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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Di awal tahun 1990an, hampir semua negara di dunia mengalami eforia integrasi 

ekonomi.  Eropa adalah kawasan dengan integrasi internasional yang paling tinggi, 

sementara Asia Tenggara menjadi pendatang terakhir dalam Free Trade Area (FTA). 

Menurut Viner (dalam Park, 2007:490) integrasi ekonomi regional dipahami sebagai 

sebuah proses di mana berbagai ekonomi kawasan mengalami penghilangan 

hambatan bagi pergerakan bebas  barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang dialami 

oleh berbagai negara di dalam satu kawasan. Reduksi atau penghilangan hambatan 

tarif dan non-tarif di antara negara dalam satu kawasan yang kemudian dikenal 

dengan free trade area (FTA), dipastikan mendorong integrasi ekonomi dalam 

kawasan dengan memfasilitasi arus barang.  

Manfaat free trade agreements banyak diperdebatkan di kalangan ekonom. Pada 

umumnya, FTA diharapkan menghasilkan trade creation dan trade diversion. 

Menurut Viner, dari sudut pandang analitis, perbedaan antara trade creation dan 

trade diversion telah dimodifikasi dan diubah dengan beberapa cara. Trade creation 

terkait dengan negara yang menggunakan produk domestik dengan biaya yang tinggi 

beralih ke produk impor dari negara mitranya yang berbiaya rendah. Trade diversion 

terkait dengan negara-negara yang mengimpor produk dengan biaya yang lebih 
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rendah dari negara bukan mitranya tergantikan dengan biaya produksi yang lebih 

tinggi dari negara mitranya (Krueger,1999:2). 

Menurut Susanto (2007:121) bagi pendukung free trade agreements, free trade 

agreements menghasilkan trade creating effects yaitu mengurangi atau 

menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara anggota maka akan 

meningkatkan alokasi sumberdaya dalam suatu wilayah, dan meningkatkan 

pendapatan bagi negara anggota. Bagi produsen, peniadaan hambatan dapat 

meningkatkan efisiensi proses produksi. Begitu juga halnya bagi konsumen, dengan 

adanya free trade agreements, membeli barang menjadi lebih murah. Sebaliknya free 

trade agreements menghasilkan trade diverting yaitu menghilangkan hambatan pada 

perdagangan sesama anggota free trade agreement, namun tetap memberikan 

hambatan perdagangan ke negara-negara yang bukan anggota free trade agreement. 

Menurut pendukung FTA, jika di dalam negara anggota FTA terjadi  trade creation 

maka keuntungan yang diperoleh akan sebanding dengan trade diverting effect. 

Sebaliknya, apabila trade diversion lebih besar dari pada trade creation maka negara 

anggota FTA akan rugi. 

Menurut Sun dan Reed (2010:1351), FTA memberikan manfaat positif untuk 

menggerakan suatu bangsa menuju perdagangan multilateral. Para ekonom juga telah 

memperdebatkan manfaat FTA dalam jangka panjang karena adanya kemungkinan 

trade diversion yaitu preferensi perdagangan bagi produsen dengan biaya yang tinggi 

dapat menurunkan efisiensi dengan produsen negara bukan anggota FTA. Hasil dari 
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trade diversion disebut juga sebagai efficiency losses. Dampak dari FTA terhadap 

kesejahteraan negara-negara anggota menjadi pertanyaan empiris. 

     Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN juga 

tidak terlepas dari eforia integrasi ekonomi. Pada tahun 1992 negara anggota ASEAN 

memberlakukan free trade area yang kemudian dikenal dengan AFTA. Seiring waktu 

ASEAN memperluas kerjasama dengan China. Hal ini ditandai dengan 

penandatanganan ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation di Brunei 

Darussalam pada tahun 2001. Kerja sama ini kemudian dikenal dengan nama ACFTA 

(ASEAN China Free Trade Area). Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut pada 

tahun 2002 para kepala negara anggota ASEAN dan China menandatangani 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation. Terdapat tiga 

skema pengurangan dan penghilangan tarif yaitu Early Harvest, Normal Harvest 

Track, dan Sensitive Track. Early Harvest Package dikhususkan pada tarif produk 

pertanian kategori HS1 hingga HS8 yang terdiri dari Binatang Hidup (HS1), Daging 

dan Daging Olahan  (HS2), Ikan (HS3), Produk Susu (HS4), Produk Binatang lainnya 

(HS5) Tanaman Hidup (HS6), Sayur-sayuran (HS7), dan Buah-buahan dan Kacang-

kacangan (HS8) selama tiga tahun. Jadwal penurunan tarif Early Harvest Package 

(EHP) disajikan pada Tabel 1.1. 

     Jadwal penurunan tarif kategori EHP disusun dalam tiga tahap, tahap 1 dimulai 

sejak 1 Januari 2004 dilanjutkan tahap 2 tanggal 1 Januari 2005 dan tahap  terakhir 

dengan tarif diturunkan hingga 0 persen berlaku efektif sejak 1 Januari 2006. 
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Tabel 1.1 
Jadwal Penurunan Tarif Early Harvest Package (EHP) (%) 

Tingkat tarif bea masuk (=X) Jangka Waktu tidak melewati: 
 1 Jan 2004 1 jan 2005 1 Jan 2006 
X ≥ 15% 10 15 0 
5%≤X≤15% 5 0 0 
X<5% 0 0 0 
sumber:Kementerian Perdagangan ( 2010)

     Normal Track dilaksanakan pada tahun 2010 untuk China dan ASEAN-6 

(Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, dan Brunei Darussalam), 

sementara untuk negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) 

dilaksanakan pada tahun 2015. Pada skema Normal Track tariff pelaksanaan 

pengurangan dan penghapusan tarif negara ASEAN-6 dan China dilaksanakan pada 

tahun 2005 hingga 2010, sementara negara-negara CLMV dilaksanakan pada tahun 

2010 hingga tahun 2015.  

     Sensitive Track terdiri dari dua skema yaitu Sensitive List dan Highly Sensitive 

List. Pada skema Sensitive List dilaksanakan pada tahun 2012 dengan pengurangan 

tarif sebesar 20 persen kemudian pada tahun 2018 pengurangan tarif hingga mencapai 

0 hingga 5 persen. Produk-produk yang masuk dalam skema Sensitive List antara lain 

barang jadi kulit (tas, dompet tas, dompet), alas kaki (Sepatu sport, Casual, Kulit), 

kacamata, alat musik (tiup, petik, gesek), mainan (boneka), alat olah raga, alat tulis, 

besi dan baja, sparepart, alat angkut, Glokasida dan Alkaloid Nabati, Senyawa 

Organik, antibiotik, kaca, barang-barang plastik. 

     Pada skema Highly Sensitive List dimulai pada tahun 2015 dengan pengurangan 

tarif sebesar 50 persen  pad 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari 
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Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil 

dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware. 

     Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan efek potensial bagi 

konsumen dan produsen di suatu negara pada perjanjian perdagangan bebas. Menurut 

Heguang, dkk (2009:50) Indonesia, Thailand dan Malaysia merupakan negara 

pengekspor pertanian terbesar di dunia. Adapun salah satu negara tujuan ekspor 

produk pertanian adalah China.  

     Tabel 1.2 menunjukkan bahwa total ekspor pertanian (HS1-HS8) negara anggota 

ASEAN 6+ ke China dari tahun 1994 hingga tahun 2013 terus meningkat. Negara 

ASEAN 6+ dengan rata-rata pertumbuhan ekspor pertanian ke China terbesar adalah 

Indonesia yaitu sebesar 41,51 persen. Berdasarkan nilai ekspor pertanian pada tahun 

2013 Thailand merupakan negara terbesar pengekspor pertanian ke China sebesar 

1.926,01 juta US$. Indonesia negara kedua pengekspor pertanian ke China dengan 

nilai ekspor sebesar 322,22 juta US$. Nilai ekspor pertanian Indonesia ke China 

hanya 16 persen dari nilai ekspor Thailand ke China. Hal ini menunjukkan bahwa 

daya saing pertanian Indonesia di pasar China lebih rendah dibandingkan dengan 

Thailand. 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis DAMPAK ACFTA TERHADAP TRADE CREATION DAN 
TRADE DIVERSION SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

DIAH AYU RETNO ARIMBI



6 
 

 

Tabel 1.2. 
Nilai Ekspor Produk Pertanian HS1-HS8 Negara-negara Anggota ASEAN6+  

ke China (dalam juta US$) 

Tahun Indonesia Phipippine Thailand Malaysia Singapore Brunei 
Darrusalam 

1994  20,75                     -          96,11         0,69        10,56                   - 

1995 77,19                 -        178,19 1,72        11,08                   - 
1996  108,75              36,39        233,33        8,13 15,12                   - 
1997 116,90           26,03        253,26  12,96         11,32                   - 
1998   100,51           40,01        245,09    18,65         14,39                   - 
1999    138,61            24,70        191,70   16,19          8,53                   - 
2000  40,66           48,70        118,45  15,49         14,91                   - 
2001   27,47              42,96    185,86 10,71       6,31                   - 
2002 30,24              40,50        187,56   20,74         34,47                   - 
2003    69,98      46,88       261,90   23,39        24,93                   - 
2004   82,90       31,31        342,40       31,77           9,94                   - 
2005  81,87      38,84     455,33     34,57         18,68                   - 
2006         60,94           34,33        584,77       33,05        19,46            0,27 
2007   55,19       29,95        596,98    39,34      19,93                   - 
2008   88,35             25,02        488,53   40,52        31,34                   - 
2009   84,72     21,39        893,92  40,82        21,88                   - 
2010    121,85              49,77     1.154,91       54,42         26,14                   - 
2011    201,30      107,29 .571,34   51,38         34,04                   - 
2012   229,86  129,00 .632,75      29,97         23,97            0,25 
2013    322,22        210,87   1.926,01       32,52         58,50            0,60 

Pertumbuhan 
rata-rata 

 (%) 
41,51  20,58  27,38  37,36  34,32  1,96 

Sumber: www.comtrade.un.org (diolah) 

 Sama halnya, rata-rata pertumbuhan ekspor pertanian China ke ASEAN6+ pada 

tahun 1994-2013 terus meningkat. Pertumbuhan ekspor pertanian China terbesar ke 

Philipina sebesar 38,74 persen, kemudian ke Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 

35,22 persen, Thailand 30,72 persen, Malaysia 26, 11 persen, dan Brunei Darussalam 
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sebesar 7,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN merupakan 

sebagai pasar ekspor potensial sbagi China. Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan 

bahwa nilai ekpor pertanian China tahun 2013 terbesar ke Thailand sebesar 1.644,83 

juta US$). Pada tahun 2013 Indonesia menempati urutan ke tiga sebagai negara 

tujuan ekspor pertanian China yaitu sebesar  888,88 juta US.  

Tabel 1.3. 
Nilai Ekspor Produk Pertanian HS1-HS8 China ke  

Negara-negara Anggota ASEAN 6+ (dalam juta US$) 

Tahun Indonesia Phipippine Thailand Malaysia Singapore Brunei 
Darrusalam 

1994 65,54          11,92            19,26           35,33          93,65       10,07 
1995          70,95           14,99        23,26        38,65     110,14     13,22 
1996          52,50          20,61         24,88             37,02  111,22        17,65 
1997         48,15           31,07           27,78           51,57      121,70        20,06 
1998            6,10         26,49             18,34            41,20       89,18       15,13 
1999          31,74            43,57        21,53           60,00      80,91      18,61 
2000        58,23           39,93           21,63          67,63         81,89     22,64 
2001 93,69     43,99       30,39          91,13    99,88      33,76 
2002        119,44          69,71            57,93           124,71   117,03        28,94 
2003        137,70           87,71        69,21     175,48  96,64        22,91
2004        230,27         80,65           112,09       208,71  107,33      27,49 
2005        228,38      103,49          160,14          266,39      105,42       21,91 
2006     321,65         160,79        175,08       365,56      100,15      12,93 
2007        396,96      185,61      218,81        435,34 109,97         6,93 
2008      414,53         228,31  347,04       504,72 137,51         8,96 
2009        627,67   380,91         473,35       753,81      142,42        9,55 
2010   1.134,64         349,35       724,75  1.041,14     201,71        10,66 
2011     1.282,85     435,63  1.080,89      1.337,71    253,59       15,74 
2012     1.018,64       583,52   1.158,91     1.197,20     224,76     14,64 
2013        888,88 647,69 1.644,83 1.582,15 308,26 6,21

Pertumbuhan 
rata-rata 

 (%) 
35,22  38,74  30,72  26,11  7,84  35,22  

Sumber: www.comtrade.un.org (diolah) 
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     Penelitian tentang keterlibatan Indonesia dalam ACFTA telah dilakukan oleh 

penelitian terdahulu. Hasil penelitian Ibrahim (2010) menunjukkan bahwa ACFTA 

memberikan peluang bagi peningkatan ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai net 

trade creation sebesar 2% yang bersumber dari dampak trade creation dari anggota 

ACFTA dan trade diversion dengan mitra dagang yang bukan merupakan anggota 

ACFTA.  

     Hasil penelitiannya Setiawan (2012) tentang dampak ACFTA bagi Indonesia dan 

China menggunakan metode forecasting dan simulasi dengan menggunakan model 

ekonometrika ARIMA atau Box-Jenkins. menunjukkan bahwa ACFTA berpengaruh 

pada peningkatan kontribusi ekspor bagi pendapatan nasional dan persentase 

pertumbuhannya.  

       Sebaliknya hasil penelitian Supriana (2013) menunjukkan bahwa implementasi 

ACFTA bagi Indonesia memberikan dampak negatif dan tidak signifikan. Negara 

yang terlibat ACFTA dan yang mendapat dampak positif dan signifikan adalah 

Singapura, Malaysia. Bagi China dan Thailand memberikan dampak positif namun 

tidak signifikan. Sebaliknya bagi Philipina ACFTA memberikan dampak negatif dan 

signifikan. 

     Hasil penelitian Dianniar (2013) juga menunjukkan bahwa AFTA dan ACFTA 

tidak memberikan dampak yang signifikan pada perdagangan pertanian Indonesia. 

Pada penelitiannya juga menunjukkan bahwa hipotesis Linder ditolak. Hal ini berarti 

Indonesia lebih meningkatkan perdagangan pertanian dengan negara-negara yang 
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memiliki preferensi yang berbeda yang ditunjukkan dengan pendapatan perkapita 

yang lebih tinggi. Indonesia lebih meningkatkan perdagangannya dengan negara yang 

memiliki tingkat standar hidup yang tinggi seperti Jepang, Amerika Serikat, dan 

Singapura.  

     Hasil penelitian empiris dampak keterlibatan Indonesia dalam ACFTA yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya memberikan kesimpulan yang berbeda sehingga 

dampak ACFTA bagi Indonesia masih menjadi pertanyaan empiris hingga saat ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak ACFTA terhadap trade 

creation dan trade diversion pada sektor pertanian Indonesia. Pada penelitian ini 

menggunakan data disaggregate. Data disaggregate yang digunakan adalah 

komoditas pertanian yang masuk dalam kebijakan EHP pada skema ACFTA antara 

lain Binatang Hidup (HS1), Daging dan Daging Olahan  (HS2), Ikan (HS3), Produk 

Susu (HS4), Produk Binatang lainnya (HS5) Tanaman Hidup (HS6), Sayur-sayuran 

(HS7), dan Buah-buahan dan Kacang-kacangan (HS8). Tujuan menggunakan data 

disaggregate untuk mengetahui apakah ada perbedaan efek trade creation dan trade 

diversion pada masing-masing komoditas pertanian di Indonesia setelah adanya 

ACFTA. 

     Model yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model gravitasi. Berbagai 

penelitian tentang dampak integrasi regional dalam bentuk trade creation dan trade 

diversion telah dilakukan oleh banyak pakar [Okabe dan Urata (2014), Yang dan 

Zarzoso (2014), Darku (2009), Korinek dan Melatos (2009), Sun dan Reed (2010), 
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Krueger (1999), Molders dan Volz (2011), Supriana (2013), Kien (2009), Sen dkk 

(2013), dan Trotignon (2010)].  Model gravitasi dianalogikan sebagai hukum 

gravitasi Newton yang menggunakan pendapatan (GDP) dan jarak antara dua dua 

negara yang saling bermitra dagang sehingga model ini mampu menjelaskan aliran 

perdagangan bilateral (Korinek dan Melatos, 2009:16).  

     GDP memiliki hubungan positif dengan perdagangan bilateral antar dua negara 

dan jarak memiliki hubungan negatif pada perdagangan bilateral antar dua negara. 

GDP sering digunakan pada model gravitasi sebagai proksi ukuran ekonomi, 

sehingga GDP dapat diartikan sebagai tingkat konsumsi dan permintaan suatu negara 

yang memiliki hubungan positif dengan aliran perdagangan. Beberapa hasil penelitian 

terdahulu seperti Yang dan Zarzoso (2014), Darku (2009), Korinek dan Melatos 

(2009), Sun dan Reed (2010), Krueger (1999), Supriana (2013), Kien (2009), Sen dkk 

(2013), dan Trotignon (2010) menunjukkan bahwa pendapatan suatu negara yang 

ditunjukkan dengan GDP dapat meningkatkan aliran perdagangan. 

     Jarak digunakan sebagai proksi biaya transportasi (Yang dan Zarzoso, 2014:143). 

Berbagai penelitian membuktikan bahwa jarak memiliki hubungan negatif dengan 

perdagangan: Yang dan Zarzoso (2014), Kien (2009), Sen dkk (2013), Darku (2009), 

Supriana (2013), dan Molders dan Volz (2011)). Hasil penelitian penelitian Supriana 

(2013) koefisien variabel jarak absolut sesuai dengan yang diharapkan yaitu negatif 

pada negara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sebaliknya koefisien 

jarak mutlak pada Filipina dan China tidak sesuai yang diharapkan yaitu positif. Hal 
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ini disebabkan biaya produksi China lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya 

produksi negara-negara ASEAN sehingga mengurangi daya saing ekspor negara-

negara ASEAN. Meskipun jarak antara China dengan negara tujuan ekspornya jauh, 

ekspor China masih terus meningkat.  

     Pada model gravitasi juga memasukkan bahasa yang dapat menjelaskan pola 

perdagangan. Variabel bahasa sebagai biaya transaksi. Bahasa memberikan dampak 

positif ketika dua negara memiliki bahasa yang sama maka akan memudahkan dalam 

berkomunikasi dan  mengurangi biaya komunikasi diantara dua negara (Trotignon, 

2010:234). Hasil penelitian Korinek dan Melatos (2009) dan Kien (2009) 

menunjukkan bahwa dua negara yang memiliki bahasa yang sama cenderung lebih 

meningkatkan hubungan perdagangan.   

     Mengadopsi model gravitasi yang dibangun oleh Trotignon (2010), penelitian ini 

memasukkan variabel perbedaan nilai absolut GDP per kapita (PcGDPdif) pada 

model gravitasi untuk menggambarkan efek Linder tentang monopolistik intra 

industri. Linder menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki kesamaan 

pendapatan per kapita akan cenderung meningkatkan hubungan perdagangan. 

Hipotesis Linder juga menyatakan bahwa pendapatan per kapita sebagai salah satu 

yang menentukan perdagangan intra industri (Trotignon, 2010:232). Terbentuknya 

perdagangan intra industri karena adanya kemiripan kepemilikan faktor. Perbedaan 

nilai absolut pendapatan per kapita sebagai proksi perbedaan kepemilikan faktor 

(factor endowment). Hasil penelitian Trotignon (2010) sesuai dengan yang 
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diharapkan yaitu negatif. Tanda negatif pada koefisien hasil penelitian Trotignon 

(2010) sama seperti hipotesis Linder yaitu semakin besar perbedaan pendapatan per 

kapita maka perdagangan semakin menurun, namun memberikan efek yang sangat 

kecil karena hasil estimasi menunjukkan nilai koefisiennya kecil. Hubungan GDP 

antara dua negara tidak meningkatkan hubungan perdagangan bilateral. 

     Selain Trotignon (2010), penelitian lainnya yang memasukkan variabel bebas 

perbedaan nilai absolut GDP per kapita (pcGDPdif) pada model gravitasi adalah 

Dianniar (2013). Hasil penelitian penelitian Dianniar (2013) berbeda dengan 

penelitian Trotignon (2010) yang menunjukkan bahwa koefisien perbedaan nilai 

absolut GDP per kapita (pcGDPdif) positif dan secara statistik signifikan pada ekspor 

dan tidak signifikan pada impor. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Linder ditolak 

dan mendukung hipotesis Hecksher Ohlin yang berarti bahwa Indonesia akan lebih 

meningkatkan perdagangannya dengan negara-negara yang memiliki tingkat 

pendapatan perkapita yang berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara yang 

memiliki tingkat pendapatan perkapita yang sama.    

     Hipotesis Linder lainnya yaitu suatu negara akan mengekspor produk yang 

memiliki pola permintaan yang mirip dengan pola permintaan dalam negeri, sehingga 

negara-negara yang memiliki pendapatan yang sama akan memiliki kecenderungan 

pola permintaan yang serupa (Markusen, 1995: 203). Alat untuk menguji hipotesis 

Linder tentang persamaan struktur permintaan dengan menggunakan indeks 

persamaan ukuran ekonomi (SIMIL) (Trotignon, 2010:232). Hasil penelitian 
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Trotignon (2010) menunjukkan koefisien indeks persamaan ukuran ekonomi dengan 

negara mitra (SIMIL) negatif, artinya suatu negara akan meningkatkan perdagangan 

dengan negara yang memiliki GDP yang lebih tinggi. 

     Nilai tukar digunakan sebagai proksi harga untuk menentukan perdagangan. 

Berbagai penelitian sebelumnya memasukkan variabel nilai tukar pada model 

gravitasi. Hasil penelitian sebelumnya memberikan kesimpulan yang berbeda. 

Penelitian Kien (2009) dan Gul dan Yasin (2011)  sesuai dengan yang diharapkan 

yaitu positif dan secara statistik signifikan. Hal ini menunjukkan ketika mata uang 

terdepresiasi maka akan meningkatkan ekspor. Sebaliknya hasil penelitian Trotignon 

(2010) koefisien nilai tukar riil (RER) tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu 

negatif.  Besaran koefisien dari nilai tukar riil (RER) menjadi sangat rendah dalam 

nilai absolut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dari elastisitas perdagangan 

yang mungkin dipengaruhi oleh negara-negara berkembang, yang menjadi sampel 

terbesar yang digunakan.  

     Model gravitasi juga sebagai alat untuk menilai ex post perdagangan trade 

creation dan trade diversion terkait dengan FTA Sun dan Reed (2010:1352). Pada 

penelitian Yang dan Zarzoso (2014) untuk menjawab adanya trade creation dan trade 

diversion maka pada model gravitasi dimasukkan tiga variabel dummy yaitu 

FTA_1ijt, FTA_2ijt, dan FTA_3ijt. FTA_1ijt menunjukkan ekspor ke negara-negara 

sesama anggota ACFTA (trade creation), FTA_2ijt menunjukkan ekspor dari negara-

negara anggota ACFTA ke negara-negara bukan anggota ACFTA (export diversion), 
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dan FTA_3ijt menunjukkan ekspor dari negara-negara bukan anggota ACFTA ke 

negara-negara anggota ACFTA (import diversion). 

     Pada model gravitasi dapat diestimasi menggunakan data panel. Berbagai 

penelitian sebelumnya yang menggunakan data panel adalah Yang dan Zarzoso 

(2014), Trotignon (2010), Dianniar (2010), Korinek dan Melatos (2009), Supriana 

(2013). 

     Yang dan Zarzoso (2014:1) memasukkan resistensi multilateral sebagai regresor 

dan endogenitas bias pada variabel FTA diatasi dengan mengkontrol heterogenitas 

yang tidak teramati pada masing-masing aliran perdagangan sehingga mendapatkan 

hasil estimasi yang tidak bias. Menurut Baier dan Bergstrand (dalam Yang dan 

Zarzoso, 2010:141), spesifikasi data panel dapat mengontrol resistensi multilateral 

time-varying dan untuk menghindari bias endogenitas dalam persamaan gravitasi 

dengan cara mengestimasi model dengan country-and-time effects dan country-pair 

fixed effects.  

     Hasil penelitian Yang dan Zarzoso (2014) menunjukkan pada model yang 

diestimasi menggunakan country and time dan country pair fixed effect, pada produk 

pertanian menunjukkan koefisien FTA_1 positif dan siginifikan pada taraf 10 persen, 

dan koefisien FTA_2 positif dan signifikan pada taraf 1 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan perdagangan bilateral produk pertanian antara China dan 

ASEAN setelah adanya kesepakatan perdagangan bebas. 
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     Kontribusi dari penelitian ini adalah memperbaharui pada penelitian sebelumnya 

yang tidak dilakukan oleh Dianniar (2010) antara lain: 1) memasukkan variabel 

indeks persamaan ukuran ekonomi (SIMIL) untuk menguji hipotesis Linder tentang 

persamaan struktur permintaan, 2) memasukkan tiga variabel dummy untuk melihat 

adanya trade creation dan trade diversion pada ekspor pertanian Indonesia, 3) 

penggunaan data dissagregate pada komoditas pertanian yang masuk dalam 

kebijakan EHP pada ACFTA, 4) memasukkan resistensi multilateral sebagai regresor 

dan endogenitas bias pada variabel FTA diatasi dengan mengkontrol heterogenitas 

yang tidak teramati pada masing-masing aliran perdagangan sehingga mendapatkan 

hasil estimasi yang tidak bias.  

     Trotignon (2010) sudah melakukan penelitian yang sejalan dengan penelitian saat 

ini yaitu  memasukkan variabel indeks perbedaan nilai absolut GDP per kapita 

(PcGDPdif) dan indeks persamaan ukuran ekonomi (SIMIL) untuk melihat efek 

Linder. Begitu juga dengan Dianniar (2010) sudah melakukan penelitian yang sejalan 

dengan penelitian saat ini yaitu  memasukkan variabel indeks perbedaan nilai absolut 

GDP per kapita (PcGDPdif). Yang dan Zarzoso (2014) juga sudah melakukan 

penelitian yang sejalan dengan penelitian saat ini yaitu fokus pada data dissagregate 

untuk produk pertanian dan memasukkan resistensi multilateral sebagai regresor dan 

mengkontrol heterogenitas yang tidak teramati pada masing-masing aliran 

perdagangan.  
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     Berdasarkan uraian latar belakang diatas tesis ini mengambil judul: Dampak 

ACFTA Terhadap Trade Creation dan Trade Diversion Sektor Pertanian Indonesia.  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana dampak ACFTA terhadap trade creation dan trade diversion 

sektor pertanian Indonesia? 

2. Apakah faktor ekonomi seperti GDP, jarak, bahasa, dan nilai tukar riil 

mempengaruhi ekspor pertanian Indonesia? 

3. Apakah hipotesis Linder terbukti mempengaruhi ekspor pertanian Indonesia 

antar negara anggota ACFTA dan negara bukan anggota ACFTA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis dampak ACFTA terhadap trade creation dan 

trade diversion pada sektor pertanian Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh dari GDP, jarak, bahasa, dan nilai tukar riil terhadap 

ekspor pertanian Indonesia ke negara anggota ACFTA dan negara bukan 

anggota ACFTA. 

3. Menganalisis efek Linder mempengaruhi ekspor pertanian Indonesia antar 

negara anggota ACFTA dan negara bukan anggota ACFTA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  
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1. Bagi peneliti, dengan studi ini dapat diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai perdagangan internasional, khususnya dampak ACFTA terhadap trade 

creation dan trade diversion sektor pertanian Indonesia. 

2. Bagi ilmu pengetahuan, studi ini diharapkan dapat menambah bahan acuan bagi 

penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

ekonomi internasional, khususnya dalam integrasi ekonomi sektor pertanian di 

Indonesia. 

3. Bagi pengambil kebijakan, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan,  dan Kementerian Perdagangan dalam dalam upaya 

penentuan kebijakan dalam kerjasama perdagangan internasional khususnya 

sektor pertanian di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan Tesis 

Dalam penulisan tesis ini, sistematika dibagi dalam enam bagian dengan 

pembahasan yang saling terkait, yaitu : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori yang sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas, yaitu antara lain teori perdagangan internasional, 
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teori neo klasik: resources endowment, teori perdagangan baru, teori integrasi 

ekonomi dan  teori model gravitasi. 

BAB 3 RERANGKA KONSEPTUAL  

Bab ini berisi kerangka konseptual pemikiran yang mendasari pokok bahasan 

masalah dalam penulisan tesis ini. 

BAB 4 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang digunakan, populasi, sampel dan 

teknik penarikan sampel, klasifikasi dan definisi operasional variabel, prosedur 

pengumpulan data, dan teknik analisis yang meliputi analisis deskriptif, analisis 

kuantitatif. 

BAB 5 HASIL PENELITIAN 

Pada Bab 5 akan menyajikan gambaran umum obyek penelitian,  pemaparan hasil 

penelitian yang dilakukan. Pemaparan tersebut menjelaskan dampak kebijakan 

ACFTA terhadap trade creation dan trade diversion Pertanian. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir, berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran 

yang dianggap perlu berdasarkan hasil pembahasan tesis. Sehingga diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak  yang berkepentingan. 
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