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ABSTRAK
Nama : Rufaida Nurul Vicri
NPM : 2015330171
Judul : Strategi Indonesia dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT) ke Uni Eropa
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa strategi
pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil
(TPT) ke Uni Eropa-28 (UE-28). Penelitian ini mencakup analisis peluang dan
tantangan yang memengaruhi kinerja ekspor dan daya saing TPT sejak tahun 2014
sampai 2017. Bahkan sejak sebelum 2014, kinerja ekspor TPT Indonesia cukup
rendah dan pertumbuhan ekspor ke UE-28 cenderung stagnan. Selain itu, UE-28
merupakan kawasan yang sangat menguntungkan bagi para eksportir TPT di
seluruh dunia yang menyebabkan persaingan semakin sulit. Produsen TPT
Indonesia tersendat-sendat di belakang produsen dari negara Asia lainnya seperti
Vietnam dan Bangladesh. Isu ini perlu diberikan jalan keluar melalui strategi yang
tegas dan efektif dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
analisis kualitatif dan melakukan analisa berdasarkan berbagai sumber. Liberalisme
Ekonomi menjadi basis ideologi di belakang penelitian ini. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pemerintah menggunakan strategi internal dan eksternal
untuk mendorong kinerja ekspor TPT ke UE-28 melalui negosiasi IEU-CEPA dan
berbagai program kebijakan untuk mengembangkan daya saing sektor TPT dalam
negeri.

Kata Kunci: tekstil dan produk tekstil (TPT), Uni Eropa, kinerja ekspor, daya saing,
IEU-CEPA
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ABSTRACT
Name : Rufaida Nurul Vicri
NPM : 2015330171
Title :Indonesian Strategy to Increase Textile and Textile Products Export
Performance to European Union
This study aims to describe and analyze Indonesian government strategy to improve
textile and textile products (TPT) export performance to the European Union-28
(EU-28). It covers analysis on the opportunities as well as challenges which affect
Indonesian TPT export performance and competitiveness from year 2014 to 2017.
Even before 2014, Indonesian TPT export performance has been rather low and
export growth to the EU-28 tends to stagnate. Moreover, EU-28 is a very lucrative
region for TPT exporters around the world which makes competition in the market
far from easy. Indonesian TPT producers have been lagging behind fellow
producers from Asian countries such as Vietnam and Bangladesh. This issue has
called for Indonesian government to devise a strong and effective strategy. This
research utilizes qualitative research method of analysis from various sources.
Economic Liberalism serves as the ideological basis behind this research. This
research concludes that the government uses both internal and external strategies
to boost Indonesian TPT export performance to the EU-28 through IEU-CEPA
negotiation and a range of multitude policy programs to enhance TPT sector’s
competitiveness.

Keywords: textile and textile products (TPT), European Union, export
performance, competitiveness, IEU-CEPA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Kinerja ekspor TPT Indonesia untuk pasar UE-28 menunjukkan tren yang
stagnan dan cenderung rendah sejak 2014 sampai 2017. Ketiadaan FTA dengan
UE-28 untuk menghilangkan hambatan-hambatan tarif dan non-tarif untuk produkproduk TPT Indonesia menjadi salah satu faktor utama penurunan kinerja ekspor
TPT ke pasar UE-28. Maka dari itu, kehadiran perundingan Indonesia-European
Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah
dilakukan sejak tahun 2016 serta strategi internal pemerintah untuk menguatkan
daya saing industri TPT diharapkan mampu mendongkrak kinerja ekspor TPT ke
pasar UE-28 dan global.
Industri TPT merupakan salah satu industri non-migas yang termasuk dalam
daftar prioritas Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 20152035. Karena itulah, pengembangan industri TPT menjadi hal yang penting guna
meningkatkan daya saing di pasar luar negeri. Industri TPT pun sangat krusial bagi
pertumbuhan ekonomi negara dengan perannya sebagai penyumbang devisa
negara, industri padat karya, dan industri yang menyediakan kebutuhan
berpakaian. 1 Selain itu, industri TPT juga menyumbang sebesar 11.87 milyar dolar

“Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Revitalisasi,” Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia,
21
Juli
2010,
diakses
pada
1
Februari
2019,
http://www.kemenperin.go.id/artikel/60/Industri-Tekstil-Dan-Produk-Tekstil-Di-Revitalisasi?.
1

2

AS terhadap devisa negara pada tahun 2016.2 Fokus penulis pada industri TPT juga
dikarenakan posisi Indonesia yang cukup kuat di kawasan Asia sebagai produsen
dan eksportir produk TPT mulai dari kain sampai pakaian jadi.
Industri tekstil dan produk tekstil sendiri merujuk pada sebuah industri
manufaktur yang memproses pengolahan serat menjadi produk kain yang kemudian
dikembangkan kembali menjadi barang jadi berupa produk tekstil lainnya seperti
garmen, produk-produk geotekstil, dan bahan-bahan permadani. Sepanjang tahun
2017, nilai pasar TPT berada dalam angka 872 milyar dolar AS yang didominasi
kawasan Asia Pasifik dengan kepemilikan saham sebesar 68%.3 Dengan
signifikansi tersebut, maka strategi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor
dan daya saing industri tekstil perlu dioptimalisasi.
Penulis memilih untuk membahas strategi ekspor TPT Indonesia menuju
target pasar UE-28 karena beberapa alasan. Selain kecenderungan kinerja ekspor
dan permintaan TPT Indonesia dari UE-28 yang kian menurun sejak tahun 2014,
kerja sama perdagangan dengan UE-28 dapat membuka peluang yang besar bagi
industri TPT Indonesia. Namun, pembebanan tarif impor yang tinggi dari UE-28
terhadap produk-produk tekstil tanah air disertai hambatan-hambatan non-tarif
lainnya menjadi faktor utama pemicu menurunnya kinerja ekspor dan daya saing
produk TPT Indonesia di pasar UE-28. Dengan demikian, dibutuhkan strategi untuk
meningkatkan kinerja ekspor TPT ke kawasan tersebut. Dalam prosesnya, strategi

“Sumbang Devisa USD 12 Milyar, Industri TPT Ditargetkan,” Kementerian Perindustrian
Republik Indonesia, diakses pada 1 Februari 2019, http://kemenperin.go.id/artikel/17776/SumbangDevisa-USD-12-Milyar,-Industri-TPT-Ditargetkan-Tumbuh.
3
“Textile Manufacturing Market Global Briefing 2018,” The Business Research Company, Januari
2018, diakses pada 2 Februari 2019, https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/textilemanufacturing-market-global-briefing-2018.
2
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untuk meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri manufaktur, harus
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan juga internal.
Salah satu strategi eksternal yang dapat dilakukan pemerintah ialah pengusahaan
percepatan negosiasi IEU-CEPA untuk menghasilkan FTA yang dapat membabat
bea masuk produk Indonesia. Untuk strategi internal, industri TPT membutuhkan
bantuan pemerintah sebagai katalis untuk membantu meningkatkan pengembangan
mutu dan daya saing industri dalam negeri. Dalam pelaksanaan analisisnya, penulis
berangkat dari liberalisme ekonomi untuk menjelaskan konsep-konsep kerja sama
dan perdagangan internasional. Sedangkan pendefinisian “strategi” dalam skripsi
ini merujuk pada strategi perdagangan untuk meningkatkan kinerja ekspor industri
melalui perspektif internal dan eksternal.

1.2. Identifikasi Masalah
1.2.1. Deskripsi Masalah
Indonesia merupakan negara penyumbang produk tekstil dan garmen yang
cukup signifikan dengan statusnya yang merupakan negara eksportir TPT terbesar
ke-10 di dunia. 4 Ekspor TPT Indonesia di dunia mencapai 12.54 milyar dolar AS
pada tahun 2017 akibat permintaan tekstil yang meningkat dari kawasan Asia
Tenggara dan Timur Tengah.5 Akan tetapi, pencapaian tersebut tidak sebanding
dengan kinerja ekspor TPT yang turun untuk pasar internasional seperti Amerika
Serikat dan UE-28. Faktanya, kinerja ekspor serta pangsa pasar TPT Indonesia ke

4

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Industry: Facts and Figures 2017, 16.
Ade Sudrajat, “Indonesian Textile Exports Up on Rising Competitiveness,” Indonesia Investments,
1
Januari
2018,
diakses
pada
2
Februari
2019,
https://www.indonesiainvestments.com/id/business/business-columns/indonesian-textile-exports-up-on-risingcompetitiveness/item8454.
5

4

UE-28 menunjukkan tren yang stagnan dan cenderung menurun sejak 2014 sampai
2017. Dilihat dari aspek perdagangan internasional, penetapan tarif masuk untuk
produk tekstil ke UE-28 yang masih menggunakan GSP Standar menjadi hambatan
utama kinerja ekspor TPT seiring dengan meningkatnya persaingan ekspor TPT ke
pasar UE-28. NTB lainnya yang ditetapkan UE-28 seperti isu keamanan produk,
bahan kimia, pelabelan, perlindungan hewan langka, dan HAKI pun kerap
membebani para produsen TPT lokal.
Terlepas dari permasalahan-permasalahan di atas, pasar UE-28 merupakan
pasar yang potensial dan memiliki prospek yang menguntungkan bagi TPT
Indonesia dan sudah sepatutnya bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
kinerja ekspor ke pasar tersebut karena beberapa alasan. UE-28 menjadi penting
terlebih jika mengingat status kawasan UE-28 sebagai salah satu target utama
ekspor TPT Indonesia ke-2 setelah Amerika Serikat. Produk TPT juga merupakan
komoditas ke-3 yang paling banyak diperdagangkan dengan UE-28 pada tahun
2016.6 Selain data tersebut, Indonesia dan UE-28 telah mengadakan perundingan
IEU-CEPA yang telah berlangsung sejak 18 Juli 2016. Tujuan utama peresmian
perundingan IEU-CEPA adalah untuk membentuk FTA yang mencakup isu-isu
seperti hambatan tarif dan non-tarif, fasilitasi perdagangan dan investasi barang dan
jasa, pengadaan pemerintah, aturan kompetisi, HAKI, dan pembangunan
berkelanjutan. 7 FTA antara Indonesia dan UE-28 ini diharapkan mampu

6

Departemen Hubungan Internasional Kementerian Perindustrian, KADIN Indonesia, APINDO,
dan API, “Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU
CEPA)”, Position Paper on Textile and Apparel Industry, 2018, 31.
7
“Indonesia,”
European
Commission,
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/countries/indonesia/.

5

meningkatkan aktivitas ekspor-impor antara keduanya dengan pengenaan zerotariff untuk produk-produk tekstil yang masuk ke pasar UE-28. Kedua, kerangka
FTA dengan UE-28 dapat membantu ekspor TPT Indonesia agar mampu bersaing
dengan harga yang lebih kompetitif. Hadirnya Vietnam yang telah menjadi pesaing
Indonesia yang paling utama dalam sektor industri TPT di Asia Tenggara juga
menjadi salah satu acuan Indonesia dalam mempercepat perundingan IEU-CEPA.
Pasalnya, Vietnam telah lebih dulu meratifikasi kerja sama FTA dengan UE-28
sehingga membuat harga produknya menjadi lebih kompetitif dibandingkan produk
tekstil Indonesia.
Meski demikian, strategi untuk mengupayakan peningkatan kinerja eskpor
TPT Indonesia ke pasar UE-28 dan global tak bisa hanya dilakukan dengan upaya
eksternal tanpa diiringi dengan pengembangan industri TPT domestik. Strategi
domestik merupakan strategi yang krusial untuk mengimbangi kerja sama
internasional dengan negara atau kawasan lain. Hal ini dilakukan untuk menghadapi
persaingan dalam sektor industri TPT yang kian meningkat. Dalam pembahasanpembahasan berikutnya akan ditemukan penjelasan yang lebih detail tentang
strategi eksternal dan internal yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan
kinerja ekspor TPT.
1.2.2. Pembatasan Masalah
Penulis melakukan pembatasan masalah dengan berfokus pada sejumlah
masalah, peluang, dan tantangan—baik secara eksternal maupun internal—yang
mengiringi kinerja ekspor TPT ke UE-28 pada tahun 2014 sampai 2017. Penulisan
disertai dengan pembahasan strategi internal dan eksternal yang dilakukan

6

pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian RI sejak tahun 2018.
Pembatasan masalah yang dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2017 bertujuan untuk
membahas strategi dan program-program peningkatan kinerja ekspor TPT ke UE28 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu strategi eksternal yang dapat dilakukan suatu negara untuk
mengembangkan industrinya ialah dengan melakukan kerja sama ekonomi dengan
negara lainnya. Kerja sama ekonomi sendiri kerap dianggap sebagai salah satu
komponen dalam kerja sama internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi
proses integrasi perdagangan dan finansial dalam lingkup internasional disertai
dengan implementasi tindakan untuk mencapai keuntungan ekonomi jangka
menengah dan jangka panjang. Maka dari itu, fokus proses perundingan IEUCEPA yang telah berlangsung sejak tahun 2016 merupakan hal yang penting. Jika
IEU-CEPA mampu menghasilkan produk akhir negosiasi, yakni FTA antar
keduanya, kinerja ekspor TPT diprediksikan akan meningkat.
Terlepas dari perundingan tersebut, peningkatan kinerja/kemampuan ekspor
suatu industri tentu harus dijembatani dengan upaya pengembangan dan
pembangunan sektor industri tekstil dalam negeri terutama terkait hambatan dalam
ketersediaan bahan baku tekstil, energi, SDM yang terlatih, dan di bidang IPTEK.
Indonesia harus memanfaatkan seoptimal mungkin peluang dan keunggulan yang
dimilikinya saat ini dalam sektor industri TPT dalam negeri. Pada Bab IV, penulis
akan menjelaskan tentang strategi eksternal dan internal serta peluang dan
tantangan yang dialami oleh para pengusaha sektor industri TPT.
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1.2.3. Perumusan Masalah
Penelitian ini akan berfokus pada strategi Indonesia untuk meningkatkan
kinerja ekspor TPT dalam negeri ke UE-28 di tengah tantangan dalam sistem
ekonomi internasional yang terbuka dan kompetisi. Karena itu, berikut ialah
pertanyaan penelitian yang akan dijawab penulis di akhir penulisan penelitian ini:
“Bagaimana

strategi

yang

dilakukan

pemerintah

Indonesia

untuk

meningkatkan kinerja ekspor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia ke
pasar Uni Eropa-28?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa strategi
yang sudah dan tengah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, terutama
Kementerian Perindustrian RI, untuk meningkatkan kinerja ekspor industri TPT
Indonesia ke pasar UE-28. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, terjadi
penurunan kinerja ekspor produk-produk tekstil nasional ke pasar UE-28 yang
merupakan salah satu pasar terbesar pengimpor tekstil Indonesia. Maka dari itu,
penelitian ini akan berusaha menjawab tantangan dan peluang dalam strategi
peningkatan kinerja ekspor dan daya saing TPT Indonesia dalam lingkup internal
dan eksternal.
1.3.2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dan penyedia
informasi dalam studi ilmu hubungan internasional dan politik ekonomi
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internasional serta berkontribusi untuk cabang ilmu pengetahuan yang berfokus
pada strategi ekspor pemerintah dan sektor industri TPT.

1.4. Kajian Literatur
Dalam melakukan analisa untuk penelitian ini, penulis mengacu pada jurnal
akademik dan dua studi penelitian yang membahas tentang daya saing sektor
industri tekstil Indonesia dan kinerja ekspornya dalam cakupan internasional. Jurnal
pertama berjudul ASEAN Economic Community Implementation and Indonesian
Textile Industry Competitiveness dari Yuvensius Sri Susilo. Meski jurnal tersebut
memakai studi kasus di ASEAN, namun topik yang dibahas dalam jurnal tersebut
sesuai dengan isu dalam penelitian ini. Susilo berargumen bahwa dalam MEA,
objektif utama yang hendak dicapai ialah kebebasan arus keluar-masuk barang,
jasa, pekerja ahli, dan arus investasi yang lebih terbuka. Hal yang menjadi perhatian
utama negara saat ini dan di masa depan ialah apakah industri nasional mampu
memproduksi produk-produk yang mampu bersaing dengan produk sejenis di
negara-negara ASEAN lainnya yang masuk ke pasar domestik dan mampu
menembus pasar negara lain. 8 Susilo percaya bahwa industri TPT dianggap sebagai
kontributor yang besar terhadap perekonomian Indonesia di masa depan karena
Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif untuk industri padat karya dan
pasar domestik yang besar.9 Dengan demikian, industri TPT ialah industri yang
patut dikembangkan daya saingnya di tengah persaingan internasional seperti yang

Yuvensius Sri Susilo, “ASEAN Economic Community Implementation and Indonesian Textile
Industry Competitiveness,” Economic Journal of Emerging Markets Oktober (2013), 121.
9
Ibid, 122.
8

9

terjadi di ASEAN sekaligus memanfaatkan peluang dari ranah domestik dan
perdagangan internasional dengan mitra-mitra besar seperti UE-28.
Referensi kedua ialah studi penelitian yang disusun oleh Departermen
Hubungan Internasional Kementerian Perindustrian RI yang bekerja sama dengan
KADIN, APINDO, dan API. Studi penelitian ini bertajuk Indonesia-European
Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Position
Paper on Textile and Apparel Industry. Studi ini mengangkat tema perundingan
IEU-CEPA serta kondisi industri TPT Indonesia. Studi ini menerangkan bahwa
rantai nilai industri TPT harus dijaga keberlangsungannya karena masalah pada satu
sektor dapat menimbulkan ripple effect pada sektor lainnya. Penyusun berargumen
bahwa pasar UE-28 sangat penting bagi para produsen sekaligus pemasok TPT
lokal karena hubungan dagang UE-28 dan Indonesia yang masih terbuka untuk
berbagai peluang seperti permintaan pakaian jadi yang meningkat dan kerja sama
mesin produksi tekstil-garmen UE-28 yang canggih. Namun, para pemangku
kepentingan untuk industri TPT harus waspada dengan kinerja ekspor Indonesia ke
UE-28 yang melemah dan ancaman persaingan yang semakin tinggi. Tanpa FTA,
posisi Indonesia di pasar UE-28 semakin jatuh. Tak hanya itu, melemahnya daya
saing industri juga dipengaruhi oleh sektor hulu yang tidak kompetitif, tingginya
impor bahan baku, akses pembiayaan yang sulit didapat, kurangnya FDI dari UE28, dan fasilitasi dagang yang kurang efisien. 10

Departemen Hubungan Internasional Kementerian Perindustrian, “Indonesia – European Union
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA)”, 6.
10
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Literatur yang digunakan selanjutnya sebagai bahan acuan ialah studi
penelitian dari CSIS terkait Study on the Impact of an EU-Indonesia CEPA, dengan
berfokus pada industri TPT. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang
pengaruh yang mungkin timbul akibat kerja sama perdagangan antara Indonesia
dan UE-28 dalam kerja sama CEPA. Menurut studi ini, CEPA dapat memberikan
dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia dan UE-28 di masa depan. IEUCEPA mampu meningkatkan ekspor barang dan jasa ke UE-28 sekaligus
melindungi ancaman penambahan tarif akibat lulusnya Indonesia dari kebijakan
GSP Standar. Industri tekstil diharapkan mampu mengambil kesempatan dari
CEPA terutama terkait kebijakan zero-tariff yang akan muncul apabila negosiasi
CEPA berjalan dengan lancar. Keduanya memiliki PDB per kapita dan economic
endowments yang berbeda sehingga keduanya mampu saling melengkapi satu sama
lain dan meningkatkan daya saing masing-masing negara. CEPA juga diprediksikan
mampu meningkatkan perdagangan bilateral termasuk investasi asing dari Eropa ke
Indonesia. 11

1.5. Kerangka Pemikiran
Skripsi ini berbasis pada studi penelitian ilmu hubungan antar-negara atau
antar-kawasan yang biasa disebut “studi Hubungan Internasional”. Prof.
Victorianus Bob S. Hadiwinata menyatakan studi HI sebagai bagian dari ilmu sosial
yang mempelajari tentang manusia dalam konteks hubungan antar aktor yang

Yose Rizal Damuri, Raymond Atje, dan Audrey Soedjito, “Kajian tentang Dampak Perjanjian
Kemintraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia,” Centre for Strategic and
International Studies, 2013, 5.
11

11

melintasi batas-batas negara. 12 Menurut Goldstein, HI ialah bidang studi yang
mempelajari fenomena politik internasional yang meliputi keputusan-keputusan
yang dibuat oleh negara untuk memengaruhi negara lain yang terdiri dari
peperangan, diplomasi, hubungan perdagangan, aliansi, partisipasi dalam
organisasi internasional, pertukaran budaya, dst.13 Selanjutnya, Jackson dan
Sorensen mendefinisikan HI sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara
yang termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi
internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. 14 Dengan
demikian, HI merupakan bidang studi dari kelompok studi ilmu sosial yang
mempelajari hubungan antar-negara serta aktor-aktor non-negara lainnya.
Penulis melandaskan penelitian hubungan perdagangan Indonesia dan UE28 berdasarkan teori Liberalisme Ekonomi. Liberalisme Ekonomi merupakan teori
sistem ekonomi yang dipelopori oleh Adam Smith dimana sistem ekonomi diatur
sebebas-bebasnya oleh individu (households) dengan peran pemerintah yang
terbatas (invisible hand).15 Smith percaya bahwa intervensi pemerintah hanya
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya. 16
Teori ini menekankan pada pasar bebas, freedom of movement, serta hak kekayaan
individu. Secara umum, Liberalisme Ekonomi mendukung kebebasan perdagangan

12

Bob Sugeng Hadiwinata, Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan
Reflektivis, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2016), 4.
13
Joshua S. Goldstein, International relations and everyday life: Occupational science: The
evolving discipline, (New York: Harper Collins Publisher, 1996), 5.
14
Robert Jackson dan Geog Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and
Approaches Fifth Edition (Oxford: Oxford University Press, 2013), 4.
15
Adam Smith, Wealth of Nations (New York: Cosimo, 2007), 593.
16
Ibid, 330.
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dan kerja sama ekonomi seperti kawasan perdagangan bebas dengan menentang
praktik-praktik proteksionisme dan monopoli. 17
Konsep

kerja

sama

ekonomi

Neoliberalisme.

Para

pendukung

internasional

Neoliberalisme

dilandasi oleh teori

percaya

bahwa

sistem

internasional yang anarki bukan menjadi hambatan bagi negara untuk saling bekerja
sama satu sama lain dan bahwa negara bisa menjalin hubungan yang positif antar
satu sama lain. Kerja sama internasional dapat terjadi antar negara sebagai aktor
yang rasional melalui pembentukan kepercayaan bersama dan dengan adanya
norma, rezim, serta institusi internasional. Meski demikian, Neoliberalisme tidak
menampik bahwa kerja sama internasional yang berhasil melalui institusi hanya
akan terjadi jika para pembuat keputusan memiliki kepentingan dan keuntungan
bersama. Institusi internasional mampu membentuk apa yang diinginkan dan dicari
suatu negara yang tak terpikirkan pada awalnya. 18 Namun, kerja sama ekonomi
internasional tentu tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan ada sama sekali
tanpa adanya diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi dapat berarti mengerahkan
sumber daya ekonomi, sebagai hibah maupun sanksi, untuk mengejar suatu objektif
kebijakan luar negeri tertentu. (tambah 3 referensi) 19 Diplomasi ekonomi juga
merupakan suatu proses dimana negara menghadapi dunia luar untuk
memaksimalisasi keuntungan nasional dalam segala bidang aktivitas yang
mencakup perdagangan, investasi, dan bentuk-bentuk pertukaran keuntungan
ekonomis lainnya, dimana negara-negara tersebut menikmati keuntungan

17

Ibid, 207.
Robert Jervis, “Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate,”
International Security, Vol. 24, No. 1 (Summer 1999), 42-63.
19
G. R. Berridge dan Alan James, A Dictionary of Diplomacy (New York: Palgrave, 2001), 81.
18
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komparatif…Diplomasi ekonomi pun memiliki dimensi bilateral, regional, dan
multilateral. 20 Bentuk diplomasi ekonomi beragam dari negara ke negara
tergantung dari tingkat pembangunan ekonominya; namun pada umumnya, negara
di era kontemporer menekankan pada peran kepentingan ekonomi dalam proses
politik, tren dalam pembangunan hubungan ekonomi internasional, dan identifikasi
peran baru negara dalam mengatur hubungan ekonomi eksternal. 21 Kini, aktor
diplomasi ekonomi terdiri tidak hanya oleh negara dan organisasi internasional,
namun juga mencakup organisasi ekonomi dan finansial regional, institusi khusus,
perusahaan swasta dan organisasi non-pemerintah, individu, entitas hukum, dsb. 22
Skripsi ini juga berangkat dari sub-disiplin studi HI yakni Politik Ekonomi
Internasional (PEI). Gary Becker, Anthony Downs, dan Bruno Frey mendefinisikan
“politik ekonomi” sebagai aplikasi teori-teori ekonomi untuk menjelaskan perilaku
sosial-politik individu, kelompok, organisasi, dan negara. Beberapa pakar
menggabungkan HI dengan PEI seperti Robert Gilpin, Robert Keohane, John G.
Ruggie, dan Stephen Krasner yang percaya bahwa transaksi bisnis antar-bangsa
hanya dapat berjalan di bawah sistem pasar bebas, keterbukaan, dan sistem nondiskriminasi. Gilpin menyatakan bahwa:
“…perdagangan bebas cenderung menciptakan perdamaian dunia karena
saling ketergantungan ekonomi dapat menciptakan hubungan-hubungan

20

Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy : Decision-Making and
Negotiation in International Economic Relations (Aldershot: Ashgate, 2007), 201.
21
R. Saner, L. Yiu, International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times,
Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”, 10,
diakses pada 3 Februari 2019, http://www.transcend.org/t_database/pdfarticles/318.pdf .
22
Tatoul Manasserian, “Economic Diplomacy: From Theory to Real Life,” Research Gate, 8
Oktober 2017, 2.

14

positif antar-bangsa yang pada gilirannya mengembangkan harmoni
kepentingan…”23

Konsep “perdagangan bebas” merupakan konsep perdagangan internasional
yang diawali dengan munculnya Liberalisme Ekonomi Smith. Smith percaya
bahwa perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan sistem pembagian
kerja internasional yang saling menguntungkan karena tiap negara akan fokus pada
sektor-sektor yang dianggap paling menguntungkan. Menurut pendukung ekonomi
liberal Smith, pasar bebas akan berjalan sempurna apabila memiliki sistem
pembayaran internasional yang stabil dan melakukan spesialisasi produk oleh
mekanisme keuntungan absolut.24 Menurut mekanisme tersebut, suatu negara harus
membeli produk yang membutuhkan banyak pekerja karena akan lebih murah dan
mengekspor produk yang tidak membutuhkan banyak pekerja karena akan lebih
menguntungkan. Namun, David Ricardo mengusulkan mekanisme keuntungan
komparatif untuk mengisi kekurangan keuntungan absolut dengan cara
membandingkan harga barang dan upah buruh untuk menaksir biaya produksi yang
dikeluarkan.25
Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional, bahkan sebuah
perdagangan bebas pun tak lepas dari adanya hambatan perdagangan. Sebelum
terbentuknya GATT, negara-negara terlibat dalam perang tarif tanpa batas. Ada dua
cara umum yang dilakukan negara untuk membatasi masuknya produk asing:
hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Pertama, hambatan tarif atau tarif sendiri

23

Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton: Princeton University
Press, 1987), 172.
24
Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 61-62.
25
Ibid, 62.
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berarti sejumlah uang yang harus dibayar importir pada pemerintah untuk
membawa masuk suatu barang ke negaranya. 26 Pungutan tersebut biasa dilakukan
dengan mengenakan bea masuk atau cukai spesifik atau dengan melihat nilai setiap
barang impor yang dikenal sebagai tarif ad valorem.27
Kedua, ialah hambatan non-tarif (NTB). NTB merupakan segala bentuk
usaha untuk menghambat arus masuk produk asing ke wilayah suatu negara yang
tidak

terkait

dengan

pungutan

tarif

impor.28

Berdasarkan

cara

pengimplementasiannya, NTB terbagi menjadi pembatasan kuantitatif dan
pembatasan kualitatif. Pembatasan kuantitatif berfokus pada mengurangi arus
masuk produk asing dengan membatasi jumlah barang yang masuk dengan
menerapkan sistem kuota dan pembatasan ekspor suka rela (VER). Pembatasan
kualitatif sendiri merupakan upaya pembatasan impor dengan cara menetapkan
aturan-aturan spesifik yang dibagi menjadi aturan pembatasan jumlah dan
pengaturan harga.29
Berkaca pada praktik perdagangan bebas yang sarat dengan hambatan tarif
maupun

non-tarif,

maka

suatu

negara

perlu

merencanakan

dan

mengimplementasikan strategi yang matang untuk memaksimalisasi keuntungan
yang akan didapat dari perdagangan bebas. Kata “strategi” sendiri menurut KBBI
dapat diartikan sebagai “ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa
untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan (saat) damai” atau

26

Alan Winters, International Economics: Third Edition (London: Unwin & Hyman, 1989), 65.
Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 64.
28
Alan Winters, International Economics: Third Edition (London: Unwin & Hyman, 1989), 83.
29
Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 67-68.
27

16

“rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.” 30
Sedangkan menurut Oxford Dictionary, “strategi” dapat diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia sebagai “rencana aksi yang didesain untuk mencapai tujuan
umum atau tujuan jangka panjang”.31 Menurut Porter (1980), strategi merupakan
alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Menurutnya, strategi harus memiliki
formula tentang bagaimana bisnis akan bersaing, target bisnis, dan kebijakan yang
harus dibuat untuk mencapai target tersebut.32 Selain itu, Dr. Vladimir Kvint
mendefinisikan strategi sebagai “sistem untuk menemukan, memformulasikan, dan
mengembangkan suatu doktrin yang akan memastikan sukses jangka panjang jika
diikuti dengan benar.”33 Definisi strategi pemerintahan dalam konteks penulisan
skripsi ini juga dapat meminjam dari istilah strategi untuk manajemen yang
diungkapkan Chandler (1962) bahwa “strategi merupakan determinasi target jangka
panjang suatu perusahaan dan pengadopsian jalur tindakan dan alokasi sumber daya
yang dibutuhkan untuk mencapai target-target tersebut”.

34

Dengan demikian,

strategi merupakan suatu perencanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga
pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai target jangka panjang disertai
dengan implementasi rencana-rencana tersebut. Selain itu, penulis melakukan
analisa strategi eksternal dan internal pemerintah untuk meningkatkan daya saing
industri dengan meminjam konsep strategi bisnis. Assauri menyatakan adanya tiga

30

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 21 Juni 2019, https://kbbi.web.id/strategi.
Lexico, diakses pada 21 Juni 2019, https://www.lexico.com/en/definition/strategy.
32
Michael Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New
York: Free Press, 1980), xxiv.
33
Vladimir Kvint, The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics
(Routledge, 2009), 11.
34
Alfred Chandler, Strategy and Structure: Chapters in the History of Industrial Enterprise (New
York: Doubleday, 1962), 9.
31

17

penentu untuk meningkatkan keunggulan bersaing; dua diantaranya ialah perspektif
internal dan perspektif eksternal. Perspektif internal berfokus pada sumber daya dan
kapabilitas seperti sumber daya yang unik dan tidak dapat diduplikasi pesaing.
Perspektif eksternal ialah berfokus pada struktur industri dan cara perusahaan
memposisikan dirinya untuk mengambil keuntungan. 35 Dalam skripsi ini, penulis
juga menggunakan konsep strategi ekonomi yang mampu memberi dampak
terhadap kinerja ekonomi dengan mempengaruhi volume dan struktur sumber daya,
volume dan struktur permintaan, serta distribusi pendapatan. Selain itu, strategi
ekonomi juga mencakup “strategi ekonomi nasional” yang terdiri dari visi masa
depan ekonomi, time-frame, dan set kebijakan serta institusi untuk mempengaruhi
mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mempromosikan pemakaian yang
efisien. 36 Tipe strategi ekonomi lainnya ialah strategi ekonomi industri yang
berfokus pada kebijakan industri untuk pembangunan industri dan efisiensi
ekonomi berdasarkan pasar yang mementingkan produksi dan kondisi produksi. 37
Strategi ekonomi juga meliputi manajemen strategis yang merupakan seni dan sains
untuk memformulasikan , mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusankeputusan antar-fungsi yang akan memperbolehkan suatu organisasi untuk
mencapai objektifnya.38

35

Sofjan Assauri, Strategic Management Sustainable Competitive Advantages (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2016), 11-13.
36
Bruce R. Scott, “The Concept of National Economic Strategy,” dalam International Friction and
Cooperation in High-Technology Development and Trade: Papers and Proceedings (Washington
D.C.: The National Academic Press, 1997), 239.
37
Keith Cowling dan Roger Sugden, Current Issues in Industrial Economic Strategy (Manchester:
Manchester University Press, 1992), 5.
38
Wisdom Ayitey, A Simple Approach to Strategic Management (Ghana: Methodist Book Depot,
2010), 1.
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1.6.Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1.6.1. Metode Penelitian
Skripsi ini merupakan penelitian berbasis kualitatif. Penelitian kualitatif
menggunakan kerangka teoritis dan interpretatif yang dimaksudkan untuk
memberikan

informasi

terkait

permasalahan-permasalahan

dalam

sebuah

penelitian. 39 Penelitian kualitatif skripsi ini menggunakan metode deskriptifanalitis yang berarti suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau
menggambarkan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul
tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan umum. 40
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data
Mayoritas data yang digunakan penulis adalah data dokumentasi yang
didapatkan dari berbagai sumber seperti internet dan institusi pemerintah. Data
dokumen terdiri dari data publik dan swasta terkait suatu situs atau partisipan dalam
sebuah studi yang dapat terdiri dari surat kabar, transkrip pertemuan-pertemuan,
jurnal personal, dan surat-suratan.41 Skripsi ini juga melakukan studi pustaka
dengan data dokumen yang terdiri dari buku dan jurnal akademik. Penulis juga
menggunakan data dari situs-situs resmi dari Kementerian Perindustrian Indonesia
dan API yang berbentuk penelitian, laporan, dan data numerik dari BPS yang
digunakan sebagai pembanding. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik
wawancara langsung dengan narasumber dari institusi terkait.

39

John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design (New York: SAGE Publications,
Inc., 2013), 31.
40
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.
41
John W. Creswell, Educational Research Fourth Edition (Boston: Pearson Education, 2012): 223.
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1.7. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini akan membahas beberapa isu dan masalah melalui pembagian
pokok-pokok bahasan dalam sistematika pembahasan. Pertama-tama, dalam Bab II
penulis akan membahas mengenai latar belakang industri TPT di Indonesia yang
dibagi-bagi kembali menjadi profil industri TPT Indonesia, sejarah perkembangan
industri TPT, dan performa kinerja ekspor dan daya saing industri TPT Indonesia
sejak tahun 2014 sampai dengan 2017.
Pada Bab III terdapat pembahasan tentang hubungan ekspor dan impor TPT
antara Indonesia dengan UE-28. Bab ini akan turut membahas perkembangan
kinerja ekspor TPT Indonesia ke pasar UE-28 dari tahun 2014 sampai 2017 serta
kondisi pasar UE-28 untuk sektor TPT.
Pada Bab IV, penulis akan membahas mengenai strategi pemerintah
Indonesia dalam meningkatkan kinerja ekspor TPT Indonesia ke pasar UE-28.
Dalam bab ini akan dibahas mengenai strategi ekspor eksternal melalui negosiasi
IEU-CEPA dan strategi internal untuk meningkatkan kinerja ekspor TPT Indonesia
melalui analisis peluang dan tantangan dari tingkat eksternal dan internal. Terakhir,
penelitian ini akan diakhiri dengan jawaban pertanyaan penelitian dan kesimpulan
dari seluruh pembahasan yang akan ditemukan pada Bab V.

