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ABSTRAK

Australia sepakat untuk melakukan negosiasi pembentukan Indonesia-

^Wzdrie Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada

qrr pada tahun 2007 dan hasilnya menyebutkan bahwa kedua negara sangat

rcso& untuk membentuk perjanjian IA-CEPA dengan hasil yang saling
-t -rguntungkan. Pada saat bersamaan dengan disepakatinya negosiasi

Prmb€nntkan IA-CEPA, Australia dan Indonesia sama-sama menandatangani

prrjmjian perdagangan regional yaitu AANZFTA (,4sean Australia New Zealand

Ftrre Trade Agreement) dimana kedua negara menjadi daftar anggota didalamnya.

Fenulis menganalisis faktor yang menjadi pendorong Australia dalam negosiasi

pcmbentukan IA-CEPA menggunakan konsep Bilateral Trade Agreement yang

diurlis oleh Jayant Menon. Penelitian ini merupakan kualitatif dan bernrjuan untuk

mendeskripsikan faktor

pembentukan IA-CEPA.

beberapa faktor general

pendorong.

Kata kunci : BTA, FTA, IA-CEPA

menjadi pendorong Auskalia dalam negosiasi

dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

faktor spesifik yang terbukti menjadi faktor

yang

Hasil

dan

xl

 



ABSTRACT

Anstralia agreed to negotiate the establishment of the Indonesia-Australia
e;rrcnsive Economic parhrership Agreement (IA-cEpA) in 2010. starting
h lb estabtishment of a joint feasibility study between the two countries in
trr, ftc rcsult stated that the two countries were very suitable to form an IA-
CEa At the same time as Australia and lndonesia,s agreement on IA-cEpA,
5 Australia and Indonesia signed a regional trade agreement called Asean
.o*elia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) in which the two
3orr'ies have become members of the agreement. This is a qualitative research
d 6e uniter analyzes the supporting factors on why Australia negotiates the
frrnation of IA-CEPA using the concept of Bilateral Trade Agreement written by

'D'mt 
Menon. The result of this study shows that there are several general factor

ad specific factors that have proven to be the supporting factors.

Kelmords : BTA, FTA, IA-CEPA

xll
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Liberalisasi perdagangan terbentuk dalam tiga rezim kerjasama 

internasional yaitu, perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan 

banyak negara, regional dalam satu kawasan melalui pertimbangan 

persamaan geografis dan sejarah, serta bilateral dengan dua negara atau satu 

negara dengan beberapa kelompok negara.
1
 

Perkembangan kerjasama perdagangan dalam skema plurilateral 

dengan model bilateral dan regional yang dilakukan oleh Australia 

mengalami peningkatan. Diantara yang paling dominan ialah perjanjian 

perdagangan bilateral atau multilateral dalam satu dekade terakhir. Secara 

tradisional, optimisme, dan motivasi utama dibangun untuk tujuan 

memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dengan mendorong intensitas 

diplomasi perdagangan. Terdapat dua keuntungan yang diperoleh dari 

diplomasi perdagangan internasional melalui liberalisasi perdagangan yaitu; 

perundingan yang saling menguntungkan dan perjanjian yang 

dinegosiasikan akan membantu pemerintah menghindari terjadinya perang 

dagang yang merugikan.
2
 

                                                           
1
 Plurilateral adalah bentuk perjanjian kerjasama perdagangan bebas (FTA) antara beberapa negara 

pada tingkat regional untuk membedakan dengan multilateral dimana melibatkan semua negara. 

lihat lebih lanjut dalam WTO,”plurilateral” glossary term, 

http://www.wto.org/english/thewto_e/plurilateral_e.htm, diakses pada tanggal 16 Mei 2017 
2
 Krugman dan Obsfeld, International Economic Theory and Policy. Sixth Edition. 2003. Pearson 

Education International. 

 



2 

 

Dari manfaat tersebut, negara-negara berlomba melakukan liberalisasi 

perdagangan sebagai strategi mengejar keuntungan untuk tujuan mencapai 

kesejahteraan. Salah satu contohnya Australia melakukan kerjasama 

ekonomi bilateral dengan pemerintah Indonesia melalui negosiasi 

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-

CEPA) yang dimulai pada tahun 2010.
3
 

Australia dan Indonesia merupakan negara tetangga yang unik, 

dengan sistem politik, ekonomi, agama, ideologi nasional, sejarah serta 

identitas bangsa yang sangat berbeda. Kendati demikian, sebagai negara 

tetangga Australia dan Indonesia harus berusaha untuk menjalin serta 

menjaga hubungan yang baik, terbuka, saling menolong, menghormati dan 

saling memahami kepentingan satu sama lain.
4
 

Pada dasarnya Australia adalah salah satu negara yang merupakan 

mitra penting bagi Indonesia. Secara geografis, kedua negara memiliki 

wilayah yang sangat berdekatan. Selain itu, Indonesia adalah negara yang 

mempunyai peranan penting dalam lingkup ASEAN.
5
 Kemudian dalam 

sektor perdagangan, ekspor kedua negara sejak tahun 1996 hingga tahun 

2006 terus mengalami peningkatan dengan total mencapai 4,5 milyar dollar 

Australia.
6
 Komoditas ekspor antar kedua negara mayoritas terdiri dari 

                                                           
3
http://ditjenppi.kemendag.go.id/id/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-

agreement-iacepa/ diakses pada tanggal 10 Juni 2017 
4
 „No two neighbours anywhere in the world are as comprehensively unalike as Australia and 

Indonesia’. Dalam Evans, G. dan Grant, B., Australian’s Foreign Relations in the World of the 

1990s, Melbourne University Press, 1991; hlm. 184 
5
Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2010,hal. 192. 
6
 Australia Center for International Economic, Estimating the impact of an Australia-Indonesia 

trade and investment agreement, 2009, Hal 11 
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sumber daya alam seperti mineral, produk pertanian dan bahan bakar, 

tembaga, serta minyak mentah.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai perdagangan ekspor-impor 

antar kedua negara mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun 

antara tahun 1996-2006. Meskipun sempat mengalami penurunan antara 

tahun 1998 hingga 2000 karena Indonesia sedang mengalami krisis politik. 

Dinamika perdagangan kedua negara yang fluktuatif dari tahun ke 

tahun menjadikan permasalahan tersendiri bagi kedua negara, karena 

Indonesia bagi Australia adalah sebuah negara dengan pasar yang sangat 

besar bagi produk ekspor Australia. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ibid 

Sumber: Australia Center for International Economic 

Gambar 1. Grafik Perdagangan Ekspor Indonesia-Australia tahun 

1996 hingga 2006 
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Komoditas unggulan antar kedua negara saling melengkapi, yang 

menjadi menarik adalah Australia lebih banyak mengekspor barang-barang 

mentah dan Indonesia lebih banyak mengekspor barang setengah jadi. 

Kemudian dari sektor perdagangan jasa antar kedua negara sempat 

mengalami penurunan dari 2 milyar dollar Australia pada tahun 2001 ke 1,4 

milyar dollar Australia pada tahun 2006. Mayoritas perdagangan jasa antara 

Indonesia dengan Australia adalah jasa perjalanan wisata. Adanya wabah 

penyakit SARS pada tahun 2003 di Australia menyebabkan penurunan 

jumlah perjalanan wisata menuju Australia.
8
 

Selain perjalanan wisata, Australia adalah pasar bagi pelajar Indonesia 

yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Australia memiliki banyak 

Universitas dimana menawarkan pendidikan tinggi yang berkualitas. 

                                                           
8
Ibid 

Sumber: Australia Center for International Economic 

Gambar 1. Tabel Komoditas Perdagangan Ekspor Australia-

Indonesia tahun 2006 
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Dari data perdagangan jasa antar kedua negara, dapat dilihat Australia 

menyumbang 80% dari A$ 838 milyar dalam sektor perjalanan wisata 

dimana itu menjadi ekspor jasa terbesar kepada Indonesia. Untuk 20% sisa 

dari total perdagangan jasa antar kedua negara, diisi oleh transport services 

sebesar 7%, government services sebesar 5%, kemudian business services 

sebesar 5%, serta lain-lain sebesar 3%.
9
 

Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi Australia. Telah 

banyak investasi Australia yang masuk ke Indonesia dalam bentuk 

portofolio, investasi langsung, serta bentuk investasi lainnya.
10

 Pada tahun 

2007 total investasi Austalia yang masuk ke Indonesia sebesar 3,4 milyar 

dollar Australia. 

                                                           
9
 Australia Center for International Economic, Estimating the impact of an Australia-Indonesia 

trade and investment agreement, 2009, Hal 11 
10

 Ibid 

Sumber: Australia Center for International Economic 

Gambar 2. Data Perdagangan Jasa Indonesia-Australia 2006 
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Kemudian, dari sektor perpindahan manusia, Australia menerima 

kunjungan sebanyak hampir 91 ribu kunjungan masyarakat Indonesia yang 

sebagian besar merupakan pelajar yang melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi di Australia. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi pengunjung 

Australia terbanyak ke-16.
11

 Potensi kerjasama di bidang people to people 

terbuka lebar dengan dilihat dari data kunjungan kedua warga negara. 

Untuk mempererat hubungan dagang serta mempermudah akses pasar 

antar kedua negara, Indonesia dan Australia sepakat untuk membentuk 

perjanjian kerjasama perdagangan bilateral. Kerjasama tersebut tertuang 

dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IA-CEPA).
12

 IA CEPA berawal dari penelitian studi kelayakan 

mengenai manfaat perjanjian perdagangan bilateral yang dilakukan oleh 

kedua negara pada tahun 2007. 

                                                           
11

 Ibid 
12

Ibid 

Sumber: Australia Center for International Economi 

Gambar 3. Data Kunjungan Indonesia ke Australia 
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Hasil studi kelayakan tersebut dirilis pada tahun 2009, dan dari 

dokumen Australia-Indonesia Free Trade Agreement Joint Feasibility Study 

menjelaskan bahwa secara umum Indonesia dan Australia merupakan mitra 

yang sangat cocok untuk pembentukan free trade agreement (FTA) dan 

melakukan kerjasama yang lebih intens.
13

 Dengan dibentuknya FTA antara 

Indonesia dengan Australia kedua negara dapat membentuk hubungan 

dagang yang lebih tinggi dengan menghapuskan hambatan-hambatan tarif 

dan non-tarif. Rencana pembentukan FTA ini diharapkan nantinya akan 

dapat menghapuskan hambatan-hambatan lain yang belum dapat dihapuskan 

sebelumnya.
14

 

Dari sektor investasi, studi kelayakan yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa hubungan investasi antara Australia dengan Indonesia 

dalam tingkatan yang berkembang dibandingkan dengan negara-negara 

ASEAN lainnya.
15

 Dengan rencana pembentukan FTA ini juga diharapkan 

nantinya Australia dan Indonesia dapat bekerjasama dalam pembentukan 

regulasi perdagangan yang saling menguntungkan dan memperlancar 

hubungan perdagangan kedua negara. Regulasi tersebut contohnya dalam 

bidang promosi investasi, HAKI, e-commerce, jasa, dan pengadaan 

pemerintah.
16

 

Akan tetapi, setelah adanya studi kelayakan tentang kerjasama 

Australia-Indonesia dan rencana dibentuknya bilateral free trade agreement 

antara Australia-Indonesia dalam bentuk IA-CEPA, ternyata pada tahun 

                                                           
13

Australia-Indonesia Free Trade Agreement Joint Feasibility Study, 2009, hal. 1. 
14

Ibid, hal 2. 
15

Ibid. 
16

Ibid. 
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2010 Australia menandatangani perjanjian multilateral dengan negara-

negara anggota ASEAN serta New Zealand dalam kerangka AANZFTA.
 17

 

Setelah berlakunya AANZFTA ternyata Australia sebelumnya juga 

sudah melakukan joint declaration on comprehensive partnership dengan 

Indonesia untuk meningkatkan hubungan perdagangan melalui 

pembentukan CEPA pada tanggal 4 April 2005 di Australia antara Presiden 

RI dengan perdana menteri Australia.
18

 Dari kesepakatan tersebut dilakukan 

joint feasibility study yang dilaksanakan tiga kali pertemuan pada Desember 

2007 – Februari 2009, yang diikuti oleh unsur pemerintah, swasta, dan 

akademisi guna mengkaji dan menganalisis potensi manfaat yang dihadapi 

dari kerjasama bilateral dan hambatan-hambatan yang mungkin dialami 

dalam hubungan ekonomi kedua negara. Peluncuran IA-CEPA dilakukan 

pada 2 November 2010, oleh Presiden RI dan PM Australia di Jakarta.
19

 

Pemerintah Australia memberikan IA-CEPA free agreement facility 

(IPAF) kepada Indonesia. IPAF merupakan bantuan dari negara maju untuk 

negara berkembang, tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memperkuat 

hubungan ekonomi kedua negara, meningkatkan perdagangan yang 

berkelanjutan, dan terus menerus berupa technical assistance dan economic 

cooperation dalam kerangka IA-CEPA.
20

 

IA-CEPA ini mencakup beberapa hal dalam pembahasannya, cakupan 

utama dalam IA-CEPA adalah trade in goods (termasuk rules of origin, 

                                                           
17

Departement of Foreign Affair and Trade, “ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade 

Agreement” , http://www.dfat.gov.au/fta/aanzfta/, diakses pada tanggal 25 April 2018 
18

http://ppid.kemendag.go.id/berkas/informasi/Factsheet%20Indonesia%20Australia%20CEPA.pd

f 
19

Ibid 
20

 Ibid 
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custom procedures and trade facilitation, technical barriers of trade, 

sanitary and phitosanitary), Trade in Service (termasuk movement of 

natural persons, financial service, telecommunication, professional service), 

Investment, E-Commerce, Competition policy, Economic Cooperation, 

Institutional and framework provision.
21

 

Menjadi menarik ketika Australia dan Indonesia telah bersepakat 

membentuk kerjasama dalam AANZFTA akan tetapi Australia-Indonesia 

masih ingin membentuk kerjasama perdagangan bilateral dengan 

membentuk IA-CEPA. 

Selain itu, selama periode 2000 hingga 2010 keadaan ekonomi 

Indonesia sedang tidak terlalu bagus. Dari sektor ekspor, Indonesia masih 

lebih lemah dibandingkan dengan negara Asia tenggara lainnya, dengan 

angka rata-rata 6,8% per tahunnya.
22

 Angka tersebut, lebih rendah 

dibandingkan periode sebelum tahun 2000 dimana ekspor Indonesia 

mencapai 9,4% per tahun. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Indonesia 

dalam membangun lingkungan bisnis yang ramah seperti pembangunan 

infrastruktur.
23

 

Lalu, angka investasi di Indonesia juga termasuk rendah dibandingkan 

dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Survei mengenai kemudahan 

melakukan bisnis yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2005 

menunjukkan iklim investasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara 

seperti Tingkok, India, dan Vietnam. Pada tahun 2010 Bank Dunia juga 

                                                           
21

 Ibid 
22

 Chatib Basri,van Diermen, dan Sahan, Trade, Aid and Development in Indonesia : Discussion 

paper, Economic Development Services Pty Ltd, Hal. 4 
23

 Ibid 
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menempatkan Indonesia dalam peringkat 122 di Dunia dalam hal 

kemudahan melakukan bisnis ( ease of doing bussines ).
24

 

Salah satu yang menjadikan hambatan Indonesia dalam menarik 

investasi asing adalah masih adanya ketidakjelasan aturan serta penegakan 

hukum dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 

meskipun Indonesia sudah mulai memberlakukan undang-undang investasi 

pada tahun 2007, hukum mengenai investasi asing di Indonesia masih 

dinilai sangat ketat.
25

 

Pertumbuhan ekspor di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir (2000-

2010) sangat lamban dikarenakan adanya hambatan dalam persediaan 

barang yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya “high-cost economy” 

yaitu keadaan kualitas infrastruktur yang masih sangat rendah, maraknya 

kasus penyuapan, serta tingginya biaya logistik.
26

 Menurut studi yang 

dilakukan oleh LPEM – FE UI pada tahun 2005 menunjukkan bahwa biaya 

logistik di Indonesia menyumbang sebesar 14% dari total biaya produksi 

sehingga barang yang dihasilkan menjadi lebih mahal.
27

 

Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melamban, Indonesia 

dihadapkan dengan beberapa hambatan dalam melakukan perdagangan 

internasional. Salah satunya adalah permasalahan mengenai quality control , 

dimana Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi standar terhadap 

beberapa produk-produk ekspor seperti contoh ekpor produk makanan ke 

                                                           
24

 Ibid Hal. 5. 
25

 Ibid Hal. 5. 
26

 Ibid Hal. 8. 
27

 Ibid Hal. 8. 
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jepang.
28

 Selain itu, Indonesia juga memiliki masalah mengenai 

keberlangsungan persediaan barang sehingga tidak mampu untuk 

mencukupi kebutuhan ekspor nya secara besar. Indonesia juga memiliki 

masalah dengan nilai tukar dimana inflasi Indonesia dibandingkan negara 

tetangga cukup tinggi sehingga Indonesia kesulitan untuk menjaga nilai 

tukar rupiah terhadap dollar yang stabil.
29

 

Penulis tertarik mengenai pembahasan dari latar belakang yang 

sebelumnya telah dijelaskan, karena melihat kondisi Indonesia yang masih 

seperti itu, Australia mengapa masih ingin melakukan negosiasi 

pembentukan IA-CEPA ini padahal selain itu Australia dan Indonesia sudah 

sama-sama tergabung dalam kerjasama AANZFTA. Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai faktor yang mendorong Australia dalam 

rangka negosiasi pembentukan IA-CEPA, meskipun dengan kondisi 

ekonomi Indonesia dalam periode 2000-2010 tidak begitu baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang permasalahan yang ada, penulis 

mempunyai pertanyaan yang diperuntukkan dalam mendukung penelitian 

penulis yaitu, “apa saja faktor pendorong Australia dalam negosiasi 

pembentukan Bilateral Free Trade Agreement dengan Indonesia dalam 

bentuk IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic 

Partnership Agreement) pada tahun 2010?” 

 

                                                           
28

 Ibid Hal. 9. 
29

 Ibid Hal. 9. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang penulis uraikan diatas, 

adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut yaitu, “untuk memahami apa 

saja faktor yang mendorong Australia dalam negosiasi pembentukan 

Bilateral Free Trade Agreement dengan Indonesia dalam bentuk IA-CEPA 

(Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) 

pada tahun 2010”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

terkait dengan faktor apa saja yang mendorong negara melakukan 

bilateral free trade agreement yang dilakukan suatu negara dalam 

membentuk perjanjian bilateral dengan negara lain dalam bentuk 

CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). 

 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Hubungan Internasional, sebagai pengembangan dan 

pelatihan keterampilan penulis dalam membuat suatu penelitian, 

serta memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur 

mengenai pokok permasalahan yang diteliti. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat isu mengenai faktor yang 

mendorong inisiasi yang dilakukan oleh Australia dalam kemitraan ekonomi 

bilateral Indonesia-Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Penulis menfokuskan pada 

analisis faktor yang mendorong Australia dalam negosiasi pembentukan 

kerjasama perdagangan bilateral dengan Indonesia dalam IA-CEPA pada 

tahun 2010. 

Studi terdahulu yang pertama berjudul Australia-India Relations: 

trend and the prospects for a comprehensive economic relationship yang 

ditulis oleh Ashok Sharma.
1
 Ashok Sharma pertama tama menjelaskan 

mengenai kebangkitan Asia sebagai kawasan pusat ekonomi dunia, hal ini 

ditandai dengan munculnya sekitar 600 juta masyarakat kelas menengah 

yang tersebar dari India hingga Tiongkok. Melihat perkembangan ekonomi 

yang sangat besar di kawasan Asia ini, Australia mulai berusaha untuk 

menempatkan dirinya dalam pasar tersebut, salah satunya yaitu membentuk 

hubungan bilateral dengan India.
2
 

Sejarah hubungan India-Australia berawal pada masa kolonial, dimana 

kedua negara tersebut merupakan kolonial Inggris sehingga India menjadi 
                                                           
1
 Ashok Sharma, Australia-India Relations : trend and the prospects for a comprehensive 

economic relationship, ASARC Working Paper, 2016 
2
 Ibid hal 3. 
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titik persinggahan penting bagi perdagangan Inggris menuju Australia. 

Komoditas perdagangan kedua negara tersebut pada saat itu didominasi oleh 

beras, gandum, dan batubara. 

Hingga saat ini Australia masih menganggap India sebagai partner 

hubungan perdagangan yang sangat penting. Nilai ekspor Australia ke India 

mengalami peningkatan sebesar 24% dari tahun 2006 hingga 2011.
3
 

Kegiatan ekspor-impor antar kedua negara didominasi oleh komoditas 

bahan tambang seperti permata, berlian, emas, batubara dan tembaga. Selain 

itu, kedua negara juga melakukan ekpor-impor dalam sektor komputer, jasa 

informasi dan turis. 

Dalam sektor investasi Australia memiliki investasi di India sebesar 

13,7% pada tahun 2013. Angka tersebut di prediksi akan meningkat hingga 

24%, yang menjadikan india sebagai tujuan investasi Australia terbesar ke-4 

untuk 5 tahun kedepan.
4
 Kemudian, Ashok Sharma menjelaskan tentang 

sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dalam hubungan perdagangan 

India-Australia, diantaranya sektor energi dan sumberdaya alam, sektor 

pertanian dan makanan, sektor pendidikan dan pariwisata, sektor 

manufaktur, sektor kesehatan dan obat-obatan, serta sektor infrastruktur. 

Australia dan India telah menerima banyak kunjungan kenegaraan dari 

masing-masing pemimpin negara. Kedua negara juga telah membentuk 

platform untuk kerjasama bilateral seperti diskusi menteri luar negeri, 

komisi kementrian perdagangan dan investasi serta forum dialog Australia-

India mengenai energi dan mineral. Pada tahun 2006, badan riset gabungan 

                                                           
3
 Ibid hal 9 

4
 Ibid hal 10 

 



3 

 

kedua negara mengumpulkan dana sebesar $64 Australia dalam rangka riset 

mengenai permasalahan energi, makanan, sanitasi serta lingkungan.
5
 

Sehingga menurut Ashok Sharma, bahwa India dan Australia sangat 

cocok untuk membentuk hubungan bilateral. India telah melakukan 

reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Modi sehingga meningkatkan 

GDP India dari 6,6% menjadi 7,2% pada tahun 2014-2015. Kemudian masa 

depan Australia juga sangat bergantung pada kawasan Asia Pasifik maka 

Australia perlu untuk membentuk hubungan bilateral dengan kawasan Asia 

salah satunya dengan negara emerging market seperti India. 

Menurut penulis, tulisan ini bisa menjadi referensi penulis untuk 

memahami perilaku Australia mengapa berkeinginan untuk membentuk 

perjanjian bilateral perdagangan terutama dengan negara emerging market 

yang ada di Asia. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tulisan milik 

Ashok Sharma ini tidak menjelaskan tantangan atau hambatan yang 

dihadapi Australia dalam membentuk perjanjian bilateral dengan negara 

berkembang akan tetapi dalam tulis penulis disebutkan adanya tantangan 

yang dihadapi oleh Australia dalam membentuk perjanjian bilateral dengan 

negara berkembang. Selain itu, dalam tulisan Ashok Sharma hanya 

menjelaskan secara umum alasan-alasan yang mendasari kerjasama 

Australia-India bisa menjadi cocok, sementara tulisan penulis akan 

membahas mengenai faktor yang mendorong Australia membentuk 

perjanjian bilateral menggunakan konsep yang berbeda.   

                                                           
5
 Ibid hal 30 
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Studi terdahulu yang kedua yaitu berjudul Implikasi Perjanjian 

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) 

Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia yang ditulis oleh Yeti 

Andriani dan Andre pada Andalas Journal of International Studies Vol.6 No 

1 Mei tahun 2007. Pada tulisan jurnal tersebut penulis membahas tentang 

dampak yang akan timbul dari adanya perjanjian kemitraan ekonomi 

komprehensif antara Indonesia-Australia (IA-CEPA) terhadap perdagangan 

luar negeri Indonesia. Dan penulis menggunakan teori ekonomi liberal milik 

Adam Smith serta konsep keunggulan komparatif milik David Ricardo. 

Dalam pembahasan nya, penulis lebih membahas mengenai potensi 

yang akan timbul khusus nya bagi pedagangan Indonesia dari adanya 

perjanjian IA-CEPA ini. Dan dari sisi perdagangan serta investasi penulis 

memperhitungkan Indonesia akan mendapatkan keuntungan lebih dari 

perjanjian tersebut.
6
 Dalam tulisan ini juga disebutkan Indonesia-Australia 

adalah mitra dagang yang solid karena walaupun telah mengalami berbagai 

hambatan serta krisis yang pernah terjadi antar kedua negara, dalam sektor 

perdagangan antar kedua negara masih terus solid. 

Yang dapat penulis ambil dari tulisan diatas adalah pemahaman 

bagaimana pola perdagangan yang terjadi antara Australia-Indonesia serta 

bagaimana Indonesia dapat menjadi mitra yang strategis bagi pedagangan 

Australia. Kemudian perbedaan dengan tulisan penulis adalah jika tulisan 

diatas lebih membahas tentang dampak yang akan terjadi khusus nya bagi 

perdagangan luar negeri Indonesia dari adanya  perjanjian IA-CEPA dan 

                                                           
6
 Yeti Andriani dan Andre, Implikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-

Australia (IA-CEPA) terhadap perdagangan luar negeri Indonesia ,Andalas journal of 

international studies, Vol 6, 2007. 
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menggunakan konsep Adam Smith serta David Ricardo sementara tulisan 

yang akan penulis lakukan lebih mengarah ke faktor yang mendorong 

Australia dalam negosiasi pembentukan IA-CEPA ini. 

Studi terdahulu terakhir yang penulis gunakan adalah sebuah desertasi 

yang berjudul “development of maritime policy through bilateral 

arrangement : trade crewing aspects” yang dituliskan oleh Ozlem Mulun. 

Desertasi ini membahas tentang pengaturan kerjasama bilateral dalam 

bidang pelayaran Turki yang membahas tentang dua aspek yaitu, 

perdagangan maritim dan awak kapal. Ozlem Mulun menggunakan dua 

studi kasus, yaitu bilateral maritime agreement yang dilakukan oleh Turki 

yaitu antara Turki dengan Yunani dan Turki dengan Albania.
7
 

Dua perjanjian bilateral maritim yang dilakukan Turki di bidang 

transportasi laut adalah bertujuan untuk membangun hubungan maritim 

yang memiliki dasar persaingan bebas dan adil, kebebasan navigasi, 

memperkuat kerjasama komersial, dan operasional perdagangan.
8
 

Selain itu perjanjian ini memberikan perlakuan istimewa dan hak 

khusus, seperti pengurangan biaya pelabuhan serta biaya biaya lain. Kapal-

kapal milik kedua belah pihak juga dapat menggunakan tempat berlabuh 

dan fasilitas di pelabuhan untuk kepentingan bersandar, keluar masuk 

barang dan pemakaian kargo. Para pelaut dari kedua belah pihak negara 

juga memiliki hak untuk mendapatkan visa sementara selama tinggal di 

pelabuhan untuk cuti dengan alasan kesehatan. Ozlem Mulun menjelaskan 

                                                           
7
 Mulun, Ozlem. 2007. Development of maritime policy through bilateral arrangement: Trade 

Crewing Aspect. World Maritime University Dissertation, dikses 5 Juli 2018 

http://common.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1421&context=all_dissertation Hal 43 
8
 Ibid 
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bahwa melalui perjanjian kerjasama ini kedua negara saling memanfaatkan 

kesempatan untuk sama-sama meningkatkan hubungan kemaritiman dan 

memperbaiki hubungan luar negeri antar negara mereka.
9
 

Perjanjian bilateral ini akan meningkatkan komunikasi dan hubungan 

maritime antar kedua belah pihak dan pelabuhan akan dimanfaatkan untuk 

sarana pertukaran pendidikan, budaya maupun tekhnologi. Kebijakan luar 

negeri yang efektif dan positif di bidang hubungan maritime akan 

ditingkatkan melalui perjanjian bilateral ini. Menurut Ozlem Mulun, 

bilateral maritime agreement merupakan suatu alat yang efisien untuk 

mencapai tujuan yang bukan hanya sekedar untuk mekanisme hambatan 

perdagangan, melainkan mekanisme seperti bea cukai, pajak transportasi 

dan konflik antar negara yang memang membatasi bentuk pasar yang 

efisien.
10

 

Penelitian Ozlem Mulun menggunakan konsep yang sama dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan, namun terdapat perbedaan yaitu studi 

kasus yang diteliti. Ozlem Mulun meneliti tentang bilateral trade agreement 

khususnya kerjasama bidang martim dengan dua studi kasus yaitu kerjasama 

antara Turki dengan Yunani dan kerjasama antara Turki dengan Albania. 

Sendangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada kajian 

bilateral trade agreement dengan studi kasus Australia-Indonesia 

Comprehensive economic partnership agreement. 

 

                                                           
9
 Ibid, Hal 42 

10
 Ibid, Hal 37 
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2.2 Kerangka Konseptual 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai alasan yang mendasari 

pembentukan perjanjian kerjasama perdagangan bebas yang dilakukan oleh 

Australia maka penulis akan mencoba melihatnya menggunakan konsep 

bilateral trade agreement. Konsep ini dituliskan oleh Jayant Menon pada 

tahun 2007 dalam sebuah jurnal revisi yang digunakan sebagai bahan 

diskusi Asian development bank institute. 

 

2.2.1 Bilateral Trade Agreement 

Definisi bilateral free trade agreement menurut Jayant 

Menon adalah perjanjian perdagangan yang disepakati oleh dua 

negara anggota, atau antara satu negara dengan satu plurilateral 

trade agreement (PTA), atau antara satu BTA dengan satu PTA, 

atau antara du BTA atau antara dua PTA.
11

 Selain itu, terdapat tiga 

entitas lain yang termasuk dalam keanggotaan WTO juga dapat 

melakukan BTA meskipun bukan negara merdeka yaitu the 

European communities, Macau, dan Hongkong. BTA umumnya 

berbentuk free trade agreement (FTA), BTA dapat juga berbentuk 

custom union atau services agreement.
12

. 

Jika dibandingakan dengan PTA, BTA lebih popular dan tren 

peningkatan jumlahnya menjadi sangat pesat, hal ini dikarenakan 

hanya perlu dua entitas yang terlibat dan tidak ada batasan wilayah 

                                                           
11

 Menon, Jayant. 2007. Bilateral trade agreement. Journal compilation 2007 Crawford School of 

Economics and Government, the Astralian national University and Blackwell Publishing Asia Pty 

Ltd. Hal 30. 
12

 Ibid 
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geografis dalam kenggotaannya.
13

 Negara-negara dikawasan asia 

pasifik memiliki BTA setidaknya satu, dan masih akan terus 

bertambah karena banyak negara yang sedang mengadakan upaya 

untuk mengadakan BTA yang baru. 

 

Faktor pendorong BTA  

Jayant Menon menjelaskan faktor yang dapat mendorong 

sebuah negara dalam pembentukan BTA yaitu faktor general dan 

faktor spesifik. Faktor pendorong pembentukan BTA merupakan 

hal yang melatarbelakangi negara untuk melakukan kerjasama 

perdagangan bebas secara bilateral.
14

 

1. General Factor 

Faktor general adalah dorongan secara umum yang dapat 

melatarbelakangi sebuah negara dalam membentuk BTA 

yang ada.
15

 Faktor yang tergolong dalam faktor general 

adalah sebagai berikut.  

1) Adanya kekecewaan sebuah negara terhadap gagalnya 

liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh institusi 

tertentu pada level multilateral. Banyak pihak yang 

merasa kecewa terhadap kegagalan negosiasi WTO 

dalam Doha Round sehingga mereka membentuk BTA 

                                                           
13

 Menon, Jayant. 2007. Bilateral trade agreement. Journal compilation 2007 Crawford School of 

Economics and Government, the Astralian national University and Blackwell Publishing Asia Pty 

Ltd. Hal 31. 
14

 Menon, Jayant. 2007. Bilateral trade agreement. Journal compilation 2007 Crawford School of 

Economics and Government, the Astralian national University and Blackwell Publishing Asia Pty 

Ltd. Hal 31. 
15

 Ibid 
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untuk memenuhi agenda liberalisasi perdagangan 

mereka.
16

 

2) Faktor general yang kedua adalah adanya snowball 

effect atau domino effect, yaitu mulai menjamurnya 

BTA di kawasan asia pasifik, sehingga negara-negara 

lain akhirnya merasa perlu untuk memulai membuat 

BTA. Banyak negara yang menganggap jika tidak 

mengikuti trend BTA, mereka akan mengalami 

kerugian.
17

 

3) Faktor general yang ketiga adalah lemahnya perhatian 

serta pengawasan yang dilakukan oleh media, 

kelompok industri, maupun golongan anti free trade 

sehingga menyebabkan tekanan yang sangat lemah 

untuk menentang terjadinya BTA’s sehingga BTA 

mudah untuk disetujui.
18

 

4) Faktor general yang ke empat adalah motivasi politik 

dimana pembentukan BTA’s tidak hanya karena adanya 

motif ekonomi semata namun juga adanya kepentingan 

politik dimana negara melakukan BTA’s karena adanya 

dorongan dari partai politik, adanya pertimbangan 

ekonomi politik, serta adanya kepentingan dari elit 

politik tertentu sehingga kemudian secara tidak 

                                                           
16

 Ibid 
17

 Ibid hal 33 
18

 Ibid 
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langsung BTA’s digunakan sebagai sarana pemenuhan 

kepentingan politik domestik negara.
19

 

 

2. Spesific Factor 

Faktor spesifik juga menjadi alasan suatu negara dalam 

membentuk BTA’s. faktor spesifik adalah faktor pendorong 

pembentukan BTA yang memiliki fokus berdasarkan isu-isu 

tertentu, misalnya perdagangan, politik atau isu non ekonomi. 

Faktor ini dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu, 

economic, strategy, serta event driven.
20

 

1) Economical motivated BTA  

Economical motivated BTA adalah faktor yang menjadi 

pendorong pembentukan BTA yang memiliki fokus pada 

isu ekonomi. Kategori ini dibagi dalam dua sub kategori 

yaitu, sector driven and market access. 

1. Sector driven 

Adalah motivasi pembentukan BTA untuk 

memperluas sektor tertentu yang menjadi unggulan 

sebuah negara, atau karena ada keinginan 

mengecualikan sektor tertentu, sehingga negara 

dalam kategori ini memiliki fokus pada satu atau 

beberapa sektor antara yang ingin diperluas dan 

                                                           
19

 Ibid 
20

 Ibid 
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sektor yang diamankan.
21

 Sektor ini dibagi lagi 

menjadi sector expanding dan sector excluding. 

a. Sector expanding adalah faktor pendorong 

pembentukan BTA yang dilatarbelakangi oleh 

keinginan suatu negara untuk memperluas 

liberalisasi pasar pada sektor atau area tertentu 

yang menjadi fokus dan spesialisasi negara.
22

 

Dapat dikatakan sektor expanding ini bertujuan 

untuk memperluas dan mengembangkan 

liberalisasi ke wilayah yang tidak bisa dicapai 

dalam kesepakatan multilateral.
23

 

b. Sector excluding adalah faktor pembentukan 

BTA yang memberikan pengecualian pada suatu 

sektor atau isu-isu yang dianggap sensitif oleh 

negara.
24

 Produk agricultur menjadi sektor yang 

dianggap paling sensitif dalam kebanyakan BTA, 

sehingga beberapa negara memilih untuk tidak 

meliberalisasi sektor ini.
25

 

2. Market Access  

Adalah faktor pendorong pembentukan BTA sebagai 

bentuk upaya bagi negara untuk menciptakan akses 

pasar atau mengamankan akses pasar yang telah ada. 

                                                           
21

 Ibid, Hal 33 
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24

 Ibid, Hal 34 
25

 Ibid 
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Market access dibagi menjadi dua kategori yaitu 

market restoring dan market creating.
26

 

a. Market restoring adalah faktor pembentukan 

BTA yang memiliki tujuan ingin mengamankan 

akses pasar sebagai respon atas kondisi 

perdagangan global. Pembentukan BTA kategori 

ini disebabkan oleh maraknya pembentukan 

BTA.
27

 Timbul kehawatiran apabila negara tidak 

membentuk BTA dengan negara lain, negara 

akan kehilangan akses terhadap pasar yang telah 

dimiliki sebelumnya.  

b. Market creating adalah faktor pendorong 

pembentukan BTA sebagai upayaa untuk 

mengatasi permasalahan hambatan dagang antar 

negara.
28

 Selain itu market creating BTA ini 

berkaitan dengan adanya perubahan yang terjadi 

dan kemudian menciptakan peluang untuk 

berdagang. Misalnya terdapat penemuan 

sumberdaya alam dan berpotensi untuk menjadi 

peluang perdagangan antar negara.
29

 

 

 

                                                           
26

 Ibid 
27

 Ibid 
28

 Ibid, Hal 35 
29

 Ibid 
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2) Strategically Motivated BTA 

Strategically Motivated BTA adalah faktor pendorong 

BTA yang berfokus pada isu-isu strategis. Faktor ini 

dibagi menjadi dua kategori yaitu, lobby driven dan 

terror driven.
30

 

1. Lobby driven adalah pembentukan BTA dengan 

tujuan negara ingin menegosiasikan suatu isu 

strategis suatu negara dengan pihak terkait. Dapat 

dikatakan mereka memiliki agenda strategis diluar 

perdagangan yang ingin dicapai melalui negosiasi 

BTA.
31

 

2. Sedangkan faktor terror driven adalah alasan 

pembentukan BTA dalam rangka memerangi adanya 

terorisme yang dimasukkan kedalam negosiasi 

perjanjian bilateral kedua belah pihak negara. 

Diharapkan melalui BTA negara tujuan tidak 

menjadi ancaman bagi negara tersebut.
32

 

 

3) Event Driven Factor 

Event Driven adalah faktor yang mendorong suatu 

penandatanganan BTA yang terbentuk berdasarkan 

keinginan negara untuk mempercepat integrasi dengan 

negara atau kelompok negara tertentu. Event Driven 

                                                           
30

 Ibid 
31

 Ibid 
32

 Ibid 
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terbagi menjadi tigaa sub kategori yaitu PTA, WTO 

accession dan politik.
33

 

1. Sub Kategori PTA adalah faktor pembentukan BTA 

untuk mencapai integrasi dengan negara anggota 

PTA atau PTA itu sendiri. Terdapat dua sub ketegori 

yaitu PTA facilitation dan PTA integration. 

a. PTA facilitation, adalah pembentukan BTA yang 

keanggotaanya terdiri dari negara yang menjadi 

anggota PTA dengan negara non anggota PTA 

atau negara dengan PTA.
34

 

b. PTA integration BTAs adalah BTA yang 

keanggotaanya terdiri dari anggota PTA yang 

sama. Negara yang Membentuk BTA telah 

tergabung dalam suatu perjanjian plurilateral dan 

ingin mempromosiskan kedekata hubungan 

ekonomi diantara mereka.
35

 Misalkan Australia 

yang sudah tergabung dengan AANZFTA 

membuat perjanjian bilateral lagi dengan negara 

asia tenggara. 

2. Faktor event driven yang keduanya adalah WTO 

accession, maksudnya adalah negara-negara yang 

memiliki keinginan untuk bergabung dalam WTO 

akan berusaha untuk bisa mengadakan kerjasama 

                                                           
33

 Ibid 
34

 Ibid 
35

 Ibid, hal 37 
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bilateral dengan anggota WTO yang memiliki 

ekonomi yang kuat dengan tujuan akhir memiliki 

akses ke WTO dalam keanggotaannya.
36

 Misalkan 

negara yang belum tergabung seperti Macau, 

Hongkong, Taiwan, Palestina. 

3. Faktor event driven ketiga adalah faktor politik dan 

terbagi atas political integration dan political 

disintegration. 

a. Political integration adalah faktor pembentukan 

BTA dalam rangka percepatan pembentukan 

integrasi ekonomi dan politik union.
37

 

b. Political disintegration adalah penbentukan BTA 

yang terjadi karena adanya disintegrasi politik. 

Seperti pada masa runtuhnya Uni Soviet menjadi 

beberapa negara baru. Pembentukan BTA ini 

merupakan upaya untuk tetap mempertahankan 

afiliasi politiknya.
38

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Ibid, hal 37 
37

 Ibid 
38

 Ibid 
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Berikut ini adalah bagan dari specific factors yang mendorong 

terbentuknya BTA: 

 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Berdasarkan konsep bilateral free trade agreement yang telah 

dijelaskan sebelumnya, pembentukan bilateral free trade agreement pasti 

dilatar belakangi oleh general factor serta specific factor. Dalam penelitian 

ini penulis akan melakukan analisis faktor yang mendorong Australia dalam 

negosiasi pembentukan Indonesia-Australia Comprehensive Economic 

Partnership Agreement pada tahun 2010, dengan menggunakan konsep 

Bilateral Trade Agreement yang ditulis oleh Jayant Menon. 

Yang pertama adalah general factor, general factor sendiri terdiri dari 

empat indikator yang membantu untuk menjelaskan yaitu kekecewaan suatu 

negara terhadap institusi multilateral, ini akan menjadi berlaku jika ada 

sebuah penyataan dari pemerintah Australia yang merasa kecewa dengan 

institusi multilateral yang berkaitan dengan liberalisasi perdagangan. 

General factor yang kedua adalah adanya domino effect yang terjadi di 

Sumber: Jayant Menon, Bilateral Trade Agreement and the World 

Trading System, 2006, hal 7 

Gambar 5. Bagan specific factors yang mendorong terbentuknya BTA 
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kawasan Asia Pasifik dalam perjanjian BTA, ini akan berlaku jika trend 

BTA di kawasan ini naik secara drastis. 

Kemudian yang ketiga yaitu BTA’s tend attarck less attention, yaitu 

BTA kurang mendapatkan perhatian lebih dari media, kelompok oposisi 

serta kelompok anti free trade sehingga BTA lebih mudah tercapai. Dalam 

kasus IA-CEPA ini faktor ini akan menjadi penting jika memang tidak ada 

perhatian dari media dan tekanan oleh publik yang anti-free trade. 

Sementara general faktor yang terakhir adalah motivasi politik, yaitu peran 

dari partai politik serta petinggi politik yang ikut campur dalam proses 

perumusan perjanjian. Jika IA-CEPA melibatkan unsur politik di dalamnya 

maka faktor ini akan berlaku. 

Yang selanjutnya adalah faktor pendukung yang termasuk kedalam 

faktor spesifik, faktor spesifik terbagi menjadi tiga yaitu economically 

motivated BTA, strategic factor serta event driven factor. Yang pertama 

adalah economically motivated BTA yang terbagi menjadi sector driven dan 

market access. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis 

apakah ada sektor-sektor yang menjadi spesialisasi serta fokus Australia 

dalam mencapai IA-CEPA. Sector driven dibagi lagi menjadi dua indikator 

yaitu sector expanding yaitu sektor yang menjadi fokus Australia dan 

mencoba untuk diliberalisasi dan yang kedua adalah sector excluding yaitu 

sektor-sektor yang dianggap sensitif oleh Australia sehingga dihindari dan 

tidak dimasukkan dalam perjanjian. 

Kemudian market access dibagi menjadi dua indikator, yang pertama 

adalah market restoring, Australia tidak ingin kehilangan pasar Indonesia 
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yang bergabung dengan beberapa PTA, oleh karena itu melalui IA-CEPA 

ini Australia mencoba terus mengamankan pasarnya di Indonesia. Yang 

kedua adalah market creating adalah Australia melalui IA-CEPA ini ingin 

menghapuskan hambatan-hambatan dagang yang sebelumnya masih ada 

sehingga perluasan pasar tidak akan terhambat oleh pajak, tariff, serta kuota 

barang. 

Lalu spesifik faktor yang kedua adalah strategic factor yang terbagi 

menjadi lobby driven serta terror driven. Faktor lobby driven akan berlaku 

jika Australia ingin menandatangi IA-CEPA jika didalamnya Australia bisa 

membahas isu strategis seperti isu lingkungan. Terror driven akan berlaku 

jika didalam BTA yang akan disetujui memasukkan tentang pemberantasan 

terorisme. 

Spesifik faktor yang ketiga adalah event driven factor yang terbagi 

menjadi PTA, WTO access, serta Political. PTA dibagi menjadi dua yaitu 

PTA integration dan PTA facilitation. PTA facilitation berlaku jika ada 

sebuah PTA yang diikuti oleh Indonesia sedangkan Australia belum 

bergabung dan ingin bergabung dengan PTA tersebut. Sedangkan PTA 

integration berlaku jika Indonesia dan Australia sudah bergabung dalam 

PTA yang sama. 

WTO access sepertinya tidak berlaku dalam penelitian ini karena 

Australia serta Indonesia sama sama sudah bergabung kedalam anggota 

WTO. Yang terakhir adalah political, dibagi menjadi dua yaitu political 

integration dan political disintegration. Kedua faktor ini menjadi konstan 

dalam penelitian penulis karena Australia dan Indonesia tidak termasuk 
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dalam political union, dan Australia Indonesia juga bukan negara hasil 

pecahan satu negara. 

 

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Bilateral Trade Agreement 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

Bilateral 

Trade 

Agreement 

General 

factor 

Adanya kekecewaan 

terhadap institusi 

multilateral 

Sebuah pernyataan yang 

dikeluarkan oleh negara 

Australia yang menunjukkan 

kekecewaan terhadap WTO 

Domino effect, yaitu 

adanya trend 

munculnya BTA’s di 

kawasan 

Adanya momentum di 

kawasan dimana trend 

bilateral trade agreement 

sedang gencar-gencarnya 

BTA cenderung 

tidak terlalu memicu 

perhatian masyarakat 

luas 

Mencari tentang pengawasan 

media yang ada di Australia 

tentang kebijakan yang 

berhubungan dengan BFTA 

yang dilakukan terutama IA-

CEPA 

Motivasi politik Ada atau tidaknya dorongan 

politik dalam negeri yang 
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mempengaruhi Australia 

dalam pembentukan IA-

CEPA. 

 

Specific 

Factor 

Strategic factor Lobby driven: apakah 

Australia memiliki agenda 

strategis yang akan dibahas 

dalam perjanjian IA-CEPA 

Terror driven: pembentukan 

BTA dalam hal untuk 

memerangi terorisme yang 

dimasukkan di dalam 

perjanjian 

Economic factor Sector driven : adanya sektor-

sektor tententu yang dianggap 

penting bagi Australia 

- Sector expanding: 

terdapat satu sektor 

yang menjadi fokus 

Australia yang ingin 

di liberalisasi melalui 

perjanjian IA-CEPA 

- Sector excluding: 

terdapat sektor yang 
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mendapatkan 

perhatian khusus dan 

sensitif sehingga tidak 

dimasukkan dalam 

perjanjian 

Market acces: upaya 

Australia menjaga atau 

menciptakan pasar yang ada 

di Indonesia melalui 

perjanjian IA-CEPA 

- Market restoring: 

Australia membentuk 

IA-CEPA dalam 

rangka menjaga pasar 

yang ada di Indonesia. 

- Market creating: 

Australia membentu 

IA-CEPA dengan 

tujuan penghapusan 

hambatan dagang 

yang pernah terjadi 

dengan Indonesia. 
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Event driven factor PTA: dengan Australia 

membentuk IA-CEPA akan 

menunjukkan kedekatan 

Australia-indonesia dalam hal 

ekonomi 

- PTA facilitation BTA: 

adanya PTA yang 

belum diikuti oleh 

Australia sementara 

Indonesia sudah 

mengikuti. 

- PTA integration BTA: 

Australia dan 

Indonesia tergabung 

kedalam plurilateral 

regional trade 

agreement yang sama. 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Australia membuat studi kelayakan kerjasama comprehensive dengan Indonesia pada tahun 2007, yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan memulai negosiasi untuk yang pertama kali pada tahun 2010 disaat 

kondisi perekonomian Indonesia ketika itu sedang mengalami penurunan setelah krisis ekonomi tahun 

1998 yang belum sepenuhnya pulih  

Apa saja faktor yang menjadi pendorong Australia dalam negosiasi pembentukan IA-CEPA tahun 2010? 

Konsep bilateral trade agreement 

General Factors Specific factor 

Politically 

motivated 

BTAs tend 

to attract 

less 

attention 

Domino 

effect 

Disenchantme

nt with 

liberalization 

at multilateral 

level 

Event Driven Strategic Economic 

Market Access Sector Driven 

Expan

ding 

Exclud

ing 

Marke

t 

Restor

ing 

Marke

t 

Creati

ng 

Terror 

Driven 

Lobby 

Driven 

Political PTA 

Integr

ation 

Facilit

ation 

WTO 

Access 

Integr

ation 

Disint

egrati

on 

Inisiasi pemerintah Australia dalam pembentukan IA-CEPA dilatarbelakangi oleh faktor general serta 

faktor spesifik faktor general yang paling menonjol adalah adanya domino effect yang ada di kawasan 

serta faktor spesifik yang menonjol adalah adanya sector driven serta market access yang erat hubungan 

nya dengan ekonomi. 
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2.5 Argumen Utama 

Menurut latar belakang di atas dan konsep yang ada penulis 

memberikan argumen utama untuk menjawab masalah bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh Australia didorong oleh faktor general dan faktor spesifik 

dimana menurut penulis, general faktor yang melatarbelaki adalah adanya 

domino efek yang terjadi di kawasan asia pasifik terutama trend negara-

negara Asia Timur yang mulai melakukan inisiasi kerjasama free trade 

dengan negara kawasan ASEAN tentu saja Australia sebagai salah satu 

negara maju secara ekonomi dikawasan Asia pasifik tidak ingin kalah dalam 

peta persaingan perdagangan bebas di kawasan. Dan kemudian untuk 

specific factor yang melatarbelaki perilaku Australia adalah lebih besar 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Sektor driven, Australia pastinya ingin 

menghapus hambatan dagang yang masih ada dengan Indonesia sejauh ini 

hambatan dagang yang dialami oleh Australia masih mengganggu dalam hal 

perdagangan meskipun Australia dan Indonesia sudah memiliki komitmen 

penurunan hambatan dagang serta tarif perdagangan melalui kerangka 

AANZFTA, akan tetapi tidak dapat menghapuskan hambatan dagang secara 

penuh, serta implementasi penghapusan hambatan dagang melalui 

AANZFTA berlaku pada tahun 2025. Diharapkan melalui kerjasama IA-

CEPA akan mencapai percepatan penghapusan hambatan-hambatan dagang 

yang masih dengan penuh. Faktor ekonomi lain yaitu market access 

berkaitan dengan upaya mempertahankan pasar Australia yang sudah ada di 

Indonesia agar pasar Australia tetap terjaga di Indonesia. Dapat dilihat dari 

pasar produk-produk daging, sayuran, buah Australia yang paling besar di 
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impor ke Indonesia dengan konsumen yang sangat besar penduduk 

Indonesia kurang lebih berjumlah 250 juta penduduk, maka sebuah 

keuntungan besar bagi Australia, jika tidak dipertahankan maka akan 

muncul kerugian terutama dalam sektor-sektor strategis yang pasar 

Australia telah besar di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan fenomena yang 

diteliti dengan variabel tunggal yang dibahas secara akurat, sehingga 

penelitian ini berbeda dengan penelitian eksplanatif yang menguji dua 

variabel.  

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memudahkan penulis dalam 

memberikan analisa. Penulis berfokus pada faktor pendorong Australia 

dalam negosiasi pembentukan Indonesia-Australia Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada tahun 2010. Dan penulis 

menggunakan level of analysis pada level negara. Dalam kasus ini yang 

menjadi aktor utama adalah Australia. Akan tetapi, perilaku individu, 

kelompok, organisasi, serta lembaga perpolitikan yang berkaitan dengan 

tindakan internasional negara pun harus penulis perhatikan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka. Penulis mengumpulkan data dengan memakai referensi dari 
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buku, internet, jurnal, artikel pada surat kabar yang memuat berita tentang 

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-

CEPA). Teknik ini dipilih karena keterbatasan penulis untuk melakukan 

wawancara. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. 

Karena penulis menggunakan studi literatur untuk menganalisis penelitian 

ini. Penulis juga melakukan tahapan dalam menganalisis, dari pemilihan 

data, menyunting data, verifikasi data dan tahap terakhir adalah melakukan 

analisis data sesuai dengan pembahasan. Penulis juga melakukan 

pengolahan data yang lebih mendalam serta dilakukan dengan cara 

mengolah hasil, menganalisis kasus dan pengumpulan berbagai informasi 

yang berasal dari buku, surat kabar, internet ataupun jurnal-jurnal ilmiah. 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, skripsi ini berisi 5 bab, dengan beberapa sub-bab: 

BAB 1 (PENDAHULUAN) Bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah yang mendasari urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan 

dilakukannya penelitian, serta manfaat yang akan diharapkan dan dihasilkan 

oleh penelitian yang dilakukan. 

BAB 2 (KERANGKA PEMIKIRAN) Pada bab ini berisikan tinjauan 

pustaka yang terdiri dari studi terdahulu yaitu penelitian yang mendukung 

tulisan penulis dengan kesamaan topic dan teori atau konsep. Bab ini juga 
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berisikan tentang teori atau konsep yang dituangkan dalam operasionalisasi 

konsep yang kemudian berefek ke alur pemikiran yang penulis buat. 

Argumen utama lahir dari latar belakang dan konsep yang penulis buat 

mengenai faktor pendorong Australia dalam negosiasi pembentukan 

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. 

BAB 3 (METODE PENELITIAN) Bab ini berisikan metode yang 

akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang berisi 

tentang jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisa data dan sistematika penulisan. 

BAB 4 (GAMBARAN UMUM) Bab ini berisikan gambaran umum 

mengenai variabel penelitian, sehingga penulis akan membahas lebih rinci 

mengenai bagaimana analisa inisiasi yang dilakukan Australia dalam 

melakukan kerjasama ekonomi bilateral dengan Indonesia. 

BAB 5 (HASIL DAN PEMBAHASAN) Dalam bab ini, terdapat 

sistematika jawaban sesuai dengan kerangka konseptual beserta 

indikatornya. Bab ini untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditulis 

sebelumnya. 

BAB 6 (KESIMPULAN) Dalam bab ini, peneliti  akan memberikan 

pernyataan singkat dan tepat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

sehubungan dengan penelitian. Serta berisi rekomendasi atau saran yang 

dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian 
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BAB IV 

PERKEMBANGAN NEGOSIASI PEMBENTUKAN INDONESIA – 

AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP 

AGREEMENT 

 

4.1 Dinamika Hubungan Bilateral Australia-Indonesia 

Dinamika hubungan Australia dengan Indonesia sangat menarik, dari 

sisi geografis kedua negara memiliki wilayah yang sangat berdekatan akan 

tetapi negara yang berdekatan secara geografis biasanya memiliki banyak 

kemiripan, termasuk entitas, budaya, agama, dan pengalaman sejarah. Hal-

hal tersebut yang umumnya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 

integrasi kedua negara ataupun integrasi kawasan. Semakin banyaknya 

kemiripan, maka semakin mudah negara-negara dapat bersatu. 

Namun hal ini tidak terlihat dalam hubungan antara Australia dan 

Indonesia, kedua negara memiliki perbedaan signifikan di hampir semua 

bidang, seperti yang perrnah dikatakan oleh mantan PM Australia Paul 

Keating
1
: 

“No two neighbours anywhere in the world are as 

comprehensively unalike as Australia and Indonesia. We differ in 

language, culture, religion, history, ethnicity, population size an 

in political, legal, and system. Usually, neighbours share at least 

some characteristic brought about by proximity over time, but the 

Indonesian archipelago and the continental land mass of 

Australia might well have been half a world apart”. 

 

 

                                                           
1
 Evans, Gareth. (1993). Australia’s Foreign Policy in the World of the 1990s. Melbourne : 

Melbourne University Press. 
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Perbedaan-perbedaan yang kontras tersebut telah menyulitkan 

keduanya untuk saling berkomunikasi dan saling memahami kebutuhan 

serta kepentingan masing-masing dalam berbagai bidang walupun 

sebenarnya kedua negara memahami bahwa mereka saling membutuhkan. 

Masyarakat dan pemerintah Australia selalu berasumsi dan berharap bahwa 

seharusnya bangsa dan pemerintah Indonesia dapat memahami setiap apa 

yang mereka lakkan beserta nilai-nilai yang mendasarinya. 

Seperti yang pernah dikatakan oleh menteri luar negeri Australia 

Alexander Downer:  

“our economic security..our border security..and our ability 

to help shape a more secure world..all rely on Australia 

exercising a strong, independent, responsive and pragmatic 

foreign policy” (pidato Alexander Downer pada peluncuran 

publikasi white paper on Australian’s foreign and trade policy, 7 

mei 2002). 

 

Hubungan Indonesia-Australia telah berlangsung cukup lama. 

Hubungan antar kedua negara ini merupakan salah satu bentuk hubungan 

yang paling mendalam di antara dua negara di kawasan Asia Pasifik. 

Sebagai tetangga yang berdekatan Australia dan Indonesia memiliki yang 

kuat dalam masyarakat, pemerintahan, serta dalam hubungan ekonomi. 

Pada masa pemerintahan perdana menteri Paul Keating (1991-1996) 

Indonesia menjadi fokus utama dari arah politik luar negeri Australia. 

Selama periode 5 tahun tersebut, perdana menteri Australia melakukan 

setidaknya 5x kunjungan ke Indonesia yang pada akhirnya menuntun 

kepada penandatanganan kesepakatan keamanan bersama (Agreement on 

Mutual Security atau AMS) pada tahun 1995. Dalam perjanjian tersebut 
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secara umum mengharuskan kedua negara saling berkonsultasi serta 

membentuk tindakan bersama dalam masalah keamanan.
2
 

Kemudian pada tahun 1997 Indonesia dan Australia membentuk 

perjanjian Delimitation Maritime Treaty (DMT) sebagai upaya penyelesaian 

masalah perbatasan di wilayah Laut Timor dan Laut Arafuru serta Samudera 

Hindia bagian timur. Hubungan Indonesia dengan Australia mulai sempat 

goyah ketika memperdebatkan masalah kedaulatan Timor Leste, meskipun 

Australia mengakui kedaulatan Timor Leste terhadap Indonesia hal tersebut 

masih menjadi perdebatan di dalam negeri Australia. 

Secara historis Australia memiliki kedekatan emosional terhadap 

timor leste akibat dari dukungan masyarakat Timor Leste terhadap Australia 

dalam melawan kolonial Jepang. Tidak hanya itu, terdapat banyak juga 

aktivitas media yang meliput masalah aneksasi Indonesia terhadap Timor 

Leste, yang merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia menurut 

Australia. Hubungan kedua negara serta komitmen Australia terhadap 

demokrasi dan penegakan hak asasi manusia semakin rumit ketika Australia 

harus menerima sebanyak 20.000 pengungsi yang berasal dari Timor Leste, 

yang mana menurut Australia dinilai sebagai korban pelanggaran HAM oleh 

Indonesia.
3
 

Namun, melihat kondisi Timor Leste yang seperti itu, Australia pada 

saat itu tetap mengambil sikap yang tidak terlalu interventif demi menjaga 

hubungan strategis dengan Indonesia. Kemudian, pada akhir tahun 1998 

Australia memiliki pandangan yang berbeda terhadap masalah Timor Leste 

                                                           
2
 Peter Chalk, “Australia and Indonesia : Rebuilding Relations after East Timor”, dalam jurnal 

Contemporary South-east Asia, Vol. 23, 2001, hal 234. 
3
 Ibid 
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dengan Indonesia. Setelah Timor Leste merdeka dari Indonesia pada tahun 

1998, perdana menteri John Howard secara pribadi meminta kepada 

presiden Indonesia saat itu yaitu BJ Habibie, mendorong untuk segera 

mengurangi keterlibatan Indonesia di dalam Timor Leste.
4
 

Ketegangan hubungan Indonesia Australia mulai meningkat pada 

tahun 1999 ketika secara tiba tiba presiden BJ Habibie memberikan 

referendum kepada Timor Leste untuk memilih apakah ingin merdeka atau 

diberikan otonomi khusus. Hal ini kemudian memicu dukungan Australia 

yang semula netral menjadi berpihak kepada kemerdekaan Timor Leste. 

Dukungan Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste berdampak 

buruk terhadap hubungan Australia-Indonesia salah satunya pembubaran 

kerjasama AMS pada tahun 1999. Menteri kordinator bidang politik dan 

keamanan Indonesia Faisal Tanjung mengatakan bahwa tindakan Australia 

di Timor Leste pada saat itu tidak konsisten dengan perjanjian yang telah 

ditandatangani sebelumnya dimana sebelumnya kedua negara sepakat untuk 

bekerjasama menciptakan keamanan di wilayah perbatasan. Sejak saat itu, 

sentiment masyarakat Indonesia terhadap Australia menjadi sangat buruk.
5
 

Salah satu fenomena ketegangan hubungan Indonesia-Australia terjadi 

pada tahun 2000 dimana duta besar Australia untuk Indonesia pada saat itu 

John McCarthy diserang oleh kelompok demonstran anti Australia di 

Mahassa, Sulawesi Tenggara pada saat acara pembukaan kantor asuransi 

Australia. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tindakan Australia di 

Timor Leste merupakan bentuk penghianatan terhadap kepercayaan yang 

                                                           
4
 Ibid, hal 234. 

5
 Ibid 
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dimiliki Indonesia terhadap Australia sebagai teman dekat, yang mana sejak 

tahun 1976 Australia telah mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia 

atas Timor Leste.
6
 

Memasuki tahun 2000an Australia mulai melakukan upaya untuk 

memperbaiki hubungan dengan Indonesia pasca tragedi Timor Leste. Salah 

satunya adalah dengan membantu Timor Leste dalam membangun 

kemandirian negaranya. Pemerintahan John Howard berkomitmen untuk 

memberikan bantuan sebesar 28 juta dollar Australia dalam jangka waktu 5 

tahun untuk membantu pembangunan pertahanan di Timor leste.
7
 Selain itu, 

Australia juga membantu Timor Leste dalam membangun sektor vital 

seperti pembangunan pendidikan, pembangunan keadilan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Dengan membantu pembangunan di sektor-

sektor vital tersebut Australia berharap tidak hanya menciptakan 

perdamaian dan stabilitas Timor Leste namun juga menciptakan Timor 

Leste sebagai jembatan untuk hubungan yang lebih baik antara Australia 

dan Indonesia.
8
 

Tidak hanya itu, Australia juga harus memperbaiki interaksi secara 

langsung dengan Indonesia sendiri. Salah satunya adalah Australia dapat 

membantu mempromosikan interaksi antar warga yang lebih dekat melalui 

pariwisata, dan pertukaran pelajar. Dari sisi ekonomi, Australia dapat 

membantu Indonesia dengan memberikan bantuan pembangunan ekonomi 

                                                           
6
 Ibid, hal 237. 

7
 Ibid, hal 242. 

8
 Ibid 
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serta dapat berperan menjadi perantara antara Indonesia dengan institusi 

keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF.
9
 

Kasus kemerdekaan Timor Leste dan ikut campur Australia di 

dalamnya membuat dinamika hubungan Australia dan Indonesia menjadi 

sangat tegang pada saat itu. Dampak dari kasus ini cukup besar sampai 

menyebabkan maraknya gerakan dan demonstrasi di Indonesia bukan saja 

anti pemerintah Australia saja akan tetapi juga anti orang Australia di 

mayoritas kota besar Indonesia. Namun, hubungan yang tegang itu tidak 

menjadikan hubungan diplomatik antar kedua negara itu terputus.
10

 

Hubungan kedua negara kembali pulih dalam waktu yang tidak begitu 

lama. Pada awal pemerintahan presiden Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tahun 2004, hubungan kedua negara kembali 

menunjukkan perkembangan pesat, terlihat dari meningkatnya hubungan 

sosial, politik, ekonomi, dan perdagangan kedua negara. 

Dalam bidang keamanan hubungan antara Australia dan Indonesia 

dikejutkan dengan adanya peristiwa Bom Bali yang menewaskan kurang 

lebih 202 orang dan 88 diantaranya adalah warga negara Australia. 

Peristiwa Bom Bali terulang untuk kedua kalinya pada tahun 2005. Dari 

peristiwa Bom Bali memunculkan kekhawatiran Australia terhadap 

kelompok militan islam yang ada di Indonesia karena pelaku Bom Bali 

berasal dari kelompok ekstrimis islam yang berafiliasi dengan Al Qaeda.
11

 

Dalam rangka melindungi warga negara Australia, pemerintah 

                                                           
9
 Ibid 

10
 Siti Muti’ah Setyawati dan Dafri Agussalim, Security Complex Indonesia-Australia dan 

pengaruhnya terhadap dinamika hubungan kedua negara, dalam jurnal Ilmu sosial dan Ilmu 

Politik, Vol. 19, No. 2, 2015, Hal. 111 
11

 Ibid 
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mengeluarkan peringatan dini mengenai perjalanan bagi warga negara 

Australia yang akan berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi himbauan 

pemerintah Australia ini dianggap sebagai bentuk respon yang berlebihan 

dari sisi Indonesia. 

Masalah lain yang menghambat hubungan Indonesia-Australia 

menyangkut keamanan yaitu masalah boat people yaitu pengungsi yang 

berasal dari daerah-daerah konflik seperti Irak, Afghanistan, Sri Lanka, 

Myanmar, Suriah yang datang ke Australia melalui perairan Indonesia untuk 

mencari suaka. Australia sangat ketat menerapkan kebijakan dalam 

menangani pengungsi yang itu berdampak kepada negara Indonesia yang 

memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi yang telah ditolak oleh 

pemerintah Australia.
12

 

Dalam segi bantuan luar negeri Indonesia menjadi salah satu negara 

penerima ODA terbesar dari Australia. Dari total ODA yang disediakan oleh 

pemerintah Australia sebesar 3,7 milyar dollar AS pada tahun 2008-2009, 

Indonesia mendapat 462 juta dollar AS atau naik 3,2 juta dollarAS dari 

periode sebelumnya yang hanya mendapat 458,8 juta dollar AS. Dana 

tersebut terdiri dari country program sebesar 182 juta dollar AS dan AIPRD 

sebesar 230,9 juta dollar AS. Bantuan pembangunan ini antara lain 

digulirkan di bidang education and scholarship, governance, human 

security and stability, infrastructure and regional development, aceh 

rehabilitation and health.
13

 

                                                           
12

 Ibid 
13

 Kementrian Luar Negeri RI, Profil Negara dan Kerjasama : Australia, diakses dari 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54 

 



8 

 

Salah satu program Australia dalam AIPRD hingga tahun 2009 

rencananya Australia akan membangun 2000 gedung SMP di berbagai 

wilayah di Indonesia dan saat ini telah dibangun lebih dari 1000 gedung 

SMP yang gedung ke 1000 telah diresmikan oleh menteri luar negeri 

Stephen Smith bersama menteri luar negeri Indonesia Hasan Wirayuda pada 

tanggal 11 Agustus 2008 yang bertempat di SMPN 4 Pallangga, Gowa.
14

 

Kerjasama pembangunan Indonesia-Australia ke depan telah tertuang 

pada country strategy framework 2008-2013 berjumlah 2,5 milyar dollar AS 

yang berlandaskan joint ownership, joint management dan fokus prioritas 

yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah milik 

Indonesia. Di bidang kerjasma sosial budaya, kegiatan hubungan antar 

masyarakat antar kedua negara semakin meningkat, tidak saja melalui 

pendidikan, tetapi kunjungan wisatawan. 

Karakter hubungan antara Australia dan Indonesia yang  penuh 

dengan sensitivitas dan ganjalan serta potensi positif, dinamika hubungan 

antar kedua negara memiliki karakter, yang pertama adalah yang menjadi 

masalah dalam hubungan kedua negara umumnya berpangkal dari masalah 

yang berkembang di Indonesia. Misalnya reaksi Indonesia terhadap respon 

Australia terhadap isu yang berkembang di Indonesia sendiri, seperti kasus 

lepasnya Timor Leste, kasus David Jenkins, insiden Santa Cruz, dan kasus 

visa 42.
15

 

Karakter yang kedua yaitu permasalahan dalam hubungan lebih sering 

berasal dari masyarakat ataupun individu dan kelompok, bukan dari 

                                                           
14

 Ibid 
15

 Siti Muti’ah Setyawati dan Dafri Agussalim, Op.Cit.,Hal 114. 
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pemerintah kedua negara. dan karakter hubungan yang ketiga adalah 

sebagian besar permasalahan terjadi karena adanya kegagalan dalam 

diplomasi serta komunikasi politik antar kedua negara. 

Perkembangan dinamika hubungan bilateral kedua negara mengalami 

peningkatan setelah sempat mengalami kerenggangan akibat kasus lepasnya 

timor timur dan insiden-insiden yang lain. Dasar-dasar hubungan kedua 

negara relatif kokoh karena sudah dibentuknya komitmen antara kedua 

pemimpin negara untuk mengembangkan hubungan persaudaraan sebagai 

sebuah negara yang bertetangga dekat kemudian adanya peluang untuk 

mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dan terdapat 

instrument legal yang telah dibentuk dalam joint declaration on 

comprehensive partnership pada tahun 2005 dan Lombok treaty pada tahun 

2006.
16

 

Dari sisi perkembangan kerjasama perekonomian pada tangga 4 April 

2005 dilakukan pertemuan antara PM John Howard dan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dalam  rangka Joint Declaration on Comprehensive 

Partnership between Australia and the Republic of Indonesia. Secara 

umum, Joint declaration tersebut berisi bahwa Indonesia dan Australia 

dapat membentuk kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi, keamanan, 

hingga penguatan interaksi antar masyarakat.
17

 

Dari bidang ekonomi, Australia dan Indonesia mendiskusikan 

bagaimana kedua negara dapat menciptakan dan memperluas hubungan 

                                                           
16

 Ibid 
17

 Departement of Foreign Affairs and Trade, Joint Declaration on Comprehensive Partnership 

Between Australia and the Republic of Indonesia, diakses dari 

https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-

australia-and-the-republic-of-indonesia.aspx 
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bisnis yang saling menguntungkan. Kedua negara berharap untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan perdagangan jasa terutama dari sektor 

pariwisata dan pendidikan, kemudian mempermudah dan meningkatkan 

arus investasi, serta memfasilitasi akses pasar bagi usaha kecil dan 

menengah. Dari adanya Joint statement ini menjadi pemicu terbentuknya 

negosiasi IA-CEPA antar kedua negara. 

 

4.2 Perkembangan Munculnya Trend Bilateral Trade Agreement (BTA) 

Sejak awal terbentuknya WTO pada sekitar awal tahun 1995, 

organisasi ini telah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) 

sebanyak lima kali. Keputusan yang diambil nantinya akan dijadikan 

sebagai kebijakan oleh WTO. KTM-WTO pertaman kali diselenggarakan di 

Singapura tahun 1996, yang kedua dilaksanakan di Jenewa tahun 1998, 

ketiga di Seatlle tahun 1999 dan KTM terakhir di Doha, Qatar tahun 2001. 

Konferensi tingkat menteri ke-4 WTO yang dilaksanakan di Doha 

dihadiri oleh 142 negara. menghasilkan dokumen utama berupa deklarasi 

Doha yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai 

perdagangan jasa, produk pertanian, tariff industri, lingkungan, isu-isu 

implementasi, Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa 

dan peraturan WTO. 

Deklarasi tersebut mengamanatkan kepada para anggota untuk 

mencari jalan bagi tercapainya konsensus transparansi dalam pengadaan 

pemerintah (government procurement), dan fasilitas perdagangan. Namun 
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perundingan mengenai isu-isu tersebut ditunda hingga selesainya KTM ke-5 

WTO pada tahun 2003.
18

  

Proses negosiasi Doha Round memang sangat rumit karena yang 

pertama adalah hampir semua negara ikut berpartisipasi. Kedua, keputusan 

yang diambil adalah berdasarkan consensus yang dimana harus semua 

negara setuju dengan satu keputusan, dengan kata lain disetujui atau dengan 

tidak sama sekali jika ada salah satu negara yang tidak menyetujuinya. 

Ketiga, setiap bagian yang dinegosiasikan dalam Doha Round merupakan 

bagian dari keseluruhan dan tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga tidak 

dapat disepakati secara terpisah atau dapat disebut sebagai single 

undertaking maka dari itu keputusan baru dapat disetujui ketika seluruh 

bagian negosiasi telah disepakati. 

Dalam negosiasi Doha round ini ada 10 kategori yang menjadi 

pembahasan utama yang pertama adalah pembahasan sektor pertanian 

dimana ada pengurangan subsidi sebesar 2,5% dari nilai produksi untuk 

negara maju. Dan 6,7 % untuk negara berkembang. Kemudian yang kedua 

sektor non-agriculture dimana membahas mengenai pengurangan tariff 

impor untuk barang-barang selain produk makanan. Yang ketiga untuk 

sektor jasa dimana didalamnya membahas tentang penegakan regulasi 

produk jasa dari negara asing, dalam sektor ini negara membahas mengenai 

produk jasa apa saja yang dapat dijadikan sebagai komoditas perdagangan.
19

 

Kemudian yang keempat, mengenai aturan anti-dumping yang 

didalamnya membahas tentang penegakan aturan mengenai larangan subsidi 

                                                           
18

 Kementrian Perdagangan, F.A.Q., diakses dari http://www.kemendag.go.id/en/faq 
19

 Ibid 
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produk dalam negeri terhadap produk negara lain untuk mematikan 

persaingan. Komoditas yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini 

adalah kendaraan niaga, pesawat terbang, dan kapas. Yang kelima mengenai 

HAKI yang didalamnya membahas tentang pembentukan daftar produk dan 

country of origin dalam rangka mengontrol peredaran wine dan minuman 

beralkohol. Dengan tujuan melindungi keaslian sebuah produk serta 

menekankan kepada produsen untuk mencantumkan asal usul dari barang 

yang digunakan.
20

 

Kemudian yang keenam adalah mengenai perdagangan yang 

berhubungan dengan lingkungan, dimana perjanjian perdagangan tidak 

boleh mengesampingkan mengenai isu-isu tentang lingkungan serta 

melindungi negara berkembang dari eksploitasi sumberdaya alam untuk 

kepentingan industry. Yang ketujuh membahas tentang fasilitas 

perdagangan yaitu memperjelas dan memperbaiki penegakan tentang 

regulasi perdagangan serta penetapan bea masuk dengan tujuan untuk 

mengurangi proses di birokrasi serta menghilangkan korupsi dalam prosedur 

kepabean. Yang kedelapan mengenai keistimewaan negara berkembang 

dimana semua negara WTO wajib membantu negara-negara berkembang 

dalam hal infrastruktur serta membantu untuk permasalahan sengketa 

perdagangan. Hal ini diharapkan agar negara-negara berkembang dapat 

menjadi ikut maju.
21

 

Yang kesembilan adalah mengenai penyelesaian sengketa dan 

didalamnya membahas mengenai cara dan solusi yang cocok untuk 

                                                           
20

 Ibid 
21
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penyelesaian sengketa dalam perdagangan. Kemudian yang terakhir adalah 

mengenai E-commerce dimana membahas tentang larangan adanya bea 

masuk terhadap komoditas jasa dan barang yang diperdagangkan melalui 

internet. 

Kemudian pada bulan September 2003, WTO menyelenggarakan 

Konferensi tingkat menteri di Cancun, Mexico. Pembahasan Doha round 

pada pertemuan kali ini mengalami perubahan dinamika, karena adanya 

tekanan dari negara-negara emerging market yang saat itu dipimpin oleh 

Brazil, India, dan China. Amerika dan Uni Eropa yang sebelumnya sangat 

menguasai pasar harus mengalami tekanan dari kelompok negara ini.
22

 

Negara-negara emerging market yang dipimpin oleh Brazil, China dan 

India menginginkan adanya pembukaan akses pasar yang lebih luas ke 

negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terutama dalam pembukaan akses 

pasar agriculture yang dimana produksi produk pertanian sangat besar 

terutama dari negara berkembang, sedangkan usulan itu sangat bertentangan 

dengan pemikiran Amerika dan Uni Eropa dimana pasar produk pertanian di 

negara yang tidak ingin adanya impor yang besar dari negara berkembang 

dengan alasan kualitas. Selain itu tuntutan negara emerging market yang 

lain adalah penghapusan subsidi makanan yang dilakukan oleh negara maju 

yang membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih murah dan membanjiri 

pasar global.
23
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 Balakrisman, Angela. 2008. Doha Timeline. Diakses 17 Oktober 2018 

https://www.theguardian.com/business/2008/jul/21/doha.trade 
23

 Elliot, larry dan Charlotte Denny .2003. Breakdown Means No End in Sight to Doha Round. 
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Secara umum negosiasi Doha Round WTO belum bisa disepakati 

karena banyak aspek yang menjadi pertentangan antara negara maju dan 

negara berkembang dimana negara maju menginginkan adanya liberalisasi 

ekonomi secara menyeluruh kepada semua negara anggota WTO sementara 

negara berkembang masih belum bisa menyesuaikan dengan standar yang 

diinginkan oleh negara maju. Kegagalan dari negosiasi Doha Round 

membuat negara-negara lebih memilih untuk bilateral trade agreement 

ataupun regional free trade agreement selain dikarenakan lebih mudah untuk 

disepakati, negara dapat memilih mitra kerjasama yang sesuai dengan 

standard serta kemampuan yang dimiliki. 

Dalam beberapa dekade terakhir, upaya integrasi ekonomi di berbagai 

kawasan melalui pembentukan free trade agreement dan regional trading 

agreement menjadi sebuah kecenderungan global. Integrasi ekonomi, selain 

sebagai sebuah akibat dari ketidakmampuan WTO, pesatnya pergerakan 

barang dan jasa, kebutuhan akses pasar yang lebih cepat dan besar, serta 

meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara, juga diarahkan untuk 

me-leverage kekuatan bidang ekonomi dan politik internasional di tengah 

persaingan global yang semakin kuat.
24

 

Baru-baru ini, jumlah dari Free Trade Agreement dan Economic 

Partnership Agreement yang telah berjalan berkembang pesat. Jumlah dari 

FTA/EPA yang telah berjalan yang sudah tercatat di WTO meningkat dari 

27 pada tahun 1990 menjadi 474 di tahun 2010. Namun masih ada 

                                                           
24

 Kementrian Perdagangan, Warta Ekspor edisi Juli 2016 diakses dari 
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FTA/EPA yang masih belum tercatat di WTO. Peningkatan FTA/EPA yang 

sangat cepat tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Salah satunya adalah pembentukan EU yang kemudian menjadi 

pendorong bagi pembentukan NAFTA dan AFTA. Adanya custom union 

juga memberikan negara non-anggota kemudahan untuk membentuk 

perjanjian regional dengan custom union itu sendiri. Jaringan FTA/EPA 

berkembang dengan cara snowball effect dimana semakin banyak negara 

dengan ekonomi kuat di dalam sebuah FTA/EPA maka akan semakin 

banyak negara-negara lain yang ingin bergabung. 

Sebagai bentuk pesatnya perkembangan FTA/EPA secara global, 

negara-negara membentuk FTA dengan negara yang secara geografis 

letaknya tidak berdekatan, dan juga dengan regional tertentu. Seperti 

misalkan EU-Mexico FTA, Korean-Chile FTA dan EU-south Africa FTA. 

Munculnya trend seperti ini berfungsi sebagai hubungan perdagangan dalam 

upaya menciptakan kondisi yang cocok dan saling menguntungkan bagi 

anggota FTA selain itu, FTA sebagai sarana untuk membuka lapangan kerja 

baru dengan menarik investasi dari negara anggota FTA serta 

menghapuskan hambatan-hambatan yang akan muncul apabila negara tidak 

membentuk FTA. 

Di Asia sendiri, telah banyak juga FTA yang berkembang. 

Perkembangan FTA di asia umumnya berbentuk kawasan atau negara 

dengan kawasan karena mayoritas negara di Asia adalah negara berkembang 

dan cenderung memiliki masalah dan tantangan ekonomi yang hampir sama. 

Asean menjadi salah satu contoh sebuah kawasan yang mempunyai banyak 
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perjanjian perdagangan secara bilateral. Selama perkembangannya, ASEAN 

secara kawasan  maupun negara-negara anggota Asean  telah membentuk 

beberapa perjanjian perdagangan dengan negara non-Asean seperti 

pembentukan Asean-China FTA pada tahun 2005, Asean-Korea FTA dalam 

perdagangan barang pada tahun 2007, Asean-Korean FTA (kecuali 

Thailand) dalam perdagangan barang pada tahun 2007. 

Kerjasama ekonomi dikawasan Asia Pasifik dapat dikategorikan 

sebagai sebuah kerjasama yang strategis, karena kawasan Asia Pasifik 

merupakan representasi dari 49 persen transaksi perdagangan dunia, GDP 

dikawasan ini mencapai 56 persen dari GDP dunia serta jumlah penduduk di 

kawasan Asia Pasifik mencapai 39 persen dari populasi penduduk dunia.
25

 

Australia sangat memperhatikan potensi kerjasama terutama dalam 

kerangka bilateral ataupun multilateral karena dalam kebijakan negaranya 

juga menjunjung tinggi kebebasan pasar serta demokrasi. Asean adalah 

salah satu kawasan yang mendapatkan perhatian sangat menarik dari 

Australia, mengapa Asean menjadi salah satu  kawasan yang mendapatkan 

perhatian lebih dari Australia secara umum perkembangan ekonomi di 

Asean lebih cepat dibanding kawasan lain di dunia. 

Asean memiliki total GDP sebesar 2,5 trilliun USD atau sekitar 3,4 

persen dari total GDP di dunia. Selain itu, Asean memiliki jumlah populasi 

sekitar 637 juta jiwa, yang menempatkan Asean sebagai pasar bagi Australia 

yang paling dekat dan paling besar. Pada tahun 2016, pertumbuhan rata-rata 

GDP di Asean sebesar 4,6 % yang bisa dikatakan lebih cepat dibandingkan 
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pertumbuhan GDP di dunia yang hanya 3,2 % dengan populasi kelas 

menengah yang semakin meningkat Asean di prediksi akan menjadi 

kekuatan ekonomi ke 4 terbesar di dunia pada tahun 2030.
26

 

Australia dan Asean memiliki hubungan perdagangan yang sangat 

besar, dimana total perdagangan antar keduanya mencapai 93 Milyar USD. 

Pasar ekspor Australia ke Asean sebesar 11,5 % dari total keseluruhan 

ekspor yang dilakukan Australia dan impor sebesar 16,1%. Komoditas 

utama yang menjadi ekspor Australia ke Asean adalah minyak mentah dan 

bahan bakar fosil yang nilainya mencapai 2,6 milyar USD. 
27

 

Sedangkan dari sektor jasa, ekspor Australia ke Asean yang terbesar 

adalah di bidang jasa perjalanan dimana perjalanan tersebut mencakup 

perjalanan wisata, bisnis, dan pendidikan yang total nilainya mencapai 6,8 

milyar USD. Untuk sektor pendidikan, Australia dan Asean sendiri banyak 

melakukan pertukaran pelajar dimana terdapat hampir 100.000 pelajar dari 

negara-negara Asean yang menempuh pendidikan di Australia pada tahun 

2016. Selain itu, pemerintah Australia memberikan dukungan (misal, 

beasiswa) kepada 13.500 mahasiswa Australia untuk melakukan riset 

akademik di negara-negara Asean pada tahun 2014 hingga 2018, melalui 

New Colombo plan.
28

 

New Colombo plan adalah program khusus dari pemerintah Australia 

dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk mendorong para mahasiswa 

Australia untuk belajar dan menambah wawasan mengenai kawasan Indo-

Pasifik. New Colombo plan berisi beasiswa kepada mahasiswa Australia 

                                                           
26

 Australian government, “ASEAN now : Insights for Australian bussines”, 2017, hal 7 
27

 Ibid, Hal 10-11 
28

 Ibid, hal 13 
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untuk melakukan program pendidikan, internship serta mentorship selama 

satu tahun dan memberikan kemudahan akses untuk melakukan riset dan 

praktikum.
29

 

Saat ini, Australia telah memiliki beberapa perjanjian perdagangan 

bebas dengan Asean dan negara anggota Asean. Bentuk FTA yang telah 

ditandatangani diantaranya adalah AANZFTA, Malaysia-Australia FTA, 

Singapore-Australia FTA, Thailand-Australia FTA. Kemudian Australia 

juga memiliki perjanjian perdagangan bebas yang sudah ditandangani 

namun belum berjalan maupun yang masih dalam tahap negosiasi 

diantaranya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP), Indonesia-Australia CEPA, dan Trans-Pasific Partnership (TPP).
30

 

4.3 Negosiasi IA-CEPA 

Negosiasi IA-CEPA pertama kali dimulai pada tahun 2010 dimana 

terjadi pertemuan antar pemimpin negara di Jakarta. Negosiasi IA-CEPA 

berawal dari hasil studi kelayakan yang dilakukan Australia-Indonesia 

dimana menunjukkan hasil yang positif. Kemudian, dari hasil studi 

kelayakan yang dirilis pada tahun 2009, pada tahun 2010 negosiasi pertama 

tentang pembentukan IA-CEPA dilakukan. 

Rencana pembentukan IA-CEPA semakin kuat ketika kedua negara 

Australia-Indonesia menyepakati pembentukan IA-CEPA ini dalam Joint 

Statement bersama antar pemimpin negara. Akhirnya pada tahun 2012, 

negosiasi pertama IA-CEPA pada tanggal 26-27 September yang bertempat 

                                                           
29

 Departement of Foreign Affairs and Trade, New Colombo plan, diakses dari 

https://dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan/Pages/new-colombo-plan.aspx 
30

 Australian government, Op.Cit., hal 36-37. 
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di Jakarta. Pada negosiasi pertama IA-CEPA Australia diwakili oleh Mr. 

Mughliston (Special Negotiator, Free Trade Agreement Division, 

Departement of Foreign Affairs and Trade) sementara Indonesia diwakili 

oleh Mr. Imam Pambagyo (Director-General of International Trade 

Cooperation, Ministry of Trade). Pada negosiasi yang pertama ini, kedua 

negara membahas tentang pembentukan komitmen bersama mengenai 

pembentukan kerjasama perdagangan bilateral dengan hasil yang saling 

menguntungkan.
31

 

Kemudian negosiasi IA-CEPA berlanjut pada tanggal 29 sampai 31 

Juli 2013 yang bertempat di Canberra. Australia dan Indonesia masih 

diwakili oleh perwakilan yang sama seperti negosiasi pertama mereka. 

Pembahasan pada negosiasi kedua ini adalah membahas mengenai 

perdagangan barang dan investasi serta membahas mengenai keterlibatan 

para kelompok pengusaha, pemegang saham dalam pembentukan kerjasama 

IA-CEPA ini.
32

 

Negosiasi yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Mei 2016 

di Yogyakarta. Pada negosiasi tersebut Australia diwakili oleh Frances 

Lisson sementara Indonesia diwakili oleh Deddy Saleh dimana pada 

negosiasi ketiga ini membahas tentang Pendekatan mengenai permasalahan 

                                                           
31

 First round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement 

negotiations diakses pada 20 Desember 2018 dari https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-

force/iacepa/Pages/first-round-of-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-

agreement-negotiations.aspx 
32

 Second  round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement 

negotiations diakses pada 20 Desember 2018 dari https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-

force/iacepa/Pages/second-round-of-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-

agreement-negotiations.aspx 
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dalam perdagangan jasa, barang, investasi serta isu-isu kontemporer seperti 

E-commerce, dan kebijakan mengenai persaingan usaha.
33

 

Berlanjut ke negosiasi yang keempat diadakan di Australia tepatnya di 

kota Sydney pada tanggal 23-26 Agustus 2016 dengan agenda utama 

mengenai pembahasan yang lebih detail pada perdagangan jasa, 

perdagangan barang, investasi, E-commerce, regulasi dalam persaingan 

usaha yang saling menguntungkan antar kedua negara. Dalam pertemuan 

kali ini Australia diwakili oleh Departement of Foreign Affair and Trade, 

Departement of Industry, Innovation and Science, Agriculture and Water 

Resources, Health, Communications and the Arts, Employment, 

Immigration and Border Protection, Attorney-General’s, Education and 

Training, and The Therapeutic Goods Administration. Sementara Indonesia 

diwakili oleh Menteri Perdagangan yang menjadi perwakilan dari 

Kementerian Luar Negeri, Pertanian, Keuangan, Perindustrian, Komunikasi 

dan Informasi, Pariwisata, Kesehatan, BKPM, BPOM, OJK, KPPU, dan 

BI.
34

 

Kemudian negosiasi yang kelima berlangsung di Indonesia, pada 

tanggal 31 Oktober – 4 November 2016 di Bandung. Kedua negara masih 

diwakili oleh delegasi yang sama serta kementerian terkait. Agenda 

                                                           
33

 Third round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement 

negotiations diakses pada 20 Desember 2018 dari https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-

force/iacepa/Pages/third-round-of-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-

agreement-negotiations.aspx 
34

 Fourth Round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-

CEPA) negotiations diakses pada 20 Desember 2018 dari https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-

yet-in-force/iacepa/Pages/fourth-round-of-ia-cepa-negotiations.aspx 
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pembahasan pada pertemuan ini adalah pembentukan kelompok kerja antara 

kedua kementerian negara terkait dalam pembahasan IA-CEPA.
35

 

Berlanjut ke negosiasi keenam yang berlangsung di Australia pada 

tanggal 20-24 Februari di Canberra dengan delegasi yang masih sama 

seperti negosiasi sebelumnya. Pada pembahasan kali ini kedua negara 

melakukan pertukaran mengenai tawaran-tawaran mengenai akses pasar 

barang yang telah diperbarui. Kemudian kelompok kerja yang telah 

terbentuk merencakan untuk melakukan diskusi atau pertemuan diluar dari 

sesi formal negosiasi.
36

 

Kemudian pada negosiasi ketujuh yang berlangsung di Jakarta 22-26 

Mei 2017, kedua negara membahas tentang masuknya IA-BPG (Indonesia-

Australia Business Partnership Groups) menjadi salah satu kelompok 

kepentingan yang ikut serta membantu kedua negara dalam memberikan 

rekomendasi dalam perjanjian IA-CEPA.
37

 

Negosiasi kedelapan yang berlangsung di Canberra 31 Juli – 4 

Agustus 2017, delegasi Australia diwakili oleh Departement of Foreign 

Affair and Trade, Departement of Industry, Innovation and Science, 

Agriculture and Water Resources, Health, Communications and the Arts, 

Employment, Immigration and Border Protection, Attorney-General’s, 

                                                           
35

 Fifth Round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-

CEPA) negotiations diakses pada 20 Desember 2018 dari https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-

yet-in-force/iacepa/Pages/fifth-round-of-ia-cepa-negotiations.aspx 
36

 Sixth Round of IA-CEPA negotiations diakses pada 20 Desember 2018 dari 

https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/sixth-round-of-ia-cepa-

negotiations.aspx 
37

 Seventh Round of IA-CEPA negotiations diakses pada 20 Desember 2018 dari 

https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/seventh-round-of-ia-cepa-

negotiations.aspx 
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Education and Training, and The Therapeutic Goods Administration. 

Sementara Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan yang menjadi 

perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Pertanian, Keuangan, 

Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Pariwisata, Kesehatan, BKPM, 

BPOM, OJK, KPPU, dan BI. Dalam pertemuan kali ini kedua negara masih 

melanjutkan pembahasan mengenai isu pada negosiasi sebelumnya, serta 

mempertimbangkan hasil yang dicapai oleh kelompok kerja dan 

rekomendasi dari IA-BPG.
38
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 Eight Round of IA-CEPA negotiations diakses pada 20 Desember 2018 dari 

https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/eighth-round-of-ia-cepa-
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BAB V 

ANALISIS FAKTOR YANG MENDORONG AUSTRALIA DALAM 

NEGOSIASI PEMBENTUKAN IA-CEPA 

 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi 

pendorong Australia dalam negosiasi pembentukan kerjasama Indonesia-Australia 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) menggunakan 

analisis konsep Bilateral Trade Agreement yang dituliskan oleh Jayant Menon. 

Jayant Menon menjelaskan bahwa faktor pendorong yang melatarbelakangi 

sebuah negara melakukan kerjasama Bilateral Trade Agreement (BTA) dibagi 

menjadi dua yaitu General factor dan Specific factor. Sehingga pada bab ini dapat 

dilihat faktor mana yang paling dominan diantara kedua faktor tersebut. 

 

5.1 General Factor 

Faktor general merupakan faktor umum yang dapat melatarbelakangi 

dibentuknya BTA yang ada di dunia. Sehingga faktor berlaku bagi sebagian 

besar BTA yang sudah terbentuk ataupun yang masih direncanakan untuk 

dibentuk. 

 

5.1.1 Kekecewaan Terhadap Institusi Multilateral 

Bentuk kekecewaan negara-negara dalam institusi kerjasama 

multiletarel sangat erat kaitannya dengan kegagalan negosiasi Doha 

round. Kegagalan negosiasi yang ada dalam institusi multilateral 
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ini memunculkan anggapan bahwa WTO telah gagal, sehingga 

negara-negara akhirnya memilih untuk membentuk BTA serta PTA 

untuk mencapai kepentingan yang mendukung liberalisasi 

perdagangan masing-masing negara.
1
 

Sejak awal terbentuknya WTO pada sekitar awal tahun 1995, 

organisasi ini telah menyelenggarakan konferensi tingkat menteri 

(KTM) sebanyak lima kali. Keputusan yang diambil nantinya akan 

dijadikan sebagai kebijakan oleh WTO. KTM-WTO pertaman kali 

diselenggarakan di Singapura tahun 1996, yang kedua dilaksanakan 

di Jenewa tahun 1998, ketiga di Seatlle tahun 1999 dan KTM 

terakhir di Doha, Qatar tahun 2001. 

Konferensi tingkat menteri ke-4 WTO yang dilaksanakan di 

Doha dihadiri oleh 142 negara. menghasilkan dokumen utama 

berupa deklarasi Doha yang menandai diluncurkannya putaran 

perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, 

tariff industri, lingkungan, isu-isu implementasi, hak atas kekayaan 

intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO. 

Deklarasi tersebut mengamanatkan kepada para anggota 

untuk mencari jalan bagi tercapainya consensus transparansi dalam 

pengadaan pemerintah (government procurement), dan fasilitas 

perdagangan. Namun perundingan mengenai isu-isu tersebut 

ditunda hingga selesainya KTM ke-5 WTO pada tahun 2003.
2
 

                                                           
1
 Menon, Jayant.2006. Hal 51 

2
 Kementrian Perdagangan, F.A.Q., diakses dari http://www.kemendag.go.id/en/faq 
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Proses negosiasi Doha Round memang sangat rumit karena 

yang pertama adalah hampir semua negara ikut berpartisipasi. 

Kedua, keputusan yang diambil adalah berdasarkan consensus yang 

dimana harus semua negara setuju dengan satu keputusan, dengan 

kata lain disetujui atau dengan tidak sama sekali jika ada salah satu 

negara yang tidak menyetujuinya. Ketiga, setiap bagian yang 

dinegosiasikan dalam Doha Round merupakan bagian dari 

keseluruhan dan tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga tidak dapat 

disepakati secara terpisah atau dapat disebut sebagai single 

undertaking maka dari itu keputusan baru dapat disetujui ketika 

seluruh bagian negosiasi telah disepakati. 

Dalam negosiasi Doha round ini ada 10 kategori yang 

menjadi pembahasan utama yang pertama adalah pembahasan 

sektor pertanian dimana ada pengurangan subsidi sebesar 2,5% dari 

nilai produksi untuk negara maju. Dan 6,7 % untuk negara 

berkembang. Kemudian yang kedua sektor non-agriculture dimana 

membahas mengenai pengurangan tariff impor untuk barang-

barang selain produk makanan. Yang ketiga untuk sektor jasa 

dimana didalamnya membahas tentang penegakan regulasi produk 

jasa dari negara asing, dalam sektor ini negara membahas mengenai 

produk jasa apa saja yang dapat dijadikan sebagai komoditas 

perdagangan. 

Kemudian yang keempat, mengenai aturan anti-dumping 

yang didalamnya membahas tentang penegakan aturan mengenai 
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larangan subsidi produk dalam negeri terhadap produk negara lain 

untuk mematikan persaingan. Komoditas yang menjadi perhatian 

dalam pembahasan ini adalah kendaraan niaga, pesawat terbang, 

dan kapas. Yang kelima mengenai HAKI yang didalamnya 

membahas tentang pembentukan daftar produk dan contry of origin 

dalam rangka mengontrol peredaran wine dan minuman beralkohol. 

Dengan tujuan melindungi keaslian sebuah produk serta 

menekankan kepada produsen untuk mencantumkan asal usul dari 

barang yang digunakan. 

Kemudian yang keenam adalah mengenai perdagangan yang 

berhubungan dengan lingkungan, dimana perjanjian perdagangan 

tidak boleh mengesampingkan mengenai isu-isu tentang 

lingkungan serta melindungi negara berkembang dari eksploitasi 

sumberdaya alam untuk kepentingan industry. Yang ketujuh 

membahas tentang fasilitas perdagangan yaitu memperjelas dan 

memperbaiki penegakan tentang regulasi perdagangan serta 

penetapan bea masuk dengan tujuan untuk mengurangi proses di 

birokrasi serta menghilangkan korupsi dalam prosedur kepabean. 

Yang kedelapan mengenai keistimewaan negara berkembang 

dimana semua negara WTO wajib membantu negara-negara 

berkembang dalam hal infrastruktur serta membantu untuk 

permasalahan sengketa perdagangan. Hal ini diharapkan agar 

negara-negara berkembang dapat menjadi ikut maju. 
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Yang kesembilan adalah mengenai penyelesaian sengketa 

dan didalamnya membahas mengenai cara dan solusi yang cocok 

untuk penyelesaian sengketa dalam perdagangan. Kemudian yang 

terakhir adalah mengenai E-commerce dimana membahas tentang 

larangan adanya bea masuk terhadap komoditas jasa dan barang 

yang diperdagangkan melalui internet. 

Kemudian pada bulan September 2003, WTO 

menyelenggarakan Konferensi tingkat menteri di Cancun, Mexico. 

Pembahasan Doha round pada pertemuan kali ini mengalami 

perubahan dinamika, karena adanya tekanan dari negara-negara 

emerging market yang saat itu dipimpin oleh Brazil, India, dan 

China. Amerika dan Uni Eropa yang sebelumnya sangat menguasai 

pasar harus mengalami tekanan dari kelompok negara ini.
3
 

Negara-negara emerging market yang dipimpin oleh Brazil, 

China dan India menginginkan adanya pembukaan akses pasar 

yang lebih luas ke negara-negara eropa dan amerika serikat 

terutama dalam pembukaan akses pasar agriculture yang dimana 

produksi produk pertanian sangat besar terutama dari negara 

berkembang, sedangkan usulan itu sangat bertentangan dengan 

pemikiran Amerika dan Uni Eropa dimana pasar produk pertanian 

di negara yang tidak ingin adanya impor yang besar dari negara 

berkembang dengan alasan kualitas. Selain itu tuntutan negara 

emerging market yang lain adalah penghapusan subsidi makanan 

                                                           
3
 Balakrisman, Angela. 2008. Doha Timeline. Diakses 17 Oktober 2018 

https://www.theguardian.com/business/2008/jul/21/doha.trade 
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yang dilakukan oleh negara maju yang membuat produk yang 

dihasilkan menjadi lebih murah dan membanjiri pasar global.
4
 

Gagasan pemikiran yang diutarakan oleh kelompok negara 

emerging market sangat berbeda dengan rancangan pemikiran 

negara maju. Permintaan kelompok negara emerging market adalah 

pemangkasan hambatan dagang yang lebih besar dan lebih baik, 

mengurangi subsidi pertanian bagi negara maju dan subsidi 

terhadap produk makanan oleh negara barat sehingga produk 

makanan yang dihasilkan menjadi murah dan efeknya membanjiri 

pasar dunia.
5
 Proses negosiasi pada pertemuan selanjutnya juga 

menjadi lambat, karena pembahasan tentang agriculture belum 

dapat disepakati, sektor agriculture ini menjadi isu yang sangat 

sensitive bagi negara sehingga dirasa sulit untuk dapat disepakati. 

Secara umum negosiasi Doha Round WTO belum bisa 

disepakati karena banyak aspek yang menjadi pertentangan antara 

negara maju dan negara berkembang dimana negara maju 

menginginkan adanya liberalisasi ekonomi secara menyeluruh 

kepada semua negara anggota WTO sementara negara berkembang 

masih belum bisa menyesuaikan dengan standar yang diinginkan 

oleh negara maju. Kegagalan dari negosiasi Doha Round membuat 

negara-negara lebih memilih untuk bilateral trade agreement 

ataupun regional free trade agreement selain dikarenakan lebih 

                                                           
4
 Elliot, larry dan Charlotte Denny .2003. Breakdown Means No End in Sight to Doha Round. Dari 

https://www.theguardian.com/world/2003/sep/16/politics.business diakses 17 Oktober 2018 
5
 Ibid 
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mudah untuk disepakati, negara dapat memilih mitra kerjasama 

yang sesuai dengan standard serta kemampuan yang dimiliki. 

Preferensi sebuah negara menjadi berubah yang bermula 

percaya akan disepakatinya liberalisasi pasar pada level multilateral 

akan tetapi gagal dalam negosiasinya, akhirnya negara-negara yang 

merasa dikecewakan oleh gagalnya negosiasi liberalisasi pasar 

pada level multilateral, mereka membentuk sebuah preferensi 

perjanjian bilateral dengan negara yang mereka anggap dapat 

bekerjasama dan saling menguntungkan.
6
 

Data dari awal tahun 2008, ada 186 bentuk perjanjian 

bilateral baru oleh negara yang bergabung dengan ASEAN, APEC, 

serta negara Asia Selatan yang tercatat di WTO, dari yang masih 

dalam tahapan dipelajari, dalam proses negosiasi, maupun yang 

sudah mulai dijalankan.
7
 Berikut data yang tercatat: 

                                                           
6
 Jayant Menon, What to do about Asia’s spaghetti bowl, 2008 diakses dari 

https://www.researchgate.net/publication/228759674_What_to_do_about_Asia's_Spaghetti_Bowl 
7
 Ibid 
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Gambar 6. Data Perjanjian Bilateral yang Sudah Terbentuk, Sedang Dalam Negosiasi, dan Dalam 

Perencanaan di Seluruh Dunia hingga Tahun 2008 
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Dari data diatas dapat dilihat betapa signifikan peningkatan 

jumlah kerjasama bilateral antar negara saat momen kegagalan 

negosiasi Doha Round. Hal ini berkaitan dengan sikap yang 

ditunjukkan oleh Australia, Australia adalah sebuah negara yang 

sangat menjunjung tinggi demokrasi dan liberalisme dalam 

kebijakan negara Australia sangat mendukung adanya kebebasan 

pasar karena negara ini percaya bahwa liberalisasi pasar adalah 

sistem yang dianut negara Australia. 

Gagalnya negosiasi Doha round membuat Australia kecewa 

dengan lembaga perdagangan multilateral (WTO) dan langkah 

awal yang diambil oleh Australia adalah mulai mengubah 

preferensi kerjasama menjadi lebih banyak menginisasi kerjasama 

yang berbentuk bilateral. Australia mereasa kecewa karena agenda 

negara Australia dalam WTO yang tidak dapat dicapai seperti 

Sumber: Jayant Menon, What to do About Asia’s Spaghetti Bowl, 2008 
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agenda liberalisasi sektor Agriculture, HAKI, Services, serta 

Regulasi dalam perdagangan.
8
 

 

Tabel 2. Daftar BTA yang Dimiliki Australia 

BTA yang dilakukan oleh 

Australia sebelum kegagalan 

negosiasi Doha Round 

BTA yang dilakukan oleh Australia 

setelah kegagalan negosiasi Doha 

Round 

 Australia-Selandia Baru (1983) 

 Australia-Singapura (2003) 

 Australia-Amerika Serikat 

(2004) 

 Australia-Thailand (2005) 

 Australia-Chile (2009) 

 Malaysia-Australia (2013) 

 AANZFTA (2010) 

 Australia-Korea Selatan (2014) 

 Jepang-Australia (2015) 

 Australia-China (2015) 

 Australia-GCC (Negosiasi) 

 Australia-India (Negosiasi) 

 Australia-Peru (Belum Diratifikasi) 

 Australia-Hongkong (Negosiasi) 

 Australia-Indonesia (Belum 

Diratifikasi) 

 Australia-EU (Negosiasi) 

 RCEP (Negosiasi) 

 Pacific Alliance FTA (Negosiasi) 

 Trade in Service Agreement 

(Negosiasi) 

 Australia-UK (Negosiasi) 

 TPP (Belum Diratifikasi) 

Sumber : Australian Government Departement of Foreign Affairs and Trade 
 

                                                           
8
 Australia Trade Policy Review, WTO, 2011, hal. 13 
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Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan jumlah BTA yang 

cukup tinggi peningkatan nya setelah adanya kegagalan negosiasi 

WTO dalam Doha Round, pertama Australia memang memiliki 

hubungan kedekatan secara geografis dengan Selandia Baru, 

pertama kali Australia membuka hubungan perdagangan 

bilateralnya dengan Selandia Baru pada tahun 1983, kemudian 

dalam jangka waktu yang cukup lama Australia baru membuat 

perjanjian bilateral kedua yaitu dengan Singapura pada tahun 2003, 

kemudian membentuk BTA dengan Amerika Serikat pada tahun 

2004 dimana tahun-tahun ini adalah masih berjalannya proses 

negosiasi Doha Round yang belum menunjukkan kegagalannya dan 

kemudian yang terakhir pembentukan BTA dengan Thailand.
9
 

Akan tetapi setelah Australia mengetahui bahwa negosiasi di 

Doha Round akan susah untuk disepakati karena harus menunggu 

keputusan konsensus, maka Australia mulai menginisiasi negosiasi 

BTA dengan berbagai negara. Salah satunya dengan Chile pada 

tahun 2007 yang akhirnya disepakati pada tahun 2008, kemudian 

pembentukan AANZFTA bersama Asean serta Selandia Baru pada 

tahun 2010, dengan Malaysia yang kemudian disepakati tahun 

2012, kemudian dengan Korea Selatan yang disepakati tahun 2014, 

dengan Jepang juga disepakati pada tahun 2014, dan dengan China 

yang telah disepakati tahun 2015, kemudian masih ada BTA yang 

masih dalam proses negosiasi seperti dengan Hongkong, India, 

                                                           
9
 Ibid 
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RCEP, GCC, Pacific Alliance FTA, EU dan ada juga kesepakatan 

BTA yang sudah dilakukan oleh Australia yang mana sudah 

berhasil disepakati dan ditandangani akan tetapi belum diratifikasi 

yaitu dengan Peru dan Indonesia (IA-CEPA).
10

 

Perubahan prioritas kerjasama Australia terjadi pada masa 

pemerintahan PM John Howard yang berasal dari koalisi liberal 

nasional dimana John Howard menetapkan kriteria preferensi 

kerjasama yang dilakukan oleh Australia harus menguntungkan 

secara ekonomi dan substansial, membawa keuntungan yang lebih 

cepat dibandingan melalui kerjasama multilateral, memiliki 

cakupan yang komprehensife, konsisten dengan dukungan 

Australia terhadap WTO, dapat memperluas akses pasar dan 

ekonomi maupun kebijakan luar negeri.
11

 Indikator ini sangat 

berkaitan dengan sikap yang dilakukan oleh Australia dalam 

penentuan sikap dan perubahan prioritas dalam menanggapi 

kegagalan negosiasi Doha round. 

 

5.1.2 Snowball Effect di Kawasan 

Yang dimaksud dengan adanya snowball effect kawasan 

adalah adanya suatu kejadian yang terjadi dalam suatu kawasan 

yang mempengaruhi perilaku suatu negara. Dalam konteks ini 

adalah adanya suatu trend BTA dikawasan Asia-Pasifik yang 
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ternyata mempengaruhi perilaku ataupun tindakan yang diambil 

oleh Australia dalam penentuan kebijakan Australia dalam BTA. 

Dalam beberapa dekade terakhir, upaya integrasi ekonomi di 

berbagai kawasan melalui pembentukan free trade agreement dan 

regional trading agreement menjadi sebuah kecenderungan global. 

Integrasi ekonomi, selain sebagai sebuah akibat dari 

ketidakmampuan WTO, pesatnya pergerakan barang dan jasa, 

kebutuhan akses pasar yang lebih cepat dan besar, serta 

meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara, juga 

diarahkan untuk menaikan kekuatan bidang ekonomi dan politik 

internasional di tengah persaingan global yang semakin kuat.
12

 

Sebagai bentuk pesatnya perkembangan FTA/EPA secara 

global, negara-negara membentuk FTA dengan negara yang secara 

geografis letaknya tidak berdekatan, dan juga dengan regional 

tertentu. Seperti misalkan EU-Mexico FTA, Korean-Chile FTA dan 

EU-south Africa FTA. Munculnya trend seperti ini berfungsi 

sebagai “hub” perdagangan dalam upaya menciptakan kondisi yang 

cocok dan saling menguntungkan bagi anggota FTA selain itu, 

FTA sebagai sarana untuk membuka lapangan kerja baru dengan 

menarik investasi dari negara anggota FTA serta menghapuskan 

hambatan-hambatan yang akan muncul apabila negara tidak 

membentuk FTA.
13
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Di kawasan Asia-Pasifik sendiri, telah banyak juga FTA yang 

berkembang. Perkembangan FTA di Asia umumnya berbentuk 

kawasan atau negara dengan kawasan karena mayoritas negara di 

Asia adalah negara berkembang dan cenderung memiliki masalah 

dan tantangan ekonomi yang hampir sama. 

Berikut adalah data jumlah perjanjian FTA yang ada di kawasan 

Asia-Pasifik: 

 

Data diatas dirilis oleh website Asian Development Bank 

(ADB) dan menunjukkan total perjanjian FTA yang ada di kawasan 

Asia-Pasifik, menjamurnya bentuk kerjasama FTA ini dapat dilihat 

dari total perjanjian yang disepakati oleh negara-negara kawasan 

Asia-Pasifik. Negara-negara Asia Timur yang dapat dikatakan 

stabil secara ekonomi memiliki jumlah FTA yang lebih banyak 

disbanding negara-negara Asia selatan, Asean, ataupun Pasifik. 

Sumber: https://aric.adb.org/fta-country 

Gambar 7. Jumlah Perjanjian Perdagangan yang ada di Kawasan Asia-Pasifik 
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Sebagai contoh Jepang memiliki 25 FTA, Korea selatan 

memiliki 27 FTA, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki 28 

FTA. Meskipun India sebagai perwakilan dari negara Asia Selatan 

dengan 29 FTA akan tetapi belum bisa mewakili sebagian besar 

negara dikawasannya karena persebaran FTA nya tidak merata 

dikawasannya. 

Australia sebagai negara dengan perekonomian yang stabil 

dikawasan Pasifik juga memiliki 24 bentuk perjanjian FTA yang 

sudah dilakukan. Setelah agenda Australia dalam negosiasi Doha 

round gagal, Australia memprioritaskan kebijakan lebih ke 

perjanjian bilateral karena dianggap lebih efektif dan mudah untuk 

disetujui.
14

 

Selain itu Australia merasa perlu melakukan perjanjian 

bilateral perdagangan dengan Indonesia terutama, karena Indonesia 

adalah tetangga Australia yang paling dekat serta memiliki potensi 

besar terhadap pasar Australia, dari segi pertumbuhan penduduk 

serta akses pasar yang besar dimiliki oleh Indonesia. Sebelum 

terbentuknya negosiasi pembentukan IA-CEPA Indonesia telah 

memiliki hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan 

negara-negara kawasan Asia lain seperti melalui Asean-Japan FTA, 

Asean-China FTA, Asean-Korea FTA, IJ-CEPA. Australia 

tentunya tidak ingin kehilangan akses pasar sehingga menuntut 

mereka membentuk IA-CEPA juga dengan Indonesia. 
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Tujuan utama Australia dalam perdagangan bebas adalah 

untuk mempromosikan hubungan yang lebih erat dengan negara 

tujuan dalam bidang perdagangan maupun hubungan bilateral, 

membuka pasar baru kepada para investor serta pengusaha yang 

bergerak pada bidang ekspor barang/jasa yang berasal dari 

Australia untuk dapat membuka pasar lebih besar.
15

 

Dorongan kawasan serta kebijakan perdagangan dalam negeri 

Australia yang menuntut adanya liberalisasi pasar mendorong sikap 

Australia dalam membentuk BTA dengan negara lain yang dalam 

hitungan Australia dapat menguntungkan negaranya dan menjadi 

preferensi negara Australia. 

 

5.1.3 BTA Cenderung Tidak Terlalu Menarik Perhatian Publik 

Faktor general yang ketiga berbicara tentang kurangnya 

perhatian dari masyarakat ataupun kelompok kepentingan yang 

tidak setuju terhadap adanya free trade. Tekanan eksternal ini dapat 

dilakukan oleh kelompok pengusaha bisa jadi ekportir atau ekportir 

yang berasal dari Australia. Lemahnya tekanan kelompok – 

kelompok kepentingan kepada pemerintah dapat mempercepat 

proses terbentuknya suatu perjanjian perdagangan bebas.
16

 

Di Australia tekanan semacam ini kurang terlalu besar, 

karena masyarakat yang mendukung kepentingan pemimpin negara 

dengan adanya perjanjian perdagangan bebas. Dalam kasus IA-
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CEPA ini, sebelum rencana dibentuknya perjanjian IA-CEPA 

ternyata telah ada suatu kerjasama bisnis antara pengusaha 

Indonesia-Australia yang berbentuk IA-BC (Indonesia-Australia 

Business Council)  yang telah berdiri dari tahun 1989, dengan 

keanggotaan nya sendiri terdiri dari kamar dagang Indonesia, 

kamar dagang Australia, serta perusahaan swasta maupun 

perusahaan milik negara antar kedua negara.
17

 

IA-BC ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan 

serta mempromosikan investasi antara Indonesia dan Australia. 

Keanggotaan dalam organisasi ini tidak hanya perusahaan miliki 

negara, perusahaan swasta, serta perusahaan milik individu yang 

sudah mempunyai nilai yang tinggi. Akan tetapi, sebagai 

mahasiswa dan masyarakat umum juga dapat mendaftar sebagai 

anggota IA-BC untuk melakukan promosi usaha dan akan 

difasilitasi oleh organisasi tersebut.
18

 

Setelah mengetahui tentang adanya rencana pembentukan IA-

CEPA, organisasi IA-BC ini mengadakan rapat dan menentukan 

sikap yang diambil kedua negara dalam rencana pembentukan IA-

CEPA, hasil rapat IA-BC dipublikasikan di website nya dan 

hasilnya juga diberikan kepada pemerintah masing-masing negara 

untuk dijadikan pertimbangan. Untuk posisi yang diberikan IA-BC 

sangat mendukung pemerintah Australia dalam negosiasi IA-CEPA 
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tentunya dalam segi bisnis akan berdampak baik bagi kepentingan 

pebisnis antar kedua negara. 

IA-BC percaya bahwa pemerintah kedua negara dapat 

melakukan inovasi perjanjian perdagangan bilateral yang unik serta 

berbeda dengan FTA yang lain diseluruh dunia, salah satu 

rekomendasi yang diberikan adalah memberikan akses kepada 

badan usaha individu, UMKM, untuk dapat ikut berperan 

didalamnya serta merambah kepada sektor lain yang sebelumnya 

belum pernah ada dimasukkan dalam negosiasi FTA secara umum, 

seperti pendidikan, pariwisata, perpindahan penduduk.
19

 

Rekomendasi lebih detail yang diberikan organisasi IA-BC 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempercepat penurunan tarif lebih cepat dari pada 

waktu yang telah ditentukan oleh perjanjian AANZFTA. 

2. Mempercepat penghapusan kuota produk. 

3. Menerapkan ambang batas modal yang konsisten untuk 

semua bisnis. 

4. Menghapus secara progresif batas-batas kepemilikan 

ekuitas pada perusahaan milik negara ataupun swasta 

mitra IA-CEPA. 

5. Manusia yang memiliki keterampilan dapat diizinkan 

untuk melewati batas-batas negara secara bebas. 

                                                           
19

 Posistion Paper on Considerations Towards the Indonesia-Australia Comprehensive Economic 

Partnership Agreement diakses pada 8 November 2018 dari 

http://iabc.or.id/download/2016%20IA-BPG%20Submissions%20towards%20the%20IA-CEPA-

FINAL%20[BAHASA]-161005-FINAL%20[complete].pdf 

 



19 

 

6. Memberikan pengakuan timbal-balik untuk pendidikan 

tinggi dan keterampilan terhadap standar internasional. 

7. Mendorong toleransi budaya dan bahasa melalui 

kurikulum yang diadopsi dalam sekolah. 

8. IA-CEPA diarahkan untuk dapat memfasilitasi kerjasama 

guna mengakses rantai nilai dan penyediaan layanan 

global. 

9. Membangun sistem lintas-batas yang harmonis dalam 

urusan regulasi e-commerce berdasarkan standar 

internasional. 

10. Menghapuskan kebijakan mata uang asing yang 

menghambat bisnis sehingga tidak bisa sepenuhnya 

terlibat dalam pasar global dan melakukan transaksi 

lintas batas dengan AUD-IDR kecuali untuk langkah-

langkah stabilitas moneter. 

11. Membuat satu aturan yang membahas tentang regulasi 

bea dan retribusi yang konsisten untuk barang dan jasa 

impor yang transparan sesuai aturan dari WTO. 

12. Membina kerjasama yang lebih kuat dalam 

pengembangan keterampilan melalui pendidikan, 

pelatihan, serta pengembangan profesi. 

13. Membangun dan memperkuat lembaga administrasi serta 

regulasi pemahaman tentang masing-masing kebijakan, 

peraturan, dan norma negosiasi serta penyelesaian 
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sengketa perdagangan yang baik melalui hubungan yang 

harmonis antara Australia-Indonesia. 

14. Memperkenalkan kebijakan persaingan fasilitas bisnis 

yang dapat mendorong pengembangan pasar serta 

alokasi sumberdaya yang efisien. 

15. Menyediakan informasi tentang peluang bisnis dan 

bagaimana melakukan bisnis antar kedua negara. 

16. Menyesuaikan bantuan pembangunan bagi Indonesia 

agar dapat memfasilitasi rekomendasi-rekomendasi ini. 

17. Mendorong keterlibatan bisnis to bisnis antar kedua 

negara. 

18. Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di luar 

kelompok bisnis, termasuk media, masyarakat sipil, 

universitas, dan lembaga pemerintahan daerah untuk 

menyadarkan keterlibatan mereka dalam IA-CEPA. 

19. Mendorong tinjauan yang berkelanjutan dan liberalisasi 

daftar negative investasi di Indonesia dan liberalisasi 

akses lebih jauh ke sektor jasa yang dimiliki Australia. 

20. Membina pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 

sebagaimana prinsip IA-CEPA yang bercita-cita 

memberikan kontribusi terhadap pengurangan 

kemiskinan yang berkelanjutan, menjamin kesetaraan 

kesempatan, perempuan dan kelompok minoritas yang 

sangat penting untuk strategi pertumbuhan yang berhasil. 
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21. Meningkatkan e-commerce kedua negara. 

22. Menegakkan kerangka kerja IA-CEPA sesuai tujuan 

awal dibentuknya IA-CEPA.
20

 

 

Rekomendasi yang diberikan oleh organisasi IA-BC ini 

ditanggapi oleh masing-masing negara yang akhinya pada maret 

2016, pemerintah Indonesia-Australia secara resmi mengundang 

IA-BC yang sudah dimodifikasi namanya menjadi IA-BPG yang 

didalamnya terdiri dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia 

(KADIN), Kamar Dagang dan Industri Australia (ACCI), Dewan 

Bisnis Indonesia-Australia (IA-BC), dan yang kemudian pada 

tahun 2016, IA-BPG memperluas keanggotaannya dengan 

memasukkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan 

kelompok Industri Australia (Ai Group) untuk lebih memastikan 

representasi dari segi bisnis dalam proses konsultasi.
21

 Peran dari 

organisasi ini adalah memberikan pertimbangan dalam perjanjiaan 

dilihat dari segi-segi bisnis antar kedua negara. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor tekanan kelompok 

yang anti terhadap perdagangan bebas di Australia kurang terlalu 

kuat, dilihat dari kelompok pengusaha yang diwakili oleh IA-BC 

yang didalamnya terdapat wakil-wakil pengusaha yang berasal dari 

Australia maupun Indonesia mereka justru sangat mendukung 
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pemerintahnya untuk melakukan IA-CEPA ini dengan berbagai 

macam rekomendasi yang telah diberikan. 

Faktor ketiga ini dapat berpengaruh dalam sisi Australia 

dalam pengambilan kebijakan. Karena kurangnya dan rendahnya 

penolakan terhadap perjanjian IA-CEPA maka negosiasi yang 

dilakukan oleh pemerintah Australia akan dapat lancar dan sesuai 

agenda yang telah direncanakan oleh pemerintah Australia. 

 

5.1.4 Motif Politik 

Motivasi politik dalam negeri tidak dapat dilepaskan dalam 

perilaku yang diambil oleh sebuah negara, sehingga motivasi 

politik masuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan negara membentuk BTA dengan negara lain.
22

 

Awal kerangka rencana terbentuknya IA-CEPA berawal pada 

adanya studi kelayakan kerjasama bilateral kedua negara pada 

tahun 2007 dan kemudian dirilis pada tahun 2009 berkaitan dengan 

rencana pembentukan kerangka kerjasama tersebut, saat 2007 

australia dipimpin oleh John Howard yang berasal dari partai 

liberal yang pada saat itu berkoalisi dengan partai nasional. 

Kebijakan jaman PM John Howard memiliki agenda perluasan 

perdagangan bilateral dengan negara mitra yang potensial yang 
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dapat membawa keuntungan substansial dan ekonomi bagi 

Australia.
23

 

Kebijakan perdagangan bilateral yang diberlakukan pada 

masa kepemimpinan John Howard juga berkaitan dengan 

kegagagalan agenda liberalisasi pasar Australia dalam level 

multilateral yang akhirnya memilih untuk melakukan perjanjian 

perdagangan secara bilateral. Selain itu maraknya BTA di kawasan 

Asia-Pasifik memberikan dorongan kepada pemerintah Australia 

untuk membentuk BTA juga dengan negara preferensial bagi 

Australia.
24

 

Secara umum partai liberal Australia memiliki nilai dan 

keyakinan bahwa hak dan kebebasan itu mutlak hukumnya dimiliki 

individu, serta lebih memaksimalkan sektor perseorangan serta 

swasta dalam berperan dalam kemajuan negara.
25

 Partai liberal 

Australia juga percaya bahwa kebebasan yang dimiliki individu dan 

swasta dapat memberikan dampak perekonomian yang besar bagi 

negara, kebebasan pasar dapat berdampak bagi perekonomian 

dunia, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kekayaan.
26

 

Adanya kepercayaan seperti itu mempengaruhi kader partai liberal 

Australia dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam 

pengambilan kebijakan perdagangan bilateral. 
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Hubungan politik yang harmonis antara Australia serta 

Indonesia di masa kepemimpinan Paul Keating juga menjadi tolak 

ukur bagaimana hubungan persaudaraan yang erat antara Australia 

dan Indonesia. Walaupun sempat terkena masalah diplomasi 

mengenai dukungan yang diberikan oleh Australia dalam 

kemerdekaan Timor leste, tetapi Indonesia masih dianggap sebagai 

negara mitra yang strategis bagi Australia. 

Setelah pada tahun 2007 telah dibentuk studi kelayakan 

antara Australia dan Indonesia, akhirnya setelah dipelajari, pada 2 

November 2010 saat itu Australia dipimpin oleh Perdana Menteri 

baru yaitu Julia Gillard yang mengadakan kunjungan pertamanya 

ke Indonesia yaitu di Jakarta untuk menindaklanjuti studi 

kelayakan IA-CEPA dan dalam rangka memperkuat hubungan 

diplomatic antar kedua. Yang saat itu PM Julia Gillard menyatakan 

sikap setuju untuk dimulainya negosiasi perjanjian IA-CEPA.
27

 

Dalam kasus IA-CEPA ini faktor motivasi politik dalam 

negeri memang terbukti ada, karena preferensi pemilihan negara 

mitra kerjasama, terutama Australia memilih Indonesia sebagai 

mitra kerjasama dalam pembentukan kerjasama bilateral ini. Dapat 

dikatakan Indonesia penting bagi para pengambil keputusan di 

Australia. Selain itu dorongan partai politik yang memimpin 

Australia juga berpengaruh kepada hubungan Australia dan 

Indonesia. 
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Dari empat faktor general yang menjadi pendorong Australia 

membentuk IA-CEPA, penulis menyimpulkan bahwa empat faktor 

general diatas berlaku sebagai faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku Australia dalam memilih untuk membentuk IA-CEPA. 

Yang pertama adalah kekecewaan terhadap liberalisasi pasar pada 

level multilateral, snowball effect BTA yang terjadi di kawasan, 

rendahnya penolakan terhadap BTA, dan motivasi politik dalam 

negeri. Keempat faktor tersebut berperan menjadi faktor yang 

mendorong Australia membentuk IA-CEPA. 

 

5.2 Specific Factor 

Faktor yang kedua adalah faktor spesifik yang terbagi menjadi tiga 

indikator yang didalamnya terbagi menjadi beberapa sub-indikator. Dalam 

penelitian ini penulis ingin menjelaskan terkait faktor spesifik yang menjadi 

pendorong Australia dalam pembentukan perjanjian IA-CEPA dengan 

Indonesia. 

5.2.1 Faktor Ekonomi 

Faktor spesifik yang pertama adalah motivasi ekonomi dalam 

pembentukan BTA, untuk menguraikan bagaimana motivasi 

ekonomi sebuah negara dalam pembentukan BTA dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu Sector driven dan market access.
28

. 

Sector driven akan berlaku menjadi faktor pendorong ketika 

Australia memiliki agenda untuk meliberalisasi sektor-sektor yang 
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sebelumnya masih dilindungi oleh negara tujuan dan yang tidak 

tercapai dalam liberalisasi pasar pada level multilateral serta jika 

Australia memiliki untuk melindungi sektor yang menjadi penting 

bagi negaranya dan dalam perjanjian IA-CEPA tidak ingin 

diliberalisasi.
29

 

Berbicara mengenai agenda Australia dalam IA-CEPA tidak 

dapat dilepaskan dari masih adanya hambatan dagang antar kedua 

negara, sebelum pembentukan IA-CEPA sebenanya Australia dan 

Indonesia sudah memiliki komitmen penghapusan hambatan 

dagang dalam kerangka kerjasama AANZFTA. Menurut agenda 

penghapusan tariff dalam AANZFTA, Australia berkomitmen 

penuh untuk menghapuskan tariff 100% pada tahun 2020, 

sementara Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan tariff 

sebesar 93,2% pada tahun 2025.
30

 

Indonesia telah mengurangi tariff yang ditetapkan dalam 

perdagangan dengan Australia, akan tetapi tidak menghapuskan 

secara penuh tariff seperti dalam produk pertanian, agribisnis, 

ternak hidup, daging kambing dan domba, babi beku, makanan laut 

olahan, beberapa produk susu serta beberapa buah dan sayur segar 

olahan. Selain itu, sejumlah produk sensitif dalam pertanian seperti 

beras, gula, anggur dan minuman keras juga masih dikecualikan 
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dalam kerangka penurunan tariff Indonesia dalam AANZFTA.
31

 

Oleh karena itu masih ada beberapa produk Australia yang masih 

mendapatkan tariff tinggi ketika masuk pasar Indonesia. Dengan 

dibentuknya IA-CEPA Australia mengupayakan bentuk percepatan 

penghapusan tariff untuk beberapa produk Australia dan percepatan 

penghapusan tariff Indonesia lebih cepat dibanding kerangka 

AANZFTA yang baru akan dihapus pada tahun 2025. 

Selain berbicara tentang tariff, peraturan dan prosedur 

perdagangan yang rumit seringkali menghambat pergerakan barang 

dan jasa. Laporan IA-BC tahun 2012 menyebutkan bahwa bisnis 

Australia masih menghadapi prosedur yang rumit dalam hal ekspor 

makanan dan produk makanan ke dalam pasar Indonesia. Prosedur 

rumit yang harus dihadapi adalah ketika semua produk impor 

termasuk makanan yang akan masuk ke dalam pasar Indonesia 

harus terdaftar di Balai Pemerikaan Obat dan Makanan (BPOM) 

Indonesia untuk mendapatkan nomor ML. 

Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 18 

bulan. Kemudian barang-barang impor Australia juga harus 

memiliki sertifikasi halal yang diberikan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) serta harus sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) yang disertifikasi oleh Badan Standararisasi 

Nasional Indonesia (BSN). Badan usaha Australia terutama yang 

bergerak dalam sektor ekpor ke Indonesia menganggap sederet 
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peraturan yang masih diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi 

produk Australia yang ingin masuk kedalam pasar Indonesia masih 

terlalu rumit, sulit, dan tidak jelas.
32

  

Melalui perjanjian IA-CEPA ini pemerintah Australia 

mengupayakan adanya standar hamonisasi yang sama antar kedua 

negara melalui dibentuknya kerjasama antara Australian Standart 

dan Badan Standarisasi Nasional Indonesia dengan tujuan untuk 

mengembangkan serta menyelaraskan standar bersama dengan 

tujuan mengurangi biaya yang tidak perlu yang berasal dari 

perbedaan peraturan standarisasi kedua negara.
33

 

Dalam segi invetasi, meskipun Australia dan Indonesia 

memiliki kedekatan secara geografis dan hubungan kedua negara 

yang telah lama berlangsung, tingkat investasi bilateral kedua 

negara masih berada pada level yang rendah. Pada 2015, FDI 

Australia ke Indonesia mencapai AU$ 5,321 juta, sedangkan FDI 

Indonesia ke Australia hanya sebesar AU$13 juta.
34

 

Pembatasan atas investasi asing menjadi faktor yang 

menghambat arus investasi antar kedua negara. Di bidang pertanian 

dan agribisnis, Indonesia memberlakukan kepemilikan asing 

maksimal 49% untuk pertanian seperti pada tanaman jagung, 

kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, serta ubi jalar. 

Dalam budidaya tanaman, pembibitan, pertanian genetic, dan 
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produk GMO dapat dikenakan pembatasan dan harus mendapatkan 

rekomendasi dari Menteri Pertanian Indonesia.
35

 

Pembatasan masuknya FDI di Indonesia bagi Australia juga 

menghambat pembangunan dalam sektor pertambangan dan energi. 

Adanya peraturan pemerintah Indonesia No. 24/2012, bahwa 

perusahaan tambang asing yang memegang izin diwajibkan untuk 

melakukan divestasi antara 20% hingga 51% dari total saham 

kepada pemerintah Indonesia.
36

 Dalam sektor jasa, kehadiran 

penyedia layanan jasa asing di Indonesia harus melibatkan mitra 

lokal. Peraturan ini berlaku juga kepada pengacara, akuntan, 

arsitek, dan konsultan. 

Pemerintah Australia mengagendakan isu-isu diatas untuk 

dapat dibahas dalam kerangka IA-CEPA. Rata-rata isu yang 

diajukan adalah permasalahan bilateral Australia – Indonesia yang 

belum dibahas di perjanjian AANZFTA. Ini menjadi menarik 

ketika Australia memiliki agenda liberalisasi pada sektor-sektor 

tertentu yang belum dibahas pada perjanjian sebelumnya dan 

mencoba diliberalisasikan melalui IA-CEPA ini. Sector driven 

dapat menjadi faktor pendorong tindakan yang dilakukan oleh 

Australia dalam IA-CEPA karena berkaitan dengan agenda 

liberalisasi yang akan dilakukan oleh Australia dalam beberapa 

sektor tertentu melalui kerangka IA-CEPA. 
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Yang kedua adalah Market access yang didalamnya 

menjelaskan mengenai faktor yang akan berlaku jika dalam 

perjanjian IA-CEPA ini, Australia berupaya mengamankan akses 

pasar yang telah dimilikinya di Indonesia dan menghapuskan 

hambatan-hambatan dagang dalam pembentukan IA-CEPA ini. 

Saat ini Australia memiliki pasar daging beku serta binatang 

hidup yang sangat strategis di Indonesia, sepanjang tahun 2008 

Indonesia mengimpor sapi sebanyak 651.196 ekor yaitu sekitar 

75% dari total 869.545 sapi yang di ekspor Australia ke pasar dunia 

dengan total nilai impor sebesar A$ 419 juta.
37

 Australia memiliki 

keunggulan dibandingan dengan negara pengekspor sapi yang lain 

seperti Brazil dan India, karena di Indonesia menerapkan aturan 

tentang country based yang mengharuskan negara-negara 

pengekspor sapi telah terbebas dari penyakit mulut dan kuku. 

Australia dan Indonesia sama sama menggunakan aturan tersebut. 

Selain itu jarak Australia dan Indonesia yang berdekatan 

membuat biaya perjalanan lebih ekonomis dibandingkan jika 

Indonesia harus mengimpor sapi dari India ataupun Brazil. Disisi 

lain India dan Brazil belum termasuk negara yang menerapkan 

country based dalam aturan negaranya. 

Tentunya Australia tidak ingin kehilangan pasar daging dan 

hewan ternak hidup yang telah ada besar di Indonesia, setiap 

produk pasti selalu mendapatkan saingan terlebih karena 
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pencabutan ekspor daging sapi yang pernah dilakukan oleh 

Australia kepada Indonesia pada tahun 2011 menyebabkan pasar 

daging alternatif masuk ke pasar Indonesia seperti dari pasar 

daging dari India. 

 

Kemudian dalam bidang investasi, Australia memiliki pasar 

besar di Indonesia, diluar dari rumitnya regulasi dan pembatasan 

oleh pemerintah Indonesia, ternyata Australia menjadi penyumbang 

FDI paling besar dalam beberapa sektor seperti bahan kimia dan 

farmasi, pertambangan, logam, hotel dan restoran, serta jasa 

perdagangan. 

Dari sektor jasa keuangan di Indonesia, Australia memiliki 

dua bank yang telah beroprasi di Indonesia, yaitu ANZ dan 

Commonwealth bank. Menurut laporan dari Otoritas Jasa 

Keuangan Indonesia (OJK) tahun 2014 dalam hal aset PT Bank 

ANZ Indonesia memiliki sekitar 0,7% dari total aset perbankan di 

Sumber: BKPM Indonesia. 

Gambar 8. Daftar 10 Investasi terbesar Australia di Indonesia 2009-2013 
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indonesia, sementara PT Bank Commonwealth Indonesia sekitar 

0,4%.
38

 

Dalam segi perdagangan barang, pada tahun 2017 Indonesia 

menjadi pasar ke-9 ekpor barang Australia dan ke-16 dalam bidang 

impor barang dari Indonesia, mayoritas barang yang di ekspor ke 

Indonesia didominasi oleh daging, minyak mentah, binatang hidup, 

serta batubara.
39

 Kemudian dalam perdagangan jasa, Indonesia 

menjadi negara ke-12 dalam hal ekpor jasa dengan Australia, 

sementara untuk impor jasa, Indonesia menjadi negara ke-5 dalam 

hal impor jasa bagi Australia. Pasar ekspor jasa Australia untuk 

Indonesia didominasi oleh pelajar, serta wisatawan.
40

 

Dapat penulis simpulkan bahwa faktor Market access 

berkaitan dengan pengamanan akses pasar yang sudah dimiliki 

Australia di Indonesia serta upaya penghapusan hambatan dagang 

dapat menjadi faktor yang mendorong Australia dalam IA-CEPA, 

karena potensi pasar Australia yang sudah ada di Indonesia akan 

lebih dapat dipeluas lagi melalui perjanjian ini, penghapusan 

hambatan dagang akan terus diupayakan oleh Australia dalam 

kerangka IA-CEPA. 
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5.2.2 Faktor Strategis 

Strategic factor berkaitan dengan isu-isu strategis diluar isu 

perdagangan barang maupun jasa, biasanya pembahasan tentang 

lingkungan, standar buruh yang ingin dicapai dalam pembentukan 

bilateral trade agreement yang didalamnya dibagi menjadi lobby 

driven dan terror driven.
41

 

Dalam cakupan IA-CEPA yang sedang dinegosiasikan 

Australia dan Indonesia didalamnya membahas isu tentang green 

economy. Isu ini menjadi perhatian internasional. Di dalam 

organisasi UNEP memberikan definisi green economy adalah 

ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan 

sosial yang menghilangkan dampak negative terhadap lingkungan 

dan sumber daya alam, berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang 

ramah lingkungan, rendah karbon dan polusi udara, serta 

eksploitasi sumber daya yang mendukung keberlangsungan 

pembangunan berkelanjutan.
42

 

Saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah gas 

rumah kaca terbesar ketiga didunia yang sebagian besar karena 

gundulnya hutan dan kerusakan lingkungan. Selain itu Indonesia 

masih menerapkan tingkat subsidi bahan bakar yang tinggi. 

Australia adalah negara yang mendukung program green economy, 

dapat dilihat dari peran Australia yang menjadi pelopor negara-
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negara dalam bidang riset untuk mengurangi emisi dari 

pertambangan batubara dan gas buangan. 

Australia juga menerapkan pajak karbon dalam negaranya, 

dimana mewajibkan perusahaan untuk membayar denda atas setiap 

ton karbon yang dihasilkan oleh perusahaan, solar flagship yang 

mendukung kontruksi jaringan yang terhubung dengan pembangkit 

tenaga listrik di Australia dan Re-tooling for Climate Change 

sebuah program yang menyediakan dana bagi usaha kecil Australia 

mengurangi emisi karbon mereka. 

Selain isu Green Economy, Australia juga memasukkan isu 

mengenai SPS (sanitary and phytosanitary) dalam pembahasan 

negosiasi IA-CEPA.
43

 Isu SPS berkaitan dengan kesehatan dalam 

perdagangan internasional, yaitu produk makanan ataupun produk 

pertanian yang memiliki resiko kesehatan dalam perdagangan 

internasional.
44

 

Australia menegosiasikan isu SPS dengan negara yang 

bekerjasama secara perdagangan dengan mereka. Sebagai bentuk 

dukungan terhadap harmonisasi konsep WTO dan memberikan 

transparansi mengenai produk yang akan beredar di negaranya. 

Tentunya Australia tidak ingin produk makanan dan pertanian yang 

tidak berdasar SPS masuk ke dalam negaranya. Maka dari itu 
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negosiasi tentang isu SPS dimasukkan dalam kerangka kerjasama 

IA-CEPA. 

Dapat disimpulkan dalam lobby driven ternyata Australia 

menegosiasikan isu diluar perdagangan barang dan jasa dalam IA-

CEPA. Isu mengenai Green Economy dan SPS (sanitary and 

phytosanitary) dimasukkan dalam agenda negosiasi. Ini bisa 

dijadikan faktor yang mendorong Australia membentuk BTA 

dengan Indonesia melalui IA-CEPA. 

Kemudian strategic factor yang kedua berkaitan dengan 

terror driven yang dimana dapat berlaku jika ada pembahasan 

mengenai perlawanan terhadap terorisme dalam perjanjian yang 

akan dibuat. BTA yang akan dibuat memanfaatkan peningkatan 

ekonomi melalui perdagangan untuk mencegah adanya terror.
45

 

Jika dilihat ruang lingkup bahasan yang ada dalam IA-CEPA 

yaitu Trade in Goods (termasuk Rules of Origin, Custom 

Procedures and Trade Facilitation, Technical Barriers to Trade, 

Sanitary and Phitosanitary), Trade in Services (termasuk 

Movement of Natural Persons, Financial Services, 

Telecomunications, Professional Services), Investment, E-

Commerce, Competition Policy, Economic Cooperation, 

Institutional and Framework Provisions.
46

 Maka pembahasan 
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mengenai perlawanan terhadap terorisme tidak ada dibahas dalam 

IA-CEPA. 

Akan tetapi pada pernyataan bersama antara PM Australia 

saat 2010 yaitu Julia Gillard dan Presiden Indonesia saat itu Susilo 

Bambang Yudhoyono pada pertemuan di Jakarta 2 November 2010 

menanggapi pembentukan IA-CEPA dan pembentukan negosiasi 

awal pada poin ke 8 (delapan) menyebutkan bahwa “Dalam 

semangat kerjasama, kedua negara sepakat untuk meningkatkan 

kerjasama antar kepolisian dalam upaya untuk mencegah dan 

menanggulangi kejahatan lintas negara, dan memperkuat upaya 

memerangi terorisme. Australia memuji komitmen dan kesuksesan 

Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme, dan 

menyambut baik pembentukan Badan Nasional Anti-Terorisme. 

Kedua negara akan terus melanjutkan kerjasama erat dalam 

penanggulangan ancaman ini demi kepentingan kedua negara".
47

 

Dalam pernyataan bersama memang kedua negara 

berkomitmen untuk memerangi terorisme akan tetapi dalam 

cakupan IA-CEPA tidak ada pembahasan mengenai isu kontra-

terorisme yang dimasukkan dalam isi perjanjiannya. Maka dapat 

penulis simpulkan bahwa terror driven tidak menjadi faktor yang 

mendorong Australia dalam pembentukan IA-CEPA dengan 

Indonesia. 

 

                                                           
47

 Pernyataan bersama Indonesia-Australia Jakarta, 2 November 2010 diakses pada 12 November 

2018 dalam https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/pb2010.html 

 



37 

 

5.2.3 Event Driven Factor 

Event Driven Factor berhubungan dengan dimungkinkan 

adanya percepatan integrasi melalui negosiasi yang dibuat. Faktor 

ini dibagi menjadi tiga yaitu, PTA, WTO access, dan Political. 

Dalam pembahasan PTA dibagi menjadi dua yaitu PTA facilitation 

dan PTA integration. Kemudian political dibagi menjadi dua yaitu 

political integration dan political disintegration.
48

 

Pembahasan yang pertama mengenai PTA facilitation, faktor 

ini dapat berlaku jika Australia dan berada diluar anggota PTA 

yang diikuti oleh Indonesia dan Australia membuat BTA dengan 

Indonesia dengan tujuan bergabung dengan PTA tersebut. 

Indonesia memiliki PTA yang dimana Australia tidak tergabung 

didalamnya yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Agreement). AFTA 

adalah kawasan perdagangan bebas yang dimana anggotanya 

berasal dari kawasan ASEAN.
49

 Dan jelas adanya bahwa Australia 

secara kawasan negaranya tidak masuk kedalam kawasan ASEAN 

sehingga jumlah keanggotaan nya tidak memungkinkan Australia 

masuk didalamnya. 

Selain itu Australia juga telah memiliki perjanjian bilateral 

dengan negara ASEAN lainnya seperti dengan Malaysia 

(MAFTA), Singapura (SAFTA), Thailand (TAFTA), serta 

AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade 
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Agreement).
50

 Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa faktor PTA 

facilitation tidak terlalu menjadi faktor pendorong Australia 

membuat IA-CEPA dengan Indonesia. Dengan kata lain Australia 

jelas tidak bisa masuk kedalam PTA Indonesia dalam AFTA 

karena Australia secara kawasan tidak masuk ke dalam ASEAN. 

Kemudian jika dikatakan membentuk BFTA dengan Indonesia 

dapat membuka akses, Australia sudah memiliki perjanjian BTA 

dengan negara-negara ASEAN sebelumnya dan dengan kawasan 

ASEAN juga melalui AANZFTA. 

Kemudian pembahasan mengenai PTA integration dapat 

berlaku menjadi faktor pendorong jika Australia memiliki PTA 

yang didalamnya juga ada Indonesia sebagai anggota dan 

pembentukan BFTA dengan tujuan mempromosikan kedekatan 

ekonomi antara Australia dan Indonesia. Dalam hal ini penulis 

memberikan contoh PTA yang kedua negara terdaftar sebagai 

anggota yaitu AANZFTA, APEC, RCEP (dalam tahap negosiasi). 

Akan tetapi dengan dibentuknya BTA ini tidak dapat dijadikan 

acuan secara spesifik sebagai upaya mempromosikan kedekatan 

secara ekonomi. 

Dalam perjanjian AANZFTA misalnya, Australia dan 

Indonesia sama-sama tergabung menjadi anggota. Jika dikatakan 

Australia membentuk IA-CEPA dengan Indonesia untuk 

mempromosikan kedekatan secara ekonomi, Australia sebenarnya 
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sudah memiliki perjanjian bilateral yang lain dengan negara-negara 

anggota AANZFTA juga seperti Singapura, Malaysia, dan 

Thailand. Misalkan dalam APEC, Australia juga memiliki 

perjanjian bilateral dengan negara-negara anggota APEC seperti 

Chile, RRC, Malaysia, Jepang, Singapura, Kanada, Thailand, 

Korea Selatan.
51

 

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa tidak dapat dijelaskan 

secara umum bahwa pembentukan IA-CEPA hanya semata untuk 

mempromosikan kedekatan ekonomi Australia dengan Indonesia 

dalam PTA. Maka dari itu faktor PTA integration tidak menjadi 

faktor pendorong Australia dalam pembentukan IA-CEPA dengan 

Indonesia. 

Kemudian berbicara mengenai WTO access, faktor ini dapat 

berlaku jika Australia merupakan negara yang belum tergabung 

dengan WTO yang kemudian ingin membuat BTA dengan 

Indonesia dengan harapan dapat memperoleh akses bergabung 

dengan WTO.
52

 Dalam kasus IA-CEPA ini Australia adalah 

anggota dari WTO sejak 1 Januari 1995 dan anggota GATT sejak 

11 Oktober 1967.
53

 Dan Indonesia juga merupakan anggota dari 

WTO sejak 1 Januari 1995.
54

 

Keduanya adalah negara anggota WTO yang ketika berbicara 

mengenai akses dalam WTO kedua negara sebagai anggota 
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pastinya sama-sama memiliki akses, menurut penulis kurang 

relevan ketika kasus IA-CEPA menjadi jalan bagi Australia untuk 

mendapatkan akses ke WTO melalui Indonesia. Karena kedua 

negara sudah sama-sama bergabung dan mempunyai akses yang 

sama. Jadi menurut penulis WTO access ini tidak menjadi faktor 

pendorong Australia dalam IA-CEPA. 

Faktor event driven yang terakhir adalah political yang dibagi 

menjadi dua yaitu political integration dan political 

disintegration.
55

 Political integration dapat berlaku menjadi faktor 

pendorong ketika Australia membentuk IA-CEPA dengan 

Indonesia dengan tujuan mempercepat integrasi ekonomi dalam 

politik union. Dilihat dari segi kawasan Australia dan Indonesia 

memiliki perbedaan, Indonesia tergabung dengan ASEAN dan 

Australia tidak tergabung menjadi anggota di dalamnya, yang 

kemudian bisa dikatakan bahwa pembentukan IA-CEPA untuk 

percepatan integrasi ekonomi dalam pembentukan politik union 

tidak dapat menjadi faktor pendorong Australia dalam IA-CEPA 

karena secara kawasan sudah berbeda dan Australia tidak menjadi 

anggota dari ASEAN. 

Political disintegration dapat berlaku menjadi faktor 

pendorong Australia dalam IA-CEPA ketika Australia dan 

Indonesia adalah bekas pecahan dari satu negara yang sama. Dan 

dengan pembentukan IA-CEPA diharapkan dapat mempertahankan 
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afiliasi politiknya sebagai bekas negara satu yang kemudian pecah. 

Jika dilihat dari sejarahnya, Australia dan Indonesia tidak 

merupakan satu bagian negara yang kemudian runtuh. Indonesia 

adalah negara yang terbentuk dari bekas jajahan Belanda pada saat 

sebelum merdeka, sementara Australia tidak merupakan bagian 

Indonesia ketika dijajah Belanda. Maka dari itu dapat penulis 

simpulkan bahwa faktor political disintegration tidak menjadi 

faktor pendorong Australia dalam IA-CEPA. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan yang penulis sudah jelaskan di BAB sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan faktor apa saja yang menjadi pendorong Australia 

membentuk perjanjian bilateral dengan Indonesia dalam IA-CEPA. Faktor 

tersebut terbagi menjadi faktor umum dan faktor spesifik.  

Faktor umum yang dapat menjadi pendorong adalah adanya 

kekecewaan negara terhadap kegagalan liberalisasi perdagangan dalam 

institusi perdagangan multilateral, bentuk respon dari kegagalan liberalisasi 

perdagangan pada level multilateral berdampak kepada peningkatan jumlah 

bilateral trade agreement (BTA) termasuk Australia setelah adanya momen 

gagalnya kesepakatan WTO dalam liberalisasi perdagangan terutama pada 

putaran Doha akhirnya berdampak pada preferensi negara Australia dalam 

peningkatan jumlah BTA yang dimiliki. 

Faktor umum yang kedua adalah adanya snowball effect di kawasan 

yang berkaitan dengan trend serta jumlah BTA yang ada di suatu kawasan 

sehingga memberikan suatu dilema kepada sebuah negara jika tidak 

mengikuti trend ini, karena adanya kekhawatiran kehilangan pasar maka 

sebagian besar negara akhirnya mengikuti trend yang ada dalam rangka 

mempertahankan pasar yang mereka punya. Di Asia-Pasifik, perkembangan 

jumlah BTA mengalami peningkatan yang signifikan antara yang sudah 
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berlaku, yang masih dalam tahapan negosiasi, serta yang masih dalam tahap 

penjajakan. Australia sebagai salah satu negara promotor free trade 

agreement pastinya mendukung dengan adanya trend perkembangan BTA 

di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu persaingan dengan negara-negara Asia 

Timur seperti Jepang, China, serta Korea Selatan membuat Australia tidak 

ingin kalah dengan perkembangan BTA yang sudah dilakukan dan bentuk 

respon nya adalah membuat perjanjian IA-CEPA ini. 

Faktor umum yang ketiga adalah kurangnya perhatian terhadap BTA 

berkaitan dengan lemahnya penolakan dari pihak-pihak terkait BTA yang 

dilakukan negara sehingga BTA mudah dibuat, di Australia sendiri 

penolakan dari media, masyarakat, ataupun kelompok bisnis di Australia 

begitu rendah, justru dari kelompok bisnis antar kedua negara yang 

menyebut dirinya sebagai IA-BG menjadi salah satu pemberi rekomendasi 

kepada kedua pemerintah untuk melakukan perjanjian IA-CEPA ini.  

Faktor umum yang keempat adalah motivasi politik, faktor ini dapat 

berlaku karena adanya dinamika politik dalam negeri Australia yang 

mendukung perdagangan bebas dalam kebijakan luar negerinya serta 

hubungan baik dan Indonesia menjadi salah satu mitra yang strategis bagi 

Australia sehingga dorongan politik dalam negeri menjadi salah satu faktor 

yang mendorong pembentukan IA-CEPA bagi Australia. 

Kemudian dari faktor spesifik dibagi menjadi tiga, yaitu economic 

factor, strategic factor, dan even driven factor. Dari ketiga faktor spesifik 

tersebut, penulis menyimpulkan faktor ekonomi lebih dominan 

dibandingkan dengan faktor strategi dan event driven faktor. Faktor 
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ekonomi dilihat sebagai faktor yang paling dominan karena ada agenda-

agenda besar termasuk liberalisasi pasar Australia di Indonesia, serta 

penghampusan hambatan-hambatan dagang yang saat ini masih sebagian 

diberlakukan. Faktor strategi dan event driven faktor juga menjadi 

pendorong, akan tetapi tidak menjadi dominan karena fokus dalam IA-

CEPA berhubungan dengan perdagangan, investasi, E-commerce sehingga 

sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi. 

Menurut penulis, konsep Bilateral Trade Agreement yang ditulis oleh 

Jayant Menon masih sangat relevan untuk digunakan dalam menjelaskan 

faktor yang mendorong suatu negara dalam membentuk BTA dengan negara 

lain, karena variabel dan indikator yang digunakan membahas secara 

menyeluruh baik melalui aspek yang umum sampai aspek yang khusus. 

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan semakin kuat mengenai alasan sebuah 

negara membentuk BTA serta faktor apa yang dapat menjadi dominan dapat 

dilihat melalui perbandingan hasil yang ditemukan. 

 

6.2 Saran 

Penelitian penulis berfokus tentang faktor yang menjadi pendorong 

sebuah negara dalam membentuk BTA dengan negara lain dengan kasus 

Australia dalam IA-CEPA dengan Indonesia. Sehingga penulis tidak 

membahas mengenai implementasi dari perjanjian IA-CEPA ini setelah 

nantinya akan diberlakukan. Untuk penelitian selanjutnya penulis 

memberikan rekomendasi mengenai beberapa isu penelitian yang dapat 

dibahas melalui perjanjian IA-CEPA ini salah satunya adalah bagaimana 
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dampak yang dihasilkan IA-CEPA ini setelah diberlakukan bagi Australia, 

apakah berdampak positif bagi perekonomian dalam negeri ataupun 

berdampak negatif setelah diberlakukannya IA-CEPA. 
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