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ABSTRAKSI 

 
Dalam era globalisasi, kebijakan perdagangan luar negeri (PLN) sangat 

penting. Kebijakan ini, apalagi untuk nagara yang mempunyai ketergantungan 
ekonomi tinggi pada luar negeri akan memberikan pengaruh besar pada 
perekonomian negara tersebut. Pada saat ini Pemerintah Indonesia tidak bebas 
lagi dalam kebijakan PLN nya. 

Kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kesepakatan-kesepakatan 
internasional yang dibangun oleh organisasi-organisasi internasional (dimana 
Indonesia menjadi salah satu anggotanya), seperti WTO, APEC dan AFTA, yang 
cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia (Tulus Tambunan, 2006). 
Dalam sistem perdagangan bebas, secara prinsip pemerintah tidak campur tangan 
dalam perdagangan internasional. Sistem perdagangan sepenuhnya diserahkan 
pada mekanisme pasar. Dalam sistem perdagangan bebas, tingkat persaingan 
antar pelaku ekonomi akan sangat keras. Pesaing tidak hanya berasal dari pelaku-
pelaku ekonomi domestik, tetapi juga dari luar negeri. Para pelaku ekonomi 
domestik dituntut untuk lebih mandiri dalam meningkatkan daya saing mereka 
terhadap pelaku-pelaku ekonomi luar negeri. Pemerintah tidak dapat lagi 
memberikan proteksi pada pelaku-pelaku ekonomi domestik tersebut, misalnya 
dalam bentuk pengenaan bea masuk atau quota bagi barang-barang luar negeri 
(Hamdy Hady, 2001). Dalam sistem perdagangan bebas, Pemerintah dituntut 
untuk memberikan perlakuan sama baik pada pelaku-pelaku ekonomi domestik, 
maupun pelaku-pelaku ekonomi luar negeri 
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ABSTRACT 
 

In this era of globalization, foreign trade policy (PLN) is very important. This policy, 
especially for the country of residence which have a high economic dependence on 
foreign countries will provide a major influence on the economy of the country. At 
this time the Indonesian government no longer free in his PLN policies. 

The government policy is strongly influenced by international agreements 
established by international organizations (to which Indonesia is a member), such 
as the WTO, APEC and AFTA, which tends to lead to free trade (Tulus Tambunan, 
2006). In the free trade system, in principle, the government does not intervene in 
international trade. The trading system is fully left to the market mechanism In the 
system of free trade, the level of competition between economic operators will be 
very hard. Competitors not only from domestic economic actors, but also from 
abroad. The domestic economic actors are required to be more independent in 
improving their competitiveness against economic actors abroad. The government 
can no longer provide protection to the perpetrators of the domestic economy, for 
example in the form of imposition of import duties or quotas for foreign goods 
(Hamdy Hady, 2001). In the free trade system, the government is required to 
provide the same treatment both on domestic economic actors, as well as 
economic actors abroad 
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1. Pendahuluan  
Setiap hari, sebagian dari hidup kita 
dibombardir oleh masalah-masalah dan 

isu-isu internasional. Apabila para remaja 
memahami tentang dunianya, maka 
pendidikan harus dikaitkan dengan hasil 
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penelitian tentang sebab-sebab, akibat-
akibat dan kemungkinan penyelesaian 
tentang isu-isu global saat ini. Seperti 
dalam kajian sistem, para siswa harus 
mengetahui bagaimana mereka 
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
masalah-masalah dan isu-isu ini. 
Sehingga, mereka berhak mengetahui 
bagaimana mereka dapat menjadi 
bagian dari isu-isu dan masalah-masalah 
global dan bagaimana mereka dapat 
memberikan kontribusi dalam proses 
penyelesaian itu. 
 
2. Pembahasan 
Pengertian Isu Isu Global 

Menurut Carlos Diaz, Massialas, 
dan Xanthopoulus (1999) 
mengidentifikasi hal-hal yang menjadi 
isu-isu global yakni meliputi hak asasi 
manusia, pertumbuhan penduduk, 
pengungsi, lingkungan hidup, sumber 
energi, kesehatan dan nutrisi, ekonomi 
global dan keamanan global. Menurut 
Korten (1993:363) adanya 
kecenderungan global yang meliputi 
masalah-masalah: ekologi, luasnya 
kemiskinan, tindak kekerasan komunal, 
obat terlarang, pertumbuhan penduduk, 
pengungsi, perdagangan dan hutang. 
Ditegaskan Korten, bahwa masalah-
masalah tersebut merupakan masalah 
kritis yang dihadapi dalam kehidupan 
global. Berdasarkan pandangan ahli di 
atas, betapa luasnya cakupan isu-isu 
global tersebut. Sehingga dalam 
penanganannya membutuhkan upaya 
yang optimal dari berbagai bangsa di 
seluruh belahan dunia ini. Penanganan 
yang parsial terhadap isu-isu global 
tersebut dipandang tidak efektif dalam 
memecahkan problem sosial yang timbul 
akibat isu-isu global tersebut.  
    Untuk memahami isu-isu global, maka 
hal terpenting yang harus dimiliki oleh 
setiap warga negara, maupun bangsa di 
seluruh penjuru dunia ini adalah 
pentingnya kesadaran global (global 
consciousness). Pada dasarnya 
kesadaran global ini berhulu-muara 
kepada kemampuan warga negara untuk 
secara sadar dan kritis dalam menerima 
atau menanggapi isu-isu global tersebut. 
Dalam kaitan ini, dalam pandangan kami, 
kasadaran global yang harus dikonstruk 

atau dibangun adalah kesadaran akan 
pentingnya memiliki pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan yang mendukung untuk 
menanggapi atau mengkritisi isu-isu 
global yang muncul ke permukaan. 

Ciri isu-isu dan masalah-masalah 
global: 
1. Ruang lingkupnya bersifat 

transnasional. Asal-usul dan akibat 
dari masalahnya melintasi lebih dari 
satu negara. 

2. Isu-isu dan masah-masalah hanya 
dapat diselesaikan melalui tindakan 
multilateral yaitu penyelesaian dan 
perbaikan tidak dapat dicapai hanya 
oleh tindakan satu negara. Realitas ini 
mengantarkan pada karakteristik isu 
global  

3. Bahwa tingkat konflik itu ada di dalam 
ciri pertama maupun ciri kedua. 
Konflik ini berasal dari 
ketidaksepakatan tentang hakikat dan 
sebab masalah, dalam membedakan 
nilai dan tujuan tentang hakikat dan 
sebab masalah, dalam membedakan 
nilai dan tujuan tentang hasil dan 
cara, dan dalam kesulitan 
menemukan tindakan yang tepa yang 
diperlukan untuk menjamin hasil yang 
diharapkan.  

4. Masalah dan isu-isu ini mempunyai 
sifat terus-menerus (persistence). 
Masalah dan isu ini telah berkembang 
sebagai masalah dan isu yang 
berkelanjutan.  

5. Isu dan maslah ini terkait dengan hal 
lain. Pada umumnya, penyelesaian 
pada satu masalah akan mempunyai 
pengaruh pada beberapa faktor 
lainnya. 

Secara garis besar permasalahan 
pokok yang dihadapi umat manusia di 
masa kini dan masa depan adalah  : 
1. Bahan Makanan 

Pentingnya permasalahan ini 
dikarenakan banyaknya kasus 
kekurangan bahan makanan, berupa 
bencana kelaparan. Jumlah manusia 
yang meninggal akibat bencana ini 
sudah jutaan orang karena kelaparan 
yang terjadi di China, India, dan 
sebagainya. Masalah ini berkaitan 
dengan : 
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a.   Kebutuhan Obyektif pangan 
Semakin baiknya kondisi manusia 
sejak beberapa dasa warsa terakhir 
ini telah menyebabkan terjadinya 
pertumbuhan penduduk secara 
cepat, tentu keadaan ini 
menyebabkan meningkatnya 
kebutuhan pangan. 

Ketika PBB melaporkan bahwa 
jumlah kalori yang dimakan oleh 
orang-orang Amerika Utara dan 
Eropa per harinya ternyata 
berlebihan 1/3 dari yang diperlukan 
oleh tubuh mereka, sementara orang-
orang Afrika jumlah kalori yang 
dimakan masih kurang 6%. Untuk 
menutupi kekurangan kproduksi dan 
konsumsi, negara-negara 
berkembang semakin tergantung 
kepada negara-negara maju dalam 
impor bahan pangan utama yang 
semakin meningkat dari 12 juta ton 
pada tahun 1950-an menjadi 36 juta 
ton pada tahun 1972 hal ini 
dikarenakan pertumbuhan penduduk 
pertahun yang mencapai 10%, 
sedangkan pertumbuhan pengan 
hanya meningkat 2% saja. Dan juga 
akan semakin meningkat pada tahun-
tahun mendatang. 

 
b.   Permintaan efektif (effective   

demand) 
Kebutuhan obyektif harus diubah 
menjadi permintaan efektif dalam 
pasar bahan pangan dunia. 
Masalahnya adalah bahwa pasar itu 
diorganisasikan berdasarkan daya 
beli dalam mata uang yang kuat yaitu 
US$. Keadaan ini diperburuk oleh 
kenyataan-kenyataan bahwa 
perusahaan-perusahaan swasta 
internasionallah yang banyak 
menguasai produksi pangan 
tersebut. Sebagai perusahaan 
swasta internasional yang tujuan 
utamanya mencari keuntungan, 
maka ia hanya akan tanggap pada 
permintaan efektif. 
 

c.    Kendala fisik ataupun ekonomi  
dalam upaya peningkatan 
produktivitas pertanian. 

Terbatasnya tanah subur, apakah 
karena penanaman 1 jenis pohon 
yang sama secara terus menerus 
dan keterbatasan air minum dan 
irigasi telah menyebabkan produksi 
bahan makan sulit untuk 
dipertahankan apalagi bencana alam 
seperti : El Nino, banjir, kekeringan, 
dan sebagainya menyebabkan 
terjadinya krisis bahan makanan. 
Ramalan Thomas Robert Malthus, 
seorang ekonom berkebangsaan 
Inggris pada abad ke-19 (1798) 
bahwa pertumbuhan penduduk akan 
melebihi pertumbuhan bahan 
makanan. Pendapat dia  bahwa 
pertumbuhan penduduk dan bahan 
makanan akan seimbang jika terjadi 
bencana kelaparan, kurang makan, 
dan wabah penyakit, tidak terbukti 
karena penemuan teknologi 
kedokteran telah berjasa 
menyelamatkan jutaan umat 
manusia. Karena pentingnya bahan 
makanan ini menyebabkan FAO 
mengadakan Pertemuan Puncak 
Bahan Makanan dunia (World Food 
Summit) di Roma tahun 1997, yang 
membahas pembuatan pokok 
penanggulangan masalah bahan 
makanan di abad yang akan datang. 
 

2. Penduduk 
Meningkatnya kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat dan semakin 
berkembangnya sarana kesehatan 
sehingga mengurangi angka 
kematian/mortalitas bayi merupakan 
hal-hal yang menebabkan terjadinya 
pertumbuhan penduduk yang cepat 
pada abad-abad belakangan ini. 
Pertumbuhan penduduk akan 
berakibat pada banyak aspek 
kehidupan pendidikan, 
ketenagakerjaan, dan lingkungan 
hidup. 
1. Semakin banyak penghuni 

pelanet bumi ini semakin banyak 
pula bahan makanan, air, energi, 
papan, dan sebagainya yang 
dibutuhkan oleh manusia yang 
berarti makin banyak tanah yang 
harus diolah, pemakian pupuk 
dan pestisida, merosotnya 
kualitas air, pembangunan 
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proyek-proyek pembangkit 
tenaga listrik dan pemompaan 
sumur-sumur minyak. Yang tentu 
saja akan berakibat semakin 
parahnya erosi tanah, pelusi air 
dan udara. Dan akhirnya akan 
melimbas pada merosotnya 
produksi bahan makanan, 
masalah kesehatan karena 
sanitasi, berkurangnya habitat 
yang nantinya menjadi penyebab 
hilangnya keanekaragaman 
hayati (biodiversity). Namun umat 
manusia tidak hanya memerlukan 
tempat untuk tinggal beserta 
pekarangan saja, tetapi juga 
setiap individu setidak-tidaknya 
memerlukan beberapa meter 
persegi tanah untuk 
menghasilkan bahan makanan 
pokok untuk melangsungkan 
kehidupan dasar saja. 
 

3. Sejarah perkembangan penduduk 
dunia 

Sekarang ini pertumbuhan 
penduduk dunia terus meningkat 
pertahunnya dan diperkirakan 
akan terus meningkat pada 
masa-masa yang akan datang. 
Sejarah kependudukan dimulai 
lebih dari 120 abad yang lalu, 
pada saat orang-orang nomaden 
(hidup berpindah-pindah) datang 
ke lembah-lembah sungai yang 
besar, seperti : Nil, Efrat, Tigris, 
dll. Untuk membangun tempat 
pemukiman yang tetap/tidak 
berpindah-pindah lagi, jumlah 
penduduk dimasa itu diperkirakan 
baru 5 sampai 10 juta saja. 
Jumlah penduduk pada saat itu 
relatif stabil, karena kehidupan 
sangatlah berbahaya. Usia 
harapan hidup sangatlah pendek, 
mungkin hanya berkisar antara 
25-30 tahun saja. 

Dengan dimulai jaman 
pertanian, kira-kira 10.000 hingga 
12.000 tahun yang lalu ketika 
kehidupan umat manusia mulai 
menjadi makmur, terjadi 
beberapa perubahan. 
Peningkatan produktivitas karena 

dikembangkannya alat-alat yang 
membantu menwujudkan 
kesejahteraan manusia, seperti : 
alat bajak, kincir angin, dan juga 
semakin meningkatnya 
pengetahuan dalam bidang 
peternakan dan perikanan 
menyebabkan suplai bahan 
makanan meningkat berarti 
menigkat pula jumlah penduduk. 
Hal ini dapat menyebabkan 
meningkatnya tempat habitat. 
Sekitar tahun 1500 sesudah 
masehi inilah masa perluasan 
kolonial barat dimulai. Bencana-
bencana mulai terjadi seperti : 
kelaparan, peperangan, maupun 
wabah penyakit seringkali 
menghancurkan kebudayaan 
lokal. Pertambahan penduduk 
telah memunculkan pola sejarah 
umat manusia yang lain yaitu 
peledakan jumlah penduduk dan 
pengeksploitasian sumber-
sumber alam secara berlebihan. 
 

4. Era pertambahan penduduk yang 
pesat 

Revolusi Industri yang terjdi di 
Eropa dan menyebar ke Amerika 
Utara sebelum pertengahan abad 
ke-18 telah menyebabkan 
terjadinya peningkatan jumlah 
penduduk secara tajam. 
Penemuan teknologi untuk 
meningkatkan hasil pertanian, 
perternakan, dan perikanan 
sehingga suplai bahan makanan 
terpenuhi dan juga kemajuan 
teknologi kesehatan yang mampu 
meningkatkan pemiliharaan 
kesehatan manusia, seperti 
penemuan pinisilin pada abad ke-
19 dan awal abad ke-20 
menurunkan angka kematian 
manusia secara tajam, mulainya 
orang-orang memakai sabun, 
baju yang terbuat dari katun yang 
dapat menjaga dari parasit yang 
menular. 
Setelah PD II selesai juga 
merupakan awal terjadinya 
pertambahan penduduk di abad 
ke-20. pemilikan akan tanah yang 
subur, air yang melimpah, 
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mineral, kekayaan hutan, minyak 
dan sebagainya, mempengaruhi 
budaya masing-masing kawasan. 
Semakin meningkat jumlah 
penduduk semakin meningkat 
pula pengekspoitasian terhadap 
sumber bahan mentah yahg ada, 
sehingga mencapai titik batas 
kemampuan alam sehingga 
menyebabkan sumber-sumber 
alam tidak mampu memenuhi 
kebutuhan penduduk. Keadaan 
ini telah menyebabkan terjadinya 
masalah-masalah yang 
diakibatkan oleh jumlah 
penduduk, dari yang namanya 
krisis ekonomi, sosial, kelaparan, 
mingrasi, sampai peperangan. 
 

5.          Energi dan konservasi 
Embargo minyak yang dilakuka 
oleh OPEC (Organization of 
Petroleum Exporting Countries) 
atau organisasi negara-negara 
pengespor minyak termasuk 
Indonesia terhadap negara 
industri barat di tahun 1973 
menydarkan kepada kita betapa 
pentingnya energi terutama yang 
berupa minyak. Minyak 
merupakan sumber energi alam 
yang non-renewable artinya 
begitu habis ya sudah. 

 
Seluk beluk energi dinyatakan 

oleh Jarolimeck sebagai berikut : 
a. Seluruh kehidupan tergantung 

pada energi dan matahari 
merupakan sumber energi 
yang utama 

b. Makanan menghasilkan 
energi bagi seluruh bagian 
tubuh manusia 

c. Energi adalah kemampuan 
untuk melakukan kerja4.      
Energi yang ada di alam ini 
jumlahnya tetap, energi tidak 
bisa diciptakan ataupun 
dumusnahkan, hanya 
bentuknya saja yang berubah 

d. Energi dapat diubah 
bentuknya, dari energi 
mekanis ke energi listrik, 
listrik ke panas, dari energi 

kimia ke energi listrik dan 
demikian seterusnya 

e. Selam bertahun-tahun 
manusia telah menemukan 
sumber-sumber energi yang 
baru 

f. Sebagian besar dari masalah 
lingkungan yang serius yang 
dihadapi oleh umat manusia 
saat ini disebabkan oleh 
andanya perumbuhan yang 
menyebabkan semakin 
meningkatnya konsumsi 
energi 

g. Standar kehidupan suatu 
masyarakat ditentukan oleh 
produktivitasnya dan 
pruduktivitas ini dipengaruhi 
oleh penggunaan energi 

h. Sumber-sumber energi 
berukut penggunaanya 
berkaitan erat dengan tingkat 
perkembangan teknologi dan 
budayanya. Artinya 
mesyarakat –masyarakat 
yang sudah mencapai 
tingakta industri semakin 
membutuhkan energi yang 
sangat besar 

i. Perkembangan ekonomi 
sangat dipengaruhi oleh 
industrialisasi yang pada 
gilirannya juga membutuhkan 
energi dalam jumlah besar 

j. penemuan dan penggunan 
sumber-sumber energi yang 
baru menyebabkan terjadinya 
perubahan-perubahan sosial. 

k. Sumber-sumber energi di 
dunia ini dan distribusinya 
sangat merata sehingga ada 
bangsa yang sudah maju 
namun demikian saling 
ketergantungan antar bangsa 
yang merupakan suatu 
keharusan belaum berjalan 
sebagaiana mestinya/masih 
terjadi ketimpangan. 

 
Dampak Positif  
a. Perubahan Tata Nilai dan Sikap 

Adanya modernisasi dan globalisasi di
alam budaya menyebabkan pergeseran 
nilai dan sikap masyarakat yang semua 
irasional menjadi rasional. 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/pengertian-modernisasi.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/pengertian-globalisasi.html
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b. Berkembangnya ilmu pengetahuan 
dan teknologi Dengan berkembangnya 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
masyarakat menjadi lebih mudah dalam 
beraktivitas dan mendorong untuk 
berpikir lebih maju. 
c. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik 

Dibukanya industri yang memproduksi 
alat-alat komunikasi dan transportasi 
yang canggih merupakan salah satu 
usaha mengurangi penggangguran dan 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
  
Dampak Negatif 
Dampak negatif modernisasi dan  
globalisasi adalah sebagai berikut: 
 
a. Pola Hidup Konsumtif 

Perkembangan industri yang 
pesat membuat penyediaan barang 
kebutuhan masyarakat melimpah. 
Dengan begitu masyarakat mudah 
tertarik untuk mengonsumsi barang 
dengan banyak pilihan yang ada. 

 
b. Sikap Individualistik 

Masyarakat merasa dimudahkan 
dengan teknologi maju membuat mereka 
merasa tidak lagi membutuhkan orang 
lain dalam beraktivitasnya. Kadang 
mereka lupa bahwa mereka adalah 
makhluk sosial. 

 
c. Gaya Hidup Kebarat-baratan 

Tidak semua budaya Barat baik 
dan cocok diterapkan di 
Indonesia. Budaya negatif yang mulai 
menggeser budaya asli adalah anak 
tidak lagi hormat kepada orang tua, 
kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. 

 
d. Kesenjangan Sosial 

Apabila dalam suatu 
komunitas masyarakat hanya ada 
beberapa individu yang dapat mengikuti 
arus modernisasi dan globalisasi maka 
akan memperdalam jurang pemisah 
antara individu dengan individu lain yang 
stagnan. Hal ini menimbulkan 
kesenjangan sosial. 

Seperti dinyatakan di muka, 
bahwa saat ini kebijakan-kebijakan 
perdagangan luar negeri Pemerintah 
sangat dipengaruhi oleh komitmen-
komitmen Pemerintah terhadap 

organisasi-organisasi internasional 
seperti World Trade Oranization (WTO), 
Asia Pasific Economic Cooperation 
(APEC), Asean Free Trade Area (AFTA), 
Economic Partnership Agreement (EPA) 
dan perjanjian-perjanjian bilateral, 
misalnya perjanjian dengan Singapura 
dalam membentuk Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK). Pemerintah Indonesia 
telah menandatangani sebagian besar 
dari kesepakatan-kesepakatan baik 
multilateral maupsun bilateral yang 
mengarah pada sistem perdagangan 
bebas.  
              Beberapa kesepakatan yang 
yang telah ditandatangai oleh pemerintah 
adalah kesepakatan tentang 
perdagangan global dan regional, 
standarisasi, penentuan sektor-sektor 
unggulan, kebijakan Pemerintah tentang 
kenaikan harga komoditi di pasaran 
dunia, anti dumping dan diplomasi 
ekonomi. Liberalisasi perdagangan mulai 
dari era GATT hingga sekarang (WTO) 
telah mengalami perluasan cakupan, 
mulai dari Putaran Dillon dan Putaran 
Kennedy yang hanya mencakup 
perdagangan barang saja, hingga 
merambah ke perdagangan dan 
penanaman modal, dan dalam 
Konperensi Tingkat Menteri WTO di 
Singapura telah mengarah ke isu-isu 
lainnya, seperti tenaga kerja dan 
lingkungan.  

Oleh karena itu isu perdagangan 
bebas pada saat ini, tidak hanya 
menyangkut perdagangan antar 
komoditi,tetapi sudah meluas pada aliran 
modal, tenaga kerja, lingkungan bahkan 
sistem pemerintahan (Dorojatun dan 
Omura, 1995). 
Hingga saat ini isu besar WTO adalah 
perundingan Doha yang telah berjalan 6 
tahun. Yang dibahas di dalam 
perundingan tersebut adalah:  
1) Pembuatan aturan-aturan yang 

menyangkut empat hal: (a) 
tindakan-tindakan pengamanan 
darurat (misalnya jika ada indikasi 
pasar jasa domestik akan dibanjiri 
oleh produk-produk jasa dari luar 
negeri), (b) perlakuan dari 
pemerintah (misalnya mengenai 
pemberian akses pasar dan 
perlakuan terhadap investasi asing, 

http://dahlanforum.wordpress.com/tag/pengetahuan/
http://persewaanalat.blogspot.com/
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/pengertian-modernisasi.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/pengertian-globalisasi.html
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/03/28/orang-mukmin-adalah-cermin-bagi-orang-mukmin-lainnya/
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dan mengenai transparansi), (c) 
subsidi, dan (d) peraturan 
domestik, (misalnya mengenai 
penentuan mana yang bisa dan 
mana yang tidak bisa disubsidi, 
persyaratan dan prosedur 
mendapatkan lisensi dan 
kualifikasi, dan standar teknis) 
 

2) Akses pasar, dalam hal ini 
Indonesia mendukung liberalisasi 
perdagangan sektor jasa secara 
bertahap. 
Dalam kaitan dengan kesepakatan 
regional dan bilateral, beberapa 
tahun belakangan ini pemerintah 
Indonesia berupaya membentuk 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
dengan negara-negara yang 
berbatasan langsung, misalnya 
dengan Singapura. Tujuan 
pembentukan KEK ini adalah untuk 
meningkatkan perdagangan antara 
kedua negara, dan sekaligus juga 
mempercepat pertumbuhan 
ekonomi di wilayah KEK tersebut 
(di Indonesia misalnya di Batam, 
Bintan dan Karimun). 

 
Dalam rangka meningkatkan 

daya saing ekonomi nasional Indonesia 
juga semakin gencar membentuk 
kesepakatan-kesepaktan bilateral dalam 
bentuk Economic Partnership Agreement 
(EPA) dengan banyak negara potensial. 
Misalnya bilateral EPA dengan Korea 
Selatan yang telah ditandatangani pada 
bulan Juni 2006, dan EPA dengan 
Jepang (IJ-EPA), yang ditandatangani 
pada tanggal 25 Januari 2006 lalu di 
Tokyo. Tujuan dari dibangunnya EPA ini 
adalah untuk meningkatkan 
perdagangan antar kedua negara. Ada 
tiga pilar penting, yakni peningkatan 
kapasitas produksi, fasilitas 
perdagangan, serta liberalisasi yang 
menghapus sebagian besar tarif bea 
masuk.  

 
3. Penutup 

Ada dua isu besar yang berkaitan 
dengan perdagangan bebas, yaitu 
tentang kesepakatan-kesepakatan 
internasional yang semakin mengarah 

pada liberliasi perdagangan, tidak hanya 
untuk barang, tetapi juga modal, tenaga 
kerja bahkan masalah lingkungan dan 
sistem pemerintahan Kedua, tentang 
konsekuensi-kosekuensi yang akan 
terjadi dan harus disiapkan dalam rangka 
mengantisipasi dampak dari 
kesepakatan-kesepakatan tersebut. 
Dengan Indonesia telah ikut 
menandatangani kesepakatan-
kesepakatan tersebut, maka Indonesia 
telah mempunyai komitmen untuk 
mengikuti sistem perdagangan bebas. 
Kebijakan-kebijakan perniagaan luar 
negeri Indonesia tentu tidak boleh 
bertentangan dengan kebijakan-
kebijakan yang telah disepakati dalam 
WTO, APEC, AFTA dan EPA. Oleh 
kerena itu pada masa yang akan datang 
Pemerintah tidak dapat lagi memberikan 
perlindungan kepada pelaku-pelaku 
ekonomi domestik terhadap persaingan 
dari pelaku-pelaku ekonomi luar negeri. 
Para pelaku ekonomi dituntut untuk 
semakin memunyai kemandirian dalam 
berasing. 
 
Beberapa hal yang harus disiapkan 
dalam menghadapi era perdagangan luar 
negeri yang semakin bebas adalah: 
1. Meningkatkan kemampuan untuk 
inovasi dalam rangka meningkatkan 
kualitas dan efisiensi produksi 
2. Membangun sistem pemerintahan 
yang baik. 
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