waktu tujuh tahun setelah itu merupakan waktu yang tepat untuk diteliti karena 

banyak permasalahan terkait dampak liberalisasi perdagangan TPT. 

 1.6.2.2  Batasan Materi 

Agar penelitian lebih fokus dan spesifik, maka penulis memberikan batasan-

batasan penelitian guna pembahasan yang lebih terarah sehingga memudahkan 

penulis dan peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih teratur.  Batasan materi yang 

peneliti gunakan yaitu pada liberalisasi perdagangan TPT global pasca ATC 2005 

oleh WTO dan kondisi industri TPT Indonesia sejak dimulainya liberalisasi 

perdagangan TPT 2005-2016. 

1.7  Argumen Pokok 
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 Perdagangan bebas TPT dimulai pasca perjanjian ATC pada awal 2005 

yang ditandai sebagai era baru perdagangan TPT. Hal tersebut tentu membawa 

dampak secara positif dan negatif bagi keberlangsungan industri TPT Indonesia 

yang sedang berkembang. Selain menjadi salah satu negara eksportir TPT terbesar, 

Indonesia juga menjadi target pasar TPT asing karena memang tingkat konsumsi 

yang cukup tinggi, sehingga hal tersebut tentu dapat mengancam produktifitas TPT 

nasional. Kehadiran ATC sebagai gerbang liberalisasi perdagangan TPT tidak dapat 

dijadikan penyebab terancamnya industri TPT Indonesia hingga saat ini. Hal 

tersebut kembali kepada pemerintah dan aktor-aktor industri TPT Indonesia dalam 

membangun strategi perdagangan yang lebih kompetitif. 

Dampak liberalisasi perdagangan TPT tersebut memberikan pengaruh 

terhadap keberlangsungan industri TPT Indonesia secara umum. Dampak yang 

secara spesifik dirasakan pada industri TPT Indonesia adalah perubahan beberapa 

regulasi kebijakan ekspor impor, produksi nasional kurang bersaing serta kondisi 

pasar domestik maupun internasional yang belum stabil. Ketiga dampak tersebut 

dapat diindikasikan bahwa liberalisasi perdagangan TPT pasca ATC belum 

memberikan pengaruh positif atau lebih menguntungkan bagi keberlangsungan 

industri TPT Indonesia.  

1.8  Sistematika Penulisan 

Tabel 1.2 Sistematika Penelitian 

BAB Bahasan Pokok 

Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan konseptual 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.2  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.3 Batasan Waktu  

1.6.4 Batasan Materi 

1.7 Argumen pokok 

1.8 Sistematika Penulisan  

Bab II : Proses Liberalisasi Perdagangan 

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) 

Internasional 

2.1 Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Terjadinya 

Agreement On Textile and Clothing 

(ATC) 1994-2004 
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2.1.1 Beberapa Unsur Kunci Dalam 

Kesepakatan ATC 1994-2004 

dibawah Aturan GATT/WTO 

2.1.2 Pengaturan Kuota Eksor dan 

Impor Secara Progresif Pada Masa 

ATC 

2.2 Peran WTO Dalam 

Pelaksanaan Perjanjian ATC 1994-

2004 

2.2.1.  Pembentukan Textile 

Monitoring Body (TMB) 

2.2.2 Ketentuan-Ketentuan WTO 

Dalam Pelaksanaan ATC 1994-2004: 

2.3 Kebijakan WTO Terhadap 

Perdagangan TPT Global Pasca ATC 

2005-2009 

2.3.1 Prinsip-prinsip Perdagangan 

TPT Global 

2.4 Perkembangan Perdagangan 

TPT Global Pasca ATC 
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2.4.1 Dinamika Negara Eksportir 

Terhadap Perdagangan TPT Global 

Pasca ATC 2005  

2.4.2 Dinamika Negara Importir 

dalam Perdagangan TPT Global 

Pasca ATC 2005 

Bab III Identifikasi Industri Tekstil dan 

Produk Tekstil (TPT) di Indonesia 

3.1  Profil Industri TPT Indonesia 

3.1.1 Struktur Industri TPT di 

Indonesia 

3.2 Industri Strategis dan 

Prioritas Nasional 

3.2.1  Industri TPT sebagai Jaring 

Pengaman Sosial 

3.2.2 Kontribusi Industri TPT 

Indonesia Terhadap Negara 

3.3 Perkembangan Industri 

TPT Indonesia Sejak MFA 

1974 hingga  ATC  2005 
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3.4 Pola Perdagangan TPT 

Indonesia Pasca ATC 

3.5 Strategi Industri TPT 

Indonesia dalam Bersaing di 

Pasar Global 

3.5.1 Upaya Kerjasama 

Industri TPT Indonesia dengan 

Negara Asing 

3.6 Daya Saing Industri TPT 

Indonesia dalam Pasar Bebas 

3.7 Hambatan-Hambatan 

Industri TPT Indonesia dalam 

Perkembangannya 

3.7.1 Hambatan Internal 

3.7.2 Hambatan Internal 

Bab IV Analisa Dampak Liberalisasi 

Perdagangan TPT Pasca ATC 

Terhadap Perkembangan Industri 

TPT Indonesia 2005-2017 
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4.1. Dampak Pada Perubahan 

Kebijakan Pemerintah Terkait 

Prosedur  Ekspor Impor TPT di 

Indonesia 

4.1.1 Ketentuan Peraturan 

Pemerintah Tentang Ekspor Tekstil 

dan  Produk Tekstil (TPT) Pasca 

ATC 2005 

4.1.2 Ketentuan Peraturan 

Pemerintah Tentang Impor Tekstil 

dan  Produk Tekstil (TPT) Pasca 

ATC 2005 

4.1.3 Revitalisasi Industri TPT 

Sebagai Program Peningkatan Daya 

Saing  Industri TPT Indonesia  

4.2 Dampak Pada Perubahan 

Akses Pasar TPT Indonesia 

(Domestik dan Global) 

4.2.1 Dampak Terhadap Industri 

TPT Lokal dalam Persaingan Pasar 

Domestik Pasca ATC 2005 
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4.2.2 Illegal Product Sebagai 

Hambatan Pertumbuhan Industri TPT 

Indonesia 

4.3 Pasar Utama Tujuan Ekspor TPT 

Indonesia 

4.3.1 Perkembangan Pasar TPT 

Indonesia di AS 

4.3.2 Perkembangan Pasar TPT 

Indonesia di Eropa 

4.3.3 Persaingan Negara Eksportir 

TPT Global Pasca ATC 2005 

4.4.1 Perkembangan Produksi TPT 

Nasional Pasca ATC 2005-2015 

4.4.2 Perkembangan Industri TPT 

Indonesia Pasca ATC 

Bab V Penutup  

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 


