
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya kerjasama ekonomi internasional dan timbulnya blok-blok

perdagangan regional merupakan fenomena yang menarik untuk diikuti dan

dikaji.

Kerjasama ekonomi internasional semakin menonjol peranannya di

dalam hubungan antar negara.Melalui kerjasama ekonomi terjalinlah,

keterkaitan dan ketergantungan diantara negara-negara yang saling

menguntungkan. Seperti yang diuraikan pada Pancasila dalam sila ke V yaitu

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada prinsipnya ASEAN yang didirikan berdasarkan Deklarasi

Bangkok ( 1967 merupakan wadah kerjasama ekonomi, sosial dan budaya.

KTT ASEAN ke IV tahun 1992 di Singapura mencoba mencari

terobosan barn kerjasama ekonomi intra - ASEAN.KTT ASEAN di Singapura

ini mempunyai arti yang penting dan strategis.

Pada saat yang bersamaan sejumlah kelompok kerjasama regional

terbentuk untuk mengintegrasikan ekonomi mereka yang sifatnya cenderung

proteksionistik, misalnya PTE ( Pasar Tunggal Eropa), dan NAFTA ( North

American Free Trade Area) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada,

Meksiko. Sementara itu dalam tata perdagangan internasional yang diatur oleh

GATT (General Agreement on traffic and trade) menyebutkan tiga prinsip

yang harus dipenuhi, yaitu:



1. Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada

negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra

dagang negara tersebut.

2. Prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh

memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya padasatu atau

sekelompok negara tertentu.

3. Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu

negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.

Kepedulian GATT (General Agreement on traffic and trade) terhadap

perekonomian dunia ditandai dengan disepakati dan ditandatanganinya

Uruguay Round Final Act dalam kerangka GATT tahun 1993 di Marakesh,

Maroko. Peranjian ini memperlihatkan keberpihakan dunia terhadap

perdagangan yang lebih terbuka, bebas dan adil untuk semua negara menuju

peningkatan kesejahteraan manusia ( toraising standards of living).

Seperti yang diuraikan dalam pasal 33 bab XIV Undang-undangnegara

dasar negara republik Indonesia.

Wilayah Asia Pasifik, dirnana ASEAN berkiprah secara langsung

merupakan wilayah yang potensial. Dewasa ini Asia Pasifik merupakan pusat

perdagangan dunia.Asia Pasifik merupakan pasar yang luas dengan populasi

dua milyar penduduk. Perekonomian kawasan ini sedang bergerak ke arah

saling ketergantungan, dimana telah tumbuh suatu kesadaran bersama sebagai

satukomunitas.



Potensi dan perkembangan global yang mempengaruhi perekonomian

wilayah Asia Pasifik diantisipasi dalam bentuk suatu forum kerjasama

ekonomiAsia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation / APEC).Dalam

bidang perdagangan, kerjasama ini bertujuan mendorong ekspansi

perdagangan regionaldan juga mengkaji masalah-masalah liberalisme

perdagangan.

Pertumbuhan kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari peranan Asia

Tenggara (ASEAN) yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi

perekonomian dunia dan kawasan.Jumlah penduduk, tingkat pendapatan,

tingkat konsumsi, kepadatan penduduk, kestabilan politik, dan letak geografis,

menyebabkan ASEAN merupakan fakta dasar terpenting dalam pemikiran

strategis tentang perdagangan internasional, investasi relokasi industri

internasional.

Perkembangan-perkembangan global itu menuntut ASEAN

menegaskan posisinya dan menyusun strategi baruguna mengantisipasi

kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

KTT ASEAN ke IV di Singapura telah menghasilkan terobosan haru

dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Pada KTT tersebut ditandatangani dua

naskah perjanjian kerjasama ekonomi, yaitu:

1. Framework Agreement on Enchancing ASEAN Economic Cooperation;

2. Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme

for the ASEAN Free Trade Area ( AFTA ).



Perjanjian pertama (Framework Agreement) dimaksudkan sebagai

payung dari semua perjanjian kerjasama ekonomi ASEAN, baik yang sudah

ada maupun yang akan disepakati di masa yang akan datang. Perjanjian kedua

(CEPT for AFTA) adalah perjanjian yang bertujuan membentuk kawasan

perdagangan bebas di wilayah ASEAN dengan memakai tarif preferensi

efektif yang sama sebagai mekanisme utamanya.

Melalui pembentukan ASEAN Free Trade Area tersebut, ASEAN akan

mengintegrasikan ekonominya melalui suatu pasar yang bebas dan terbuka,

dengan cara menghapuskan tarif dan meniadakan hambatan-hambatan non-

tarif lainnya, guna memacu perdagangan intra-ASEAN.

Kerjasama regional sejumlah negara dalam bentuk integrasi ekonomi

dengan menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan di Antara mereka

diperbolehkan oleh GATT, asalkan tidak menimbulkan hambatan perdagangan

bagi negara-negara di luar kelompok regional tersebut.

Dengan demikian, pembentukan suatu integrasi ekonomi regional

adalah untuk memperkuat sistem perdagangan bebas sesuai dengan tujuan

pokok GATT, bukan untuk merintangi atau menghambat perdagangan

internasional. Tetapi secara teoritis, integrasi ekonomi regional didasarkan

kepada dua aliran pikiran dalam ekonomi yang satu sama lain saling

bertentangan. Disatu sisi diperlukan prinsip liberalisasi dengan melakukan

pembebasan lalulintas unsur-unsur ekonomi di antara sesama negara anggota;

sedangkan di sisi lain dijalankan politik diskriminasi terhadap lalulintas unsur-



unsur ekonomi dari negara-negara bukan anggota yang justru merupakan

tindakan yang bersifat proteksionistik.1

Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area), diantara masing-

masing negara anggota diadakan pembebasan tarif sampai nol, sedangkan

dengan negara bukan anggota tetap diberlakukan tarif sesuai dengan peraturan

masing-masing negara.

Pembentukan suatu integrasi ekonomi akan menimbulkan akibat yang

berpengaruh terhadap negara-negara dalam kelompok integrasi ataupun yang

lain dari luar kelompok integrasi. Pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi

tata perdagangan dan ekonomi dunia.

ASEAN kini telah mengintegrasikan ekonomi dalam bentuk free trade

area dengan segala konsekwensi logis yang akan dihadapinya.ACFTA

diharapkan akan mampu memberikan keuntungan yang positif dan maksimal

bagi perekonomian negara-negara ASEAN, Momentum baru ini diharapkan

mampu meningkatkan daya saing produk barang dan jasa serta investasi

ASEAN dalam era globalisasi ekonomi. AFTA merupakan grand design

kerjasama ekonomi intra ASEAN guna menguatkan posisi perdagangan

memasuki akses pasar global.

Melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas (free Trade Area/

FTA) ASEAN melakukan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara mitra

seperti Jepang, China, Korea, Australia, Selandia Baru dan India. Dalam

kerjasama ini pula setiap negara anggota ASEAN dapat melakukan kerjasama

bilateral dengan negara-negara yang menjadi mitra ASEAN tersebut.

1 Amir M. S, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, Cetakan ke 6, PT.
Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1991, h. 209



Dari beberapa mitra ASEAN, Cina merupakan negara yang mengalami

perkembangan paling pesat. Pasta reformasi Deng Xio ping, Cina mengalami

kemajuan yang sangat besar terutama dalam bidang ekonomi. Faktanya saat

ini Cina telah menjadi salah satu negara penggerak perkeonomian dunia.Hal

ini terlihat pada produk-produk China yang telah mampu menjangkau

berbagai belahan dunia.Selain luasnya wilayah perdagangan China juga

memiliki kelebihan dimana harga produk yang ditawarkan jauh lebih murah.

Disamping itu China memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan

kemajuan tekhnologi serta infrastruktur lainnya yang tentu saja dapat

menunjang kemajuan negara ini.

ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar ASEAN-China Summit

di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara

ASEAN dengan China ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA

dalamwaktu 10 tahun.Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan

kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya

manusia, investasi antar-negara dan pembangunan disekitar area sungai

Mekong.2Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri

Ekonomi dalam ASEAN-China Summit tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam.

Pertemuan ini menyepakati"Framework Agreement on Comprehensive

Economic Cooperation "(CEQ, yang didalamnya termasuk FTA. Sejak

pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.3

2http://map.ugm.ac.id/index.Php/Component/conten/article/11-poficyforum/64-acfta-
dan-indonesia di akses tanggal 1 november 2011 pk121.34 wib

3 Ibid



Kerjasama ACFTA ini sangat penting, mengingat tujuan-tujuan yang

ingin dicapai bisa memberikan keuntungan yang begitu besar bagi negara-

negara yang terlibat apabila dapat dimanfaatkan dengan baik.Salah satu tujuan

yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan yang dapat

menguntungkan tanpa menjatuhkan yang satu dengan yang lainnya. Dalam

kesepakatan tersebut juga akan merealisasikan liberalisasi jasa dan investasi

dan juga investasi yang telah disepekati setelah tarif barang dilakukan,

menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan

kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara Negara-

negara anggota. Dan beberapa tujuan ini ASEAN memiliki harapan beberapa

harapan yang dapat dicapai dengan jalan melaksanakan ACFTA.salah satu

tujuan tersebut adalah memperbaiki keadaan perekonomian di Negara-negara

ASEAN yang menurun drastis akibat krisis khususnya bagi Laos, Vietnam,

Myanmar dan Kamboja.

Dengan adanya pengurangan tarif perdagangan bebas antara Cina

dengan Negara-negara di kawasan Asia tenggara telah dilaksanakan tentu hal

ini para pelaku yang bermain didalamya harus mampu memanfaatkan peluang

yang ada agar dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Perjanjian ACFTA ini dilakukan dalam beberapa tahap, fase awal dari

kesepakatan perdagangan ini, dikenal dengan Program Panen Awal (EHP-

Early Harvest Programme), EHP adalah suatu program untuk mempercepat

implementasi ACFTA dimana.tarifMost Favored Nation (MFN) sudah dapat

dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. Ini mulai dilaksanakan



tanggal 1 Januari 2004, merupakan komitmen pemotongan tarif bagi produk-

produk sektor pertanian ASEAN yang masuk ke China.4

Sejak perjanjian ACFTA mulai diberlakukan tentunya Negara-negara

ASEAN, khususnya Indonesia telah mempersiapkan diri dalam mengahadapi

peluang dan tantangan yang ada. Sebagai bagian dari keseriusan pemerintah

mengawali dengan meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA

melalui :

1. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.5

Keputusan presidenNo.48 tahun 2004, pasal 1 :

Mengesahkan framework Agreement on coomprehensiv Economic

cooperation between between the assocationof South East Asian

Nationsand the people's Republik of Cina (Persetujuan Kerangka kerja

mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh antara Negara-negara Anggota

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan republic rakyat China), yang

telah ditanda tangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom penh,

Kamboja, apada. tanggal 4 November 2002, sebagai hasil perundingan

antara para. wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia

Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang salinan naskah

aslinya dalam bahasa inggris dan tedemahannya terlampir pada keputusan

presiden ini.6

4Daniel Pambudi dan Alexander C, Chandra, Garuda Terbelit Naga-Dampak
Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-Gina Terhadap Perekonomian
Indonesia.Jakarata : Institute For Global Justice. 2006 h.3

5Sekretaris Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
48 tahun 2004, 15 juni 2004.(htip://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/ 2004/048-04.pdf) diakses
tanggal 22 November 2011 pukul. 20.00 wib

6 Ibid



2. Keputusan Menteri Keuangan Republi Indonesia Nomor

355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea

Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-

China Free Trade Area.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk

dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/-

2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam

rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.0

11/2007 tanggal. 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif

Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.01

1/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam

rangka ASEAN-China Free Trade Area.

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 5/PMK.0

11/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk

dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menandakan bahwa

pemerintah Indonesia telah siap dalam menghadapi ACFTA, Haman

kenyataan dilapangan berkata lain industri-industri sebagai penopang

perekonomian Indonesia malah terkena dampak negatif dengan adanya



ACFTA, begitu juga dengan hukum bisnis di Indonesia. Akibatnya ekonomi

Indonesia seakan jalan ditempat.Berdasarkan analisis dan perhitungan yang

dilakukan oleh Warta Ekonomi Intelegence Unit ada delapan sektor industri di

Indonesia yang terancam akibat implementasi ACFTA.7Kedelapan sektor itu

ialah sektor alas kaki, sektor tekstil dan produk tekstil, sektorkimia, sektor besi

dan baja, sektor furnitur, sektor elektronik, sektor makanan dan minuman.

Sektor-sektor yang terancam ini membuat pasar domestik Indonesia kalah

bersaing dengan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik

Indonesia, khususnya barang Cina. Fakta ini sejalan dengan hasil perhitungan

BPS, dimana naraca perdaganganantara Indonesia dengan Cina kini

mengalami defisit. Artinya nilai import dari Cina, masih lebih besar dibanding

ekspor Indonesia ke Cina.8

Oleh sebab itu timbal pula damp hukum yang mengharuskan

pemerintah turun tangan dengan diundangkannya Undang-undang

laranganpraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan juga HAKI

(Hak Kekayaan Intelektual) khususnya bagi sektorimportyang hal ini

mengarah pada bab X pasal pertama dan kedua tentang larangan dan

pembatasanimpor atau ekspor serta pengendalian hasil pelanggaran hak

kekayaan intelektual dalam undang-undang No 10 tahun 1995 tentang

kepabeanan. Dalam undangundang tersebut dikatakan bahwa atas permintaan

pemilik barang atau pemegang hak atas merk atau hak cipta ketua pengadilan

7Ivan Limdan Philipp Kauppert “Apa Pilihan untuk Indonesia”. Jurnal Sosial Demokrasi
Perdagangan bebas ASEAN-Gina :Berdagang Untuk Siapa?, 2010, vol.8, Februari-jun.

8 Ibid



negri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan

cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau

hasil pelanggaran merk atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia9.

Penyebab industri-industri di Indonesia tidak mampu bersaing dengan

China, yaitu terkait sumber daya dan tenaga kerja yang mayoritas (60

persennya) masih berpendidikan level SD ke bawah.10 Kondisi ini tentu saja

sangat mempengaruhi kualitas kerja dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Soal lain yang juga tak kalah penting adalah terkait penegakan dan juga

kepastian hukum masalah yang satu ini memang sangat sulit untuk didapatkan

solusinya.

Stabilitas ekonomi yang baik didukung oleh langkah-langkah

penguatan dalam sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi.Hal ini

misalnya padasektor industri dalam memproduksi barang, ini bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi mereka. Sebaliknya jika tidak

ada dukungan dari sektor keuangan, industri domestik tersebut akan terhambat

dalam melakukan produksi barang.

Selain itu, eksistensi industri domestik banyak ditentukan oleh

kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bentuk kebijakan

pemerintah seperti penentuan tingkat suku bunga, penetapan tarif pajak, dan

alokasi pemberian kredit, ketiga hal tersebut sangat menentukan ketersediaan

modal untuk menunjang produksi domestik dalam negeri. Jadi apabila

pemerintah menetapkan tingkat suku bunga dan pajak yang tinggi serta akses

9Syafrinaldi, "HAKI (dalam kaca mata hukum Islam dan positif ).
10 Ibid



terhadap kredit yang sulit maka industri akan kekurangan modal, terjadi

menurunnya jumlah barang yang diproduksi oleh industri domestik yang pada

akhimya berpeluang menyebabkan instabilitas ekonomi.

Gambaran latar belakang yang dipaparkan di atas serta sedikit fakta-

fakta yang terjadi, maka itulah menjadi alasan utama penulis untuk

mengangkat pengaruh ACFTA terhadap perekonomian dan hukum bisnis di

Indonesia saat ini. Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan di atas,

maka penulis tertarik untuk menganalisa melalui suatu penelitian secara

nonnatif dengan judul "Dampak Perdagangan Bebas Asean-Cina Bagi

Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, dapat mencapai pada sasaran yang

diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini

pada dampaknya ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) terhadap hukum

bisnis di Indonesia.

Karena selain ACFTA eksistensi industri domestik luar negeri dapat

mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti

tingkat suku bunga, penetapan tarif pajak dan alokasi pemberian kredit yang

berluang lingkup pada hukum bisnis.

C. Perumusan Masalah

Integrasi Ekonomi di ASEAN dalam bentuk Kawasan Perdagangan

Bebas ASEAN (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA) mengakibatkan

terjadinya beberapa permasalahan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.



Dalam hal ini penulis telah merumuskan beberapa masalah yang timbul, yaitu:

1. Bagaimanakah Upaya dalam mengantisipasi pemberlakuan Perdagangan

Bebas Asean-Cina Terhadap Kelangsungan Bisnis Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru?

2. Bagaimanakah Dampak terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas

ASEAN-China bagi bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di

Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya dalam mengantisipasi pemberlakuan

Perdagangan Bebas Asean-Cina Terhadap Kelangsungan Bisnis Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru?

2. Untuk mengetahui Dampak terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas

ASEAN-China bagi bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di

Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi menfaat penelitian dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dibidang ilmu hukum, pada umumnya, dan hukum

Bisnis pada khususnya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan

dart masyarakat umum, dalam lapangan bisnis, yaitu dengan memberikan



informasi peranan kaberadaan lembaga arbitrase. Setidak-tidaknya

memberikan konstribusi pemikiran maupun informasi tentang

penyelesaian sengketa dan peranan lembaga perwasitan terhadap

penyelesaian sengketa.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu Ilmu

Hukum di Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

F. Kajian Pustaka

Persetujuan pengaturan perdagangan Preferensi ASEAN (ASEAN

Preferential Trading Arrangements atau ASEAN-PTA) ditandatangani pada

tanggal 24 Februari 1997 di Manila. Melalui skema Preferential Trading

Arrangements (PTA) ini, Negara-negara ASEAN akan mengadakan

perdagangan preferensi yang saling menguntungkan, khususnya disektor

pangan dan energi, bantuan pemasaran produk, proyek-proyek industri

ASEAN, perluasan perdagangan intraASEAN dan peningkatan manfaat

bahan-bahan mentah yang ada di ASEAN.

Pada tahun 2001 digelar ASEAN-China Summit di Bandar Seri

Begawan, Brunei Darussalam.Pertemuan kelima antara ASEAN dengan China

ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10

tahun.Dan ditahun 2002 pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam ASEAN-

China Summit di Phnom Penh, Vietnam.Pertemuan ini menyepakati

"Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation" (CEC),

yang didalamnya termasuk FTA.Sejak pertemuan itulah ACFTA

dideklarasikan. Indonesia telah mempersiapkan diri dalam mengahadapi

peluang dan tantangan ada.Sebagai bagian dari keseriusan pemerintah



mengawali dengan meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA

melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal15 Juni 2004.

Keputusan presiden No.48 tahun 2004, pasal 1 :

Mengesahkan framework Agreement on coomprehensiv Economic

cooperation between between the assocationof South East Asian Nations and

the people's Republik of Cina (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai

Kerjasama. Ekonomi menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan republic rakyat China), yang telah ditanda

tangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom penh, Kamboja, pada

tanggal 4 November 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil

Negara-negam Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan

Pemerintah Republik Rakyat Cina yang salinan naskah aslinya dalam bahasa

Inggris dan terjemahannya terlampir pada keputusan presiden ini.

Indonesia sendiri menyikapinya dengan membuat suatu keputusan

yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah

Indonesia telah siap dalam menghadapi ACFTA, namun kenyataan dilapangan

berkata lain industri-industri sebagai penopang perekonomian Indonesia malah

terkena dampak negatif dengan adanya ACFTA, begitu juga dengan hukum

bisnis di Indonesia. Akibatnya ekonomi Indonesia seakan jalan ditempat.

G. Metode Penelitian

Guna mendukung terlaksananya penelitian ini secara teknis maka,

penulis mengumpulkan bahan-bahan ataupun data-data mengenai kerjasama

ekonomi internasional dan kerjasama ekonomi ASEAN, hal-hal yang

berkaitan dengan ACFTA, dan juga dampak ACFTA terhadap Indonesia.



1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan

studi dokumen, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam

penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif

tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari : Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan dokumentasi merupakan

data dasar dalam penelitian hukum normatif, yang menjadi pijakan untuk

menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Apabila dilihat dari sisi

kekuatan mengikatnya data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan

menjadi :

a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi : Undang-undang Dasar Negara

RI Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Daerah.

b) Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang

memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah

diteliti pada bahan-bahan hukum pimer.

c) Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum tambahan,

diluar bahan primer dan sekunder. Meliputi, bahan hukum

yangdiperoleh dari teks, jurnal, kasus-kasus, desertasi, hasil penelitian

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Studi Kepustakaan.Dalam hal ini, alat pengumpul



data kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dapat

dilakukan dengan melihat dan memperoleh buku-buku referensi mengenai

perdagangan luar negeri terhadap Indonesia, laporan-laporan hasil

penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah lainnya.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisa data, maka data yang diperoleh dianalisa

secara kualitatif atau bersifat analisis data kualitatif normatif atau studi

dokumenter dengan menggunakan buku-buku literatur yang berhubungan

dengan sistem perdagangan luar negeri. Data yang telah dianalisis ini

kemudian akan disajikan dalam sebuah penulisan skripsi.

5. Metode Penulisan Data

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-

permasalahan penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan

menggunakan metode;

a. Deduktif, yakni mengungkapkan data umum yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang diteliti, kemdian diadakan analisa sehingga

dapat diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yakni mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus,

yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian

diinterpensikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yakni menggambarkan secara mendetail data yang

diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.


