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ABSTRAK 
 

Di Rusia, Aliexpress menjadi situs e-retail paling populer sejak tahun 2014 hingga 2016. 
Walau dapat dikatakan berhasil, alibaba group memang dari awal diragukan 
keberhasilannya dalam melakukan internasionalisasi. Alibaba Group tidak dianggap 
memiliki knowledge sebagai Firm-Specific Advantage (FSA). Beberapa tulisan mengenai FSA, 
menurut peneliti cenderung mengacu pada kepemilikan knowledge dan tidak melihat faktor 
lain seperti faktor negara sebagai sumber FSA. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa 
beberapa teori mengenai internasionalisasi cenderung berfokus pada advantage 
(keuntungan) dan mengabaikan pembahasan disadvantage (ketidakuntungan). Dengan 
menggunakan kerangka CAGE Distance, keuntungan dapat ditemukan melalui Country-
Specific Advantage (CSA) dan ketidakuntungan dapat ditemukan melalui Liability of 
Foreigness (LOF) dari masing-masing faktor. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan 
mengenai hubungan sebab akibat fenomena yakni strategi internasionalisasi AliExpress 
dalam memanfaatkan CSA dan mengatasi LOF dengan dominasi AliExpress di pasar e-retail 
Rusia. 
 
Kata-kata kunci: internasionalisasi, Aliexpress, e-retail, Rusia, FSA, CSA, LOF 

 
 
In Russia, Aliexpress became the most popular e-retail site from 2014 to 2016. Although it can 
be said successful, alibaba group is from the beginning doubtful of its success in doing 
internationalization. Alibaba group is not considered to have knowledge as a Firm-Specific 
Advantage (FSA). Some writings on the FSA, according to researchers, tend to focus on 
ownership of knowledge and do not see other factors such as the state factor as a source of 
FSA. In addition, researchers also found that some theories about internationalization tend to 
focus on the advantages and ignore the disadvantage discussion. Using the CAGE distance 
framework, the benefits can be found through Country-Specific Advantage (CSA) and luck can 
be found through the Liability of Foreigness (LOF) on each factor. This research tries to 
explain the causal relationship of the phenomenon between AliExpress internationalization 
strategy in utilizing CSA and overcoming LOF and AliExpress dominance in Russian e-retail 
market. 
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Aliexpress merupakan situs e-retail subsidiaris internasional alibaba group yang diluncurkan 
pada 2010. Sejak diluncurkan, salah satu kesuksesan besar AliExpress adalah di Rusia. Pada 
tahun 2014 hingga 2016, AliExpress menjadi situs daring terpopuler dengan jumlah pengguna 
rata-rata per bulan terbanyak (Tabel 1.). 
 

Tabel 1. Rata-rata Pengguna per Bulan Alibaba melalui AliExpress Dibandingkan 
Situs-Situs E-Retail Lain di E-Commerce Market Rusia 

 

Peringka
t 

Tahun 
2014 2015 2016 

Situs 

Rata-
Rata 
Penggun
a Per 
Bulan 

Situs 

Rata-
Rata 
Penggun
a Per 
Bulan 

Situs 

Rata-
Rata 
Penggun
a Per 
Bulan 

1. 
Aliexpress.r
u 

15,9 Juta 
Pengguna 

Aliexpress.r
u 

18,19 Juta 
Pengguna 

Aliexpress.r
u 

22 Juta 
Pengguna 

2. Ozon.ru 
8,5 Juta 
Pengguna 

Yandex.ru 
9,13 Juta 
Pengguna 

Ozon.ru 
9 Juta 
Pengguna 

3. Ebay.com 
8,2 Juta 
Pengguna 

Ozon.ru 
6,21 Juta 
Pengguna 

Eldorado.ru 
7,5 Juta 
Pengguna 

Sum ber: Hasil rangkuman penulis dari bebeberapa situs. 
https://www.digitalcommerce360.com/2014/09/09/alibaba-tops-e-commerce-sites-russia-well-china/; 
http://russiansearchmarketing.com/russian-online-shopping-top-10-eretailers/; 
https://www.rbth.com/business/2017/03/20/russias-retail-e-commerce-market-soars-20-to-157-
billion_723426 (Diakses pada 27  Maret 2017) 

 
Meski di Tiongkok dapat dikatakan berhasil, langkah Alibaba Group melakukan 
internasionalisasi sempat diragukan berhasil. Keraguan tersebut berkaitan dengan beberapa 
faktor penyebab keberhasilan Alibaba Group lebih dominan dibandingkan e-commerce lain 
terutama perusahaan asing. Trip Chowdry, seorang peneliti dari Global Equities Research 
mengatakan bahwa Alibaba sangat bukanlah pemain global dikarenakan keberhasilannya 
diuntungkan faktor isolasionisme Tiongkok. Hal ini terbukti dari tidak berkembangnya 
perusahaan besar seperti eBay dan Amazon di Tiongkok. Pemerintah memegang peran besar 
dalam intervensi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok. 
Perusahaan asing mengeluhkan sulitnya mendapat lisensi dan persetujuan dari pemerintah 
Tiongkok serta banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Beberapa kasus 
kegagalan perusahaan asing di Tiongkok yang melibatkan intervensi dari pemerintah antara 
lain kasus penolakan oleh pemerintah terhadap upaya Coca Cola mengakuisisi Huiyuan Juice 
pada tahun 2009 (Shaun 2009) dan kasus dikeluarkannya Google dari Tiongkok pada tahun 
2010 (Helft dan Barboza 2010). Selain itu, Trip juga menyebutkan bahwa Alibaba Group meniru 
perusahaan-perusahaan yang lebih besar seperti Amazon, Google dan PayPal (Cook 2014) Salah 
satu contohnya yakni Alibaba Group memiliki AliPay sebagai pihak ketiga pembayaran secara 
daring. Lalu ada faktor kompetisi di Tiongkok yang low-price product (Cook 2014). Perusahaan 
lokal yang menggunakan low-price strategy membuat perusahaan asing sulit bersaing untuk 
mendapatkan profit yang optimal. 
 
Kritik Chowdry tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Alan M. Rugman dan Jing Li 
dalam tulisannya yakni Will China’s Multinationals Succeed Globally or Regionally? Rugman 
dan Li (2007, 336) melihat bahwa korporasi Tiongkok tidak memiliki Firm-Specific Advantage  
(FSA) yang baik untuk melakukan internasionalisasi. Tiga alasannya adalah korporasi asal 

https://www.digitalcommerce360.com/2014/09/09/alibaba-tops-e-commerce-sites-russia-well-china/
http://russiansearchmarketing.com/russian-online-shopping-top-10-eretailers/
https://www.rbth.com/business/2017/03/20/russias-retail-e-commerce-market-soars-20-to-157-billion_723426
https://www.rbth.com/business/2017/03/20/russias-retail-e-commerce-market-soars-20-to-157-billion_723426


3 

 

Tiongkok tidak memiliki pengalaman mengenai inovasi, tidak memiliki pengalaman akuisisi 
internasional yang baik, dan tidak memiliki kapabilitas manajerial yang baik. Sehingga 
korporasi Tiongkok menjadi sulit untuk berhasil dalam internasionalisasi. Jika didasarkan pada 
kritik tersebut, seharusnya Alibaba Group akan kesulitan untuk berhasil di Rusia, namun fakta 
yang terjadi adalah sebaliknya. 
 
Dugaan penulis adalah FSA AliExpress bukanlah berasal dari faktor knowledge, melainkan 
faktor lain yakni negara. Dalam tulisannya, Rugman dan Li justru mengatakan peran hubungan 
bilateral dan multilateral Tiongkok justru berperan besar terhadap internasionalisasi MNC 
Tiongkok (Rugman dan Li 2007, 337). Yang berarti ada peran signifikan peran hubungan 
bilateral yang notabene adalah faktor negara terhadap keberhasilan internasionalisasi MNC asal 
Tiongkok. Hal ini menguatkan asumsi penulis bahwa ada peran keuntungan faktor negara atau 
yang disebut Country-Specific Advantage dalam keberhasilan AliExpress mendominasi di 
Rusia. 
 

Kerangka CAGE: Konsekuensi Distance dalam Internasionalisasi TNC 
 
Sebagai konsekuensi dalam melakukan internasionalisasi, tidak hanya mengenai FSA, sebuah 
TNC dihadapkan distance antara home country dan host country yang berimplikasi pada 
perbedaan pemerintah, perbedaan hukum, perbedaan bahasa, dan perbedaan ekonomi. 
Konsekuensi ini oleh Srilata Zaheer (1994, 342-343) disebut sebagai liability of foreigness 
(LOF). Dalam hal ini teori yang membahas mengenai distance adalah kerangka CAGE milik 
Pankaj Ghemawat. Ghemawat menggunakan analisis terhadap gap of distance dari empat 
faktor yakni kultural (C), administratif (A), geografi (G), dan ekonomi (E). Menurut Ghemawat, 
semakin kecil gap empat faktor CAGE (Cultural, Administrative, Geographical, Economical) 
host country terhadap home country tersebut, maka semakin besar tingkat keberhasilannya dan 
begitu sebaliknya (Ghemawat 2007, 1). Menurut penulis, secara tidak langsung kerangka CAGE 
mengaitkan pengaruh distance terhadap CSA dan LOF dikarenakan berkaitan dengan 
advantage dan disadvantage yang terbentuk dari gap distance antara home country dan host 
country. Distance tidak hanya mengenai distance yang terjadi akibat perbedaan dan persamaan 
antara host country dan home country saja (bilateral) seperti jarak antar negara, perbedaan 
bahasa, dan hubungan politik, tetapi juga distance antara TNC dan host country seperti 
restriksi dan institusi (unilateral), serta antara host country dan seluruh dunia seperti 
keterbukaan ekonomi dan tingkat integrasinya terhadap organisasi internasional (multilateral) 
(Ghemawat 2007, 7). Dalam kasus penelitian ini, penulis menguraikan CSA dan LOF yang 
dimiliki oleh AliExpress di Rusia. 
 

Cultural Distance di E-Retail Rusia 
 
Beberapa akademisi yang membahas mengenai cultural distance memiliki beberapa pendapat 
mengenai pengertian dan aspek cultural distance. Menurut Hofstede (2001, 62), cultural 
distance merupakan derajat norma dan nilai yang berbeda antara satu negara dengan negara 
lain. Lalu Shenkar (dalam Takayama 2013, 64) yang mendefinisikan cultural distance sebagai 
perbedaan nilai, norma, dan perilaku antar negara. Pankaj Ghemawat (2001, 140) memaparkan 
definisi cultural distance merujuk pada atribut sosial yang digunakan untuk berinteraksi antar 
orang. Dalam kasus AliExpress di Rusia, perbedaan budaya yang jauh antara keduanya jelas 
menjadi masalah. Dapat dilihat dari Tabel 2., perbedaan demografi kultural Tiongkok jelas 
jauh berbeda. 
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Tabel 2. Perbandingan Demografi Kultural (Etnis, Agama, dan Bahasa) antara 
Rusia dan Tiongkok 
 

Variabel Kultur Rusia Tiongkok 
Etnis Rusia (77,7%), Tatar (,7%), 

Ukraina (1,4%), Bashkir 
(1,1%), Chuvash (1%), 
Chechen (1%), lain-lain 
(10,2%), dan tak terspesifikasi 
(3,9%) 

China Han (91,6%), Zhuang 
(1,3%), dan lain-lain (7,1%) 

Agama Ortodoks Rusia (15-20%), 
Muslim (10-15%), dan Kristen 
(2%) 

Budha (18,2%), Kristen (5,1%), 
Muslim (1,8%), Agama 
Tradisional (21,9%), Hindu 
(<0,1%), Yahudi (<0,1%), lain-
lain (0,7%), Tak beragama 
(52,2%) 

Bahasa Resmi Rusia Mandarin 
Sum ber: CIA ,  “The World Fact Book: Russia,” https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/rs.html (Diakses 4 November 2017) 

 

Ghemawat sangat menekankan peran signifikan bahasa terhadap terjadinya transaksi. Menurut 
Ghemawat (2007, 10), efek bahasa paling signifikan karena membawa persepsi yang merujuk 
pada translasi. Bahasa menjadi penjembatan paling pasti dalam menghubungkan cultural 
distance antar dua negara. Lebih lanjut mengenai bahasa, Di Guardo et al. mengatakan bahwa 
bahasa resmi yang sama menentukan kedekatan kultural (Di Guardo et al. 2013, 9). Tabel 2 
memperlihatkan bahwa kedua negara juga memiliki perbedaan bahasa resmi yakni Rusia 
dengan bahasa Rusia dan Tiongkok dengan bahasa Mandarin. 
 
Hal lain dipaparkan oleh Jan dan Jarko Fidrmue untuk menjembatani cultural distance selain 
bahasa resmi yang sama yakni penggunaan bahasa asing terutama bahasa inggris. bahasa 
inggris berperan penting karena bahasa inggris merupakan bahasa yang digunakan secara luas 
(Di Guardo et al. 2013, 9). Rusia bukan negara dengan jumlah pengguna bahasa inggris maupun 
bahasa asing yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh Levada Centre, pada tahun 2014, 
warga yang dapat berbahasa inggris di Rusia secara lancar hanya 11%, bahkan yang dapat 
berbahasa mandarin kurang dari 1%. Jauh sebelumnya, pada sensus tahun 2010 yang dilakukan 
oleh Federal Service of State Statistics, sebuah lembaga statistik nasional Rusia, didapatkan 
bahwa tak lebih dari 6% yang dapat menggunakan bahasa inggris di Rusia. Oleh karena itu, 
minimnya pengguna bahasa inggris juga menjadi alasan lain bahasa menjadi hambatan bagi 
internasionalisasi AliExpress sejak awal memasuk pasar e-retail di Rusia. 
 
Selain permasalahan bahasa, aspek kultural yang juga menjadi hambatan bagi 
internasionasionalisasi AliExpress di Rusia adalah permasalahan lack of trust sebagai norma 
sosial yang melekat di Rusia dan berdampak pula di industri e-retail di Rusia. Masalah lack of 
trust sebagai norma sosial di Rusia berdampak pada opsi metode transaksi yang terbatas dan 
dominannya metode transaksi Cash on Delivery (COD) dalam transaksi e-retail di Rusia. 
Fenomena ini muncul berawal pada ketidakpercayaan konsumen terhadap postal dalam negeri 
akibat pelayanan Russian Post, operator postal nasional, yang buruk membuat konsumen e-
retail Rusia lebih memilih untuk melakukan Cash on Delivery (COD) sebagai opsi transaksi. 
COD memiliki porsi besar dalam transaksi e-commerce di Rusia dengan 65% transaksi e-
commerce menggunakan COD sebagai pilihan konsumen e-commerce Rusia (Grafik 1.). COD 
menjadi masalah karena pembeli hanya mau membayar jika barang sesuai dengan keinginan 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
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dengan pembayaran tunai sehingga kurir mengantar dan menunggu untuk dibayar. Hal ini 
tentunya menjadi kesulitan tersendiri bagi TNC e-retail yang tidak memiliki pusat distribusi di 
Rusia. 
 
Grafik 1. Presentase Transaksi berdasarkan Opsi Pembayaran E-Retail Rusia 2014 
 

0% 20% 40% 60% 80%

COD

Pay in

Advance

(Credit Card

etc.)

 
Sum ber: “Payment Methods for E-Commerce in Russia,” Online-Marketing Russia, 28 Agustus, 2016, 
https://online-marketing-russia.com/2016/08/28/payment-methods-for-e-commerce-in-russia/ 
(Diakses pada 4 Nopember 2017) 

 
Administrative Distance di E-Retail Rusia 

 
Definisi administrative distance menurut Ghemawat (2007, 10-11) mencakup hukum, 
kebijakan, dan institusi yang secara khusus muncul dari proses politik dan dimandatkan dan 
dilaksanakan oleh pemerintah. Secara bilateral dan multilateral yang terbentuk dari hubungan 
internasional negara melalui asosiasi sejarah/kolonialisasi, perjanjian dan organisasi 
internasional. Secara unilateral dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan restriksi yang 
diberlakukan oleh negara seperti kebijakan kuota, restriksi FDI, subsidi dan favoritisme atau 
monopoli BUMN. Selain restriksi, institusi juga berperan besar seperti korupsi, konflik sosial, 
dan sistem hukum yang tidak dapat dipercaya. 
 
Dalam kaitannya pengaruh hubungan bilateral terhadap distance, Ghemawat (2007, 11) 
mengatakan bahwa hubungan yang buruk dapat menambah distance secara signifikan. Pasca 
aneksasi Krimea pada tahun 2014, hubungan Rusia dan negara-negara Uni Eropa dan Amerika 
Serikat memburuk dan membuat.Rusia diembargo oleh negara-negara tersebut. Di sisi lain, 
memburuknya hubungan tersebut justru membuat arah ekonomi politik Rusia beralih ke 
Tiongkok. Pasca aneksasi, banyak sanksi yang diterapkan negara-negara barat termasuk 
Amerika Serikat dan Uni Eropa. Implikasinya Rusia menjadi tidak kondusif bagi korporasi asing 
menanamkan investasinya. Salah satu contohnya adalah New Look, retailer asal Inggris yang 
menarik diri dari Rusia dan Krimea karena ketidakpastian politik di kedua negara tersebut 
(Butler 2014). Sebaliknya, menguatnya hubungan bilateral Tiongkok dan Rusia berpengaruh 
positif pula pada terbukanya investasi Alibaba Group di Rusia. Seperti yang diungkapkan EU-
Asia Center (2014), embargo membuat akses teknologi, investasi, dan finansial yang didapat 
dari Eropa dan Amerika Serikat menjadi berkurang drastis. Implikasinya adalah Rusia 
membuka investasi bagi korporasi Tiongkok. Pemerintah Rusia mencanangkan investasi di 
tahun 2022 mencapai tujuh kali lipat dibandingkan tahun 2014. 
 
Selain mengenai hubungan pemerintah, faktor administrative distance lain yakni birokrasi. Di 
Rusia, salah satu barrier atau hambatan yang menjadi permasalahan e-retail yakni rumitnya 

https://online-marketing-russia.com/2016/08/28/payment-methods-for-e-commerce-in-russia/
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birokrasi bea cukai di Rusia. Selain harus membuktikan nilai barang melebihi ambang batas 
bebas bea, korporasi kurir harus memiliki dokumen-dokumen seperti tanda terima pembayaran 
dan nomor paspor pembeli serta dokumen-dokumen lain. Kebijakan ini berdampak pada 
pelayanan postal yang semakin rumit dan lama di Rusia (Karmer 2014). Meski dihadapkan pada 
permasalahan customs clearance bea cukai yang rumit, AliExpress dan TNC e-retail asing lain 
dianggap lebih diuntungkan daripada e-retail lokal dengan kebijakan ambang batas Rusia yang 
tinggi dan tanpa harus membayar VAT (Value-Added Tax). Kebijakan ambang batas bea cukai 
Rusia termasuk memudahkan dengan ambang batas yang tinggi yakni €1000. Ambang batas ini 
merupakan yang tertinggi dibandingkan Uni Eropa dengan €22 dan Tiongkok yang hanya €5. 
Selain itu, TNC e-retail asing juga diuntungkan karena tidak diharuskan untuk membayar VAT 
di Rusia yang sebesar 18% (Bannikov 2017). Kebijakan ini membuat harga produk AliExpress 
dan TNC e-retail asing lebih murah dibandingkan korporasi lokal hingga 30%. 
 
Permasalahan selanjutnya yakni lemahnya institusi di Rusia terutama persoalan korupsi dan 
favoritisme sistematis di Rusia. Seperti yang diketahui bahwa kualitas institusi berbanding lurus 
dengan arus perdagangan bilateral (Kuncic 2013). Sehingga semakin lemahnya institusi juga 
akan berpengaruh terhadap resiko bisnis yang ada. Berdasarkan Corruption Perception Index 
yang dikeluarkan oleh Transparency International, pada tahun 2016 Rusia memiliki skor 29 
dengan peringkat 131 dari 176 negara. Indeks tersebut memperlihatkan bahwa korupsi menjadi 
permasalahan yang signifikan di Rusia. Selain korupsi, permasalahan institusional lain adalah 
adanya praktik favoritisme sistematis yang kuat di Rusia. Di Rusia, praktik favoritisme yang 
sistematis ini tercermin dari dominasi bisnis domestik Rusia yang didominasi oleh BUMN-
BUMN Rusia (Kusznir 2016, 3). Namun lemahnya institusi yang berbanding lurus dengan 
besarnya resiko bisnis di Rusia justru menghadirkan opini berbeda dari para pebisnis asing 
terkait favoritisme di Rusia. Pebisnis asing di Rusia merasa terjamin jika bekerjasama dengan 
BUMN Rusia dibawah perlindungan negara (The Economist 2008). 
 

Geographic Distance di E-Retail Rusia 
 

Geographic distance menurut Di Guardo et al. jarak geografi diukur dari jarak ibu kota kedua 
negara yang mana menjadi konsentrasi aktifitas ekonomi tertinggi (Di Guardo et al. 2013, 9). 
Ditambahkan oleh Ghemawat (2007, 12) bahwa geographic distance tidak hanya sebatas 
fenomena alam seperti common land border, luas dan topografi, tetapi juga buatan manusia 
seperti infrastruktur transportasi dan komunikasi. Terlihat pada Gambar 1., Rusia berbatasan 
langsung dengan banyak negara termasuk Tiongkok yang mana menguntungkan AliExpress 
dari segi biaya transportasi. Ghemawat (2007, 12) mengungkapkan bahwa semakin jauh jarak 
fisik negara, semakin besar biaya transportasi. 
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Gambar 1. Jarak Geografi antara Rusia dan Tiongkok berdasarkan Jarak Ibukota 

 
Sum ber: Distance Calculator Entfernungsrechner, ”Distance Between Beijing (China) and Moscow 
(Russia),” https://www.entfernungsrechner.net/en/distance/city/1816670/city/524901  (Diakses pada 4 
Nopember 2017) 

 
Meski diuntungkan dengan kedekatan wilayah geografis, topografi yang beragam menimbulkan 
permasalahan infrastruktur transportasi di Rusia yang masih buruk (Tabel 3.). Akses jalan 
raya di Rusia juga tidak merata secara geografis. Akses jalan menumpuk di Rusia bagian Eropa, 
sedangkan Siberia dan Timur Jauh kurang tersambung dengan akses jalan utama (Kolik et al. 
2015, 5). 
 

Tabel 3. Kualitas Infrastruktur Transportasi Rusia 
 

No Infrastruktur 
Transportasi 

Skor (Indeks 1-
7) 

Peringkat 

1 Jalan Raya 2,7 124 
2 Bandar Udara 4,1 79 
3 Pelabuhan 3,9 81 
4 Kereta Api 4,3 26 
 Rata-rata 3,75  

Catatan: skor 1 (sangat terbelakang) dan skor 7 (efisien) 
Sum ber: “Global Competitiveness Report 2015 -2016,” World Economic Forum 
 

Meski begitu, berbanding lurus dengan skor dan peringkat yang baik di sektor Kereta Api, jalur 
kereta api juga berperan besar di Rusia. Dapat dilihat pada Grafik 2., 90% transportasi kargo 
di Rusia adalah melalui jalur kereta api. Pada 2015, kereta postal pertama telah beroperasi dari 
Moskow ke Vladivostok, sebuah kota di dekat perbatasan Rusia dengan Tiongkok dan Korea 
Utara (The Moscow Times 2015). 
 

https://www.entfernungsrechner.net/en/distance/city/1816670/city/524901
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Grafik 2. Presentase Kargo Melalui Jalur Kereta Api 

 
Sum ber: Kolik, Alexandre, Arthur Radziwill, dan Natalia Turdyeva, “Improving Transport Infrastructure 
in Russia,” dalam Economic Department of OECD Working Paper, No. 1193, 25 Maret (2015): 7 

 
Pada 15 Januari 2015, telah diluncurkan sebuah postal kereta api pertama yang 
menghubungkan Tiongkok dan Rusia. Kereta ini mengantarkan pengiriman dari Moskow 
hingga Vladivostok. Menurut penulis, hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi AliExpress 
dikarenakan posisi Vladivostok yang berada di perbatasan Rusia dan Tiongkok yang dapat 
memotong biaya transportasi. Hal ini sesuai dengan Limao dan Venables (2001, 3-4) yang 
mengatakan bahwa jarak geografi yang dekat bahkan bertetangga berperan penting terhadap 
infrastruktur dan biaya transportasi. Poin-poin penting tersebut antara lain memiliki 
kemungkinan jaringan transportasi yang terintegrasi, memungkinkan untuk memiliki transit 
dan perjanjian khusus terhadap biaya dan waktu transit, dan memungkinkan untuk 
memastikan biaya transportasi yang tetap. 
 
Berbicara mengenai economic distance, definisi economic distance yakni perbedaan yang 
terbentuk melalui mekanisme ekonomi seperti GDP. Dapat diukur pula melalui disparitas 
pendapatan per kapita konsumen (Ghemawat 2001, 145). Dalam 5 tahun terakhir (2012 hingga 
2016), GDP Rusia mengalami penurunan signifikan setelah tahun 2014 yang bersamaan dengan 
depresiasi rubel terhadap dolar Amerika Serikat dan Euro (Grafik 3.). 
 



9 

 

Grafik 3. GDP Rusia Tahun 2013-2016 
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Depresiasi rubel ini merupakan salah satu dampak dari aneksasi Krimea oleh Rusia yang diikuti 
Embargo Uni Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2014. Pelemahan rubel ini berimplikasi 
pada naiknya harga bahan mentah domestik dan asing Rusia, naiknya biaya impor, dan 
mengubah perilaku konsumen Rusia menjadi lebih hemat (Samoilenko 2015, 22). Harga murah 
barang asal Tiongkok di AliExpress menjadi daya tarik terbesar untuk konsumen Rusia 
terutama pasca menurunnya pertumbuhan ekonomi dan depresiasi rubel terhadap dolar 
Amerika Serikat pada tahun 2014 seperti dalam kutipan berikut, “The low prices of Chinese-
made goods are, ultimately, the biggest attraction for Russian consumers.” (Henni 2015) Selain 
itu, keunggulan e-retail Tiongkok juga dapat dilihat dari signifikannya perbandingan jumlah 
barang dari Tiongkok hingga 80% dari keseluruhan pengiriman internasional pada tahun 2016. 
Presentase yang cukup besar dibandingkan pada tahun 2013 yang hanya berkisar 30% total 
pengiriman internasional (Grafik 4.). 
 

Grafik 4. Jumlah Pengiriman dari Tiongkok 

 
Sum ber: East-West Digital News, “E-Commerce in Russia - Market Insight September 2017,” 21 

 
Menurunnya ekonomi nyatanya berbanding terbalik dengan e-commerce di Rusia yang justru 
meningkat. Di 3 tahun terakhir (2014-2016), jumlah konsumen e-commerce terus mengalami 
peningkatan meski terdampak depresiasi Rubel (Grafik 5.). Hal ini sejalan dengan dengan 
volume nilai transaksi online baik lokal maupun internasional mengalami peningkatan setiap 
tahunnya (Tabel 4.). 2 data ini menunjukkan bahwa e-commerce Rusia memiliki potensi yang 
strategis meski Rusia mengalami guncangan ekonomi. 
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Grafik 5. Peningkatan Konsumen E-Commerce Rusia 
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Sum ber: Y andex dan GfK, “Исследование Аудитории Онлайн-Поку пателей В России 2016,” 3 

Tabel 4. Ukuran Pasar E-Commerce di Rusia 
 

 2013 2014 2015 2016 
Lokal 415 Milyar 

Ruble 
450 Milyar 

Rubel 
650 Milyar 

Ruble 
800 Milyar 

Rubel 
Internasional $I.3 Milyar $II.2 Milyar $III.4 Milyar $IV.3 Milyar 
Sum ber: East-West Digital News, “E-Commerce in Russia - Market Insight September 2017,” 12; 20 

 
Berbanding lurus dengan perkembangan e-commerce yang signifikan di Rusia, fakta lain 
mengenai e-commerce Rusia adalah jumlah pengguna internet yang besar di Rusia. Menurut 
Data Insight, jumlah pengguna internet di Rusia pada tahun 2014 menjadi negara dengan 
pengguna internet terbesar di Eropa yang mencapai 74 juta jiwa, dengan 34% dari pengguna 
internet tersebut adalah konsumen online shop atau e-commerce (Tabel 5.). Namun hal ini 
kontraproduktif dengan persebaran internet di Rusia yang cenderung terpusat pada kota-kota 
besar. Pada tahun 2016, persebaran internet terpusat di kota yang padat penduduk seperti 
Moskow dan St. Petersburg yang mencakup 68% dari keseluruhan pengguna internet di Rusia 
(East-West Digital News 2017, 8). 

 
Tabel 5. Penetrasi E-Commerce di Rusia 2014 

 
 Jumlah % dari Populasi % dari 

Pengguna 
Internet 

Populasi Usia 
18-64 

97 Juta Jiwa   

Pengguna 
Internet Usia 
18-64 

74 Juta Jiwa 76%  

Konsumen 
online shop 

25 Juta Jiwa 26% 34% 

 
Sum ber: East-West Digital News, “E-Commerce in Russia - Market Insight September 2017,” 8 

 
Besarnya jumlah penggunaan telepon genggam sebagai media transaksi ini menjadi akses bagi 
AliExpress yang memiliki fasilitas mobile app sebagai media bagi retailer dan konsumennya. 
Pada tahun 2015, aplikasi smartphone AliExpress yang diluncurkan sejak tahun 2011 berhasil 
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menjadi mobile app paling populer di Rusia dengan unduhan via Google Play Store 
(Dorozkhina t.t). 
 
Permasalahan economic distance selanjutnya adalah minimnya penggunaan kartu kredit di 
Rusia. Sepanjang sejarah perkembangan e-commerce di Rusia, metode pembayaran menjadi 
sebuah isu problematik di Rusia. Meski jumlah kartu kredit telah mencapai 200,2 juta buah 
yang mana lebih banyak dari pada jumlah penduduknya, tipe transaksi tunai tetap menjadi 
metode transaksi dominan di Rusia (Rosenlund 2015, 35). Dapat dilihat pada Grafik 6., 
penggunaan kartu kredit jauh lebih kecil dengan 10% dibandingkan penggunaan transaksi uang 
tunai dengan 69%. 

 
Grafik 6. Metode Pembayaran di Rusia pada Tahun 2015 

 
Sum ber: The Paypapers, “Cross Border E-Commerce Report Russian Federation 2015,” 

 
Respon AliExpress terhadap Distance di E-Retail Rusia dalam Memanfaatkan CSA 

dan Mengatasi LOF di E-Retail Rusia 
 
Respon pertama yakni lokalisasi situs. Lokalisasi situs yang dilakukan AliExpress sejak 2012 
adalah upaya AliExpress untuk mengatasi permasalahan bahasa sebagai cultural distance di 
Rusia yakni perbedaan bahasa antara Tiongkok dengan Rusia, dan minimnya penggunaan 
bahasa inggris di Rusia. Istvan Konya mengatakan bahwa cultural difference dapat dikurangi 
dengan learning sebagai solusi untuk mengatasi distance namun terhitung sebagai biaya. 
Menurut Konya (2002, 3-4), cukup mengenal satu budaya dan bahasa untuk dapat melakukan 
transaksi internasional. Rusia yang 70% penduduknya hanya dapat berbahasa Rusia 
memungkinkan penggunaan bahasa lokal sebagai bahasa transaksi utama. Sehingga lokalisasi 
situs adalah langkah strategis paling rasional untuk mengatasi LOF yang dihasilkan dari gap 
bahasa tersebut. Lokalisasi sendiri bertujuan orang atau konsumen dari suatu daerah tertentu 
memahami dan menggunakan produk tertentu tanpa mengalami kesulitan bahasa (Sandrini 
2008, 3). Dengan begitu, konsumen AliExpress di Rusia dapat memahami produk-produk yang 
ditawarkan AliExpress tanpa harus menerjemahkannya terlebih dahulu. 
 
Kedua, proteksi konsumen. Langkah ini dilakukan oleh AliExpress untuk memastikan 
keamanan transaksi bagi konsumen maupun penjual yang ada di situsnya (AliExpress.com t.t). 

Dengan guarantee program dan patronage purchase, dapat digunakan untuk mengatasi LOF 
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yakni permasalahan lack of trust sebagai cultural distance yang tercermin dari dominannya 
transaksi COD di e-commerce Rusia. Permasalahan COD ini juga tak lepas dari lack of trust 
konsumen terhadap pelayanan Russian Post, sebuah Badan Usaha Milik Negara Rusia, yang 
buruk. Permasalahan-permasalahan seperti penundaan bahkan hilangnya barang dengan 
alasan tidak jelas meski dipantau secara online serta penyelesaiaan masalah yang tidak 
profesional (Kaplan 2014). Program ini dapat menjamin bahwa transaksi berjalan secara 
terpantau dan aman bagi konsumen AliExpress di seluruh dunia dan termasuk Rusia. 
 
Respon AliExpress selanjutnya yakni pertemuan Jack Ma dengan pejabat Rusia dalam 
St. Petersburg International Economic Forum 2015. Embargo oleh negara-negara barat 
membuat Rusia membuat hubungan Tiongkok dan Rusia menguat yang berimplikasi pada 
terbukanya investasi Tiongkok di Rusia. AliExpress dalam hal ini memanfaatkan CSA tersebut 
untuk menguatkan posisi AliExpress dengan menawarkan pengembangan e-commerce di Rusia 
melalui usaha kecil menengah dan isu pengiriman di Rusia kepada pejabat Rusia yang dalam 
hal ini adalah Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia dan Russian Post. Jack Ma juga 
mengaitkan keberadaannya di Rusia dengan Belt and Road Initiative yang merupakan misi 
Tiongkok di Eurasia sebagai klaim bahwa negara-negara di Eurasia akan mendapatkan 
keuntungan dari pengembangan internet dan e-commerce di Rusia. Seperti yang diungkapkan 
Grosse dan Behrmann (1992, 100) bahwa TNC harus memiliki atribut tertentu untuk menarik 
minat pemerintah yang mana tidak dapat dimiliki TNC lain, AliExpress memanfaatkannya. 
 
Selanjutnya JV dengan Sberbank, sebuah BUMN Rusia. Patronalisme yang kuat dan 
favoritisme yang sistematis di Rusia dapat menjadi keuntungan bagi pebisnis asing bekerjasama 
dengan BUMN Rusia dibawah perlindungan negara (Kusznir 2016, 3). AliExpress dalam hal ini 
memanfaatkan CSA yang diperoleh administrative distance yaitu menguatnya hubungan 
bilateral Tiongkok dan Rusia pasca embargo Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 2014. 
Seperti yang diungkapkan RBTH pada artikelnya, JV AliExpress dengan Sberbank membuat 
AliExpress lebih dekat dengan pemerintah Rusia sehingga memiliki potensi bargaining power 
yang kuat untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan administratif di Rusia (Egorova 
2017). 
 
Yang kelima adalah bekerjasama dengan korporasi lokal di bidang kurir untuk 
mengatasi LOF dari geographic distance yakni buruknya infrastruktur postal dan transportasi 
Rusia Kerjasama dengan SPSR yang notabene adalah korporasi swasta Rusia adalah solusi 
buruknya pelayanan pengiriman Russian Post yang diperparah buruknya infrastruktur 
transportasi di Rusia. Solusi ini juga dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi 
permasalahan COD di Rusia dan korporasi e-retail lokal yang lebih diuntungkan dengan 
mengandalkan gudang atau pusat distribusi barang (Kaplan 2014). 
 
Keenam, pemasaran melalui media sosial. Langkah ini adalah langkah dalam 
memanfaatkan CSA yang terbentuk dari besarnya pengguna internet Rusia sebagai economic 
distance. AliExpress memanfaatkan VK sebagai media sosial berpengaruh dan terbesar di Rusia 
yang lebih fleksibel terhadap pembahasan ringan termasuk mengenai merek dibandingkan 
Facebook yang cenderung menganggap topik tersebut sebagai spam di Rusia. 
 
Respon AliExpress terhadap economic distance selanjutnya adalah Memasukkan Penjual 
Lokal atau disebut Tmall Rusia. Langkah ini merupakan langkah lanjutan AliExpress 
untuk mengamankan distribusi produknya setelah sebelumnya bekerjasama dengan SPSR 
Express dengan pick-up point-nya. Penulis melihat bahwa ini adalah upaya AliExpress untuk 
mengimbangi korporasi e-retail lokal dalam hal distribusi. Zaheer (1995, 344) sendiri 
mengatakan bahwa salah satu LOF bagi TNC adalah adanya fakta bahwa pemain lokal memiliki 
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jaringan pasar yang lebih terintegrasi dibandingkan TNC. Dengan adanya integrasi dengan 
penjual lokal, maka AliExpress memiliki jaringan yang terintegrasi pula dalam pasar lokal 
Rusia. 
 
Selanjutnya, kerjasama dengan korporasi pembayaran elektronik kunci di Rusia 
adalah upaya AliExpress untuk mengatasi minimnya penggunaan kartu kredit di transaksi e-
commerce Rusia. Sejak awal masuknya AliExpress di Rusia, AliExpress telah bekerjasama 
dengan tiga korporasi pembayaran elektronik dominan di Rusia QIWI pada tahun 2012, 
WebMoney pada 2013, dan Yandex.Money pada tahun 2014. Dalam mengatasi minimnya 
penggunaan kartu kredit di Rusia, AliExpress tidak lantas menggunakan COD, tetapi 
menguatkan fungsi kartu kredit dalam transaksinya. AliExpress bekerjasama dengan Bank 
Tinkoff membuat co-branded loyalty program dan Bank Sentral Rusia terkait penggunaan 
kartu kredit nasional Rusia, Mir Card. Dengan begitu, menurut penulis, AliExpress dapat 
meningkatkan daya tarik konsumen terhadap penggunaan kartu kredit di situsnya sekaligus 
mengikat loyalitas konsumennya melalui diskon hingga 30%. Selain meningkatkan awareness 
konsumen Rusia terhadap penggunaan kartu kredit, AliExpress juga menggunakan alternatif 
opsi pembayaran lain yakni melalui e-money. 
 
Di sisi lain, AliExpress juga memanfaatkan CSA dari economic distance lain yakni penggunaan 
telepon genggam yang besar di Rusia dengan menawarkan metode pembayaran melalui 
telepon genggam. Alipay bekerjasama dengan Rapida, sebuah korporasi pembayaran Rusia, 
dan Soyuztelecom, korporasi provider Rusia membuat kerjasama mengenai metode ini. Metode 
pembayaran melalui telepon genggam terdapat pada empat operator telepon genggam Beeline 
(VimpelCom), MegaFon, MTS and TeleII. 
 

Simpulan 
 
Dari penjelasan-penjelasan di atas, didapatkan bahwa AliExpress dalam hal ini mampu 
memanfaatkan CSA dan mengatasi LOF yang dimilikinya di Rusia sehingga AliExpress mampu 
bersaing bahkan mendominasi pasar e-retail Rusia. Tidak hanya memanfaatkan CSA atau 
keuntungan-keuntungan yang ada, tetapi juga mengatasi LOF sebagai sebuah ketidakuntungan. 
Meski dalam penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa ketidakuntungan yang dimiliki 
TNC e-retail dari negara non-Tiongkok justru menjadi keuntungan bagi AliExpress yang 
notabene adalah TNC asal Tiongkok, penulis melihat AliExpress mampu memanfaatkannya 
dengan baik dengan langkah-langkahnya untuk menguatkan posisinya di Rusia yakni 
menguatkan posisinya dengan bekerjasama korporasi-korporasi kunci dalam bidang 
pembayaran dan pengiriman, penguatan pengaruh melalui media sosial, serta memasukkan 
penjual lokal untuk mengamankan demand-nya yang sekaligus adalah langkah untuk mengatasi 
LOF seperti buruknya pelayanan Russian Post dan minimnya penggunaan kartu kredit yang 
menjadi hambatan serius di e-retail Rusia. 
 
Dalam penelitian ini penulis juga menemukan hasil lain yakni tidak semua CSA yang dimiliki 
AliExpress dimanfaatkan secara langsung melalui respon AliExpress di masing-masing faktor 
yang ditemukan penulis seperti birokrasi ambang batas yang tinggi dan bebas VAT, jarak 
wilayah yang berdekatan antara Tiongkok dan Rusia, keberadaan postal jalur kereta api, dan 
demand terhadap produk harga murah di Rusia. Meski begitu, CSA ini menguatkan posisi 
AliExpress yang memang dikenal sebagai e-retail yang menjual produk-produk murah. Ambang 
batas yang tinggi dan bebas VAT membuat AliExpress memiliki harga produk yang jauh lebih 
murah dibandingkan produk yang ditawarkan e-retail lokal. Lalu jarak wilayah yang berdekatan 
dan keberadaan postal jalur kereta api yang membuat biaya pengiriman AliExpress lebih kecil 
dibandingkan TNC e-retail dari negara non-Tiongkok. Dan yang terakhir, demand terhadap 
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barang murah di Rusia membuat produk-produk dari Tiongkok, terutama AliExpress yang 
dikenal murah menjadi daya tarik. Hasil lain yang ditemukan penulis juga memperlihatkan 
bahwa tidak semua LOF juga diatasi oleh AliExpress berdasarkan langkah atau respon 
AliExpress di masing-masing faktor seperti rumitnya birokrasi customs clearance, korupsi, dan 
tidak meratanya persebaran internet di Rusia. 
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