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Bab I

Berdiri Sendiri
atau Bergabung untuk
Manfaat Seluruh Rakyat
1.1 Potret Globalisasi
Globalisasi sangat kental dimaknai sebagai dunia yang tanpa
batas atau borderless. Seperti saat ini, banyak negara telah
menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama
lain dalam berbagai aspek. Dimensi globalisasi terbagi men
jadi globalisasi ekonomi yang ditandai oleh arus barang,
modal, dan jasa serta informasi; globalisasi politik yang
ditandai oleh difusi kebijakan pemerintah; dan globalisasi
sosial yang digambarkan sebagai penyebaran gagasan, infor
masi, citra, dan manusia (Sheffield, et al., 2013).
Globalisasi dapat bermula dari cakupan lokal, nasional,
dan regional. Di satu sisi, hubungan sosial, ekonomi, dan
jaringan diselenggarakan secara lokal dan atau nasional,
dan di sisi lain, hubungan sosial, ekonomi, dan jaringan
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membentuk skala yang lebih luas, yaitu interaksi regional
dan global (Cuterela, 2012). Seperti saat ini, banyak negara
menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama
lain, salah satunya dalam hal perdagangan barang dan jasa.
Perdagangan internasional menjadi bahasan penting karena
banyak orang mengidentiikasikan perdagangan internasio
nal sebagai cikal bakal perdagangan bebas dan topik tersebut
menjadi fokus bagi pengambil kebijakan dibanding bidang
lain semenjak berakhirnya Perang Dunia II.
Pada akhir Perang Dunia II, perekonomian global bertrans
formasi menjadi entitas yang lebih kompleks karena semakin
terintegrasinya perekonomian global sehingga mendorong
beberapa negara untuk menjalin kerja sama perdagangan.
Dalam Konferensi Bretton Woods tahun 1944, masyarakat
internasional menyetujui didirikannya International Mone
tary Fund (IMF) dalam waktu yang relatif singkat. Jika ber
bicara terkait masalah yang menyangkut bidang perdagangan
internasional, dikemukakan bahwa perkembangan institu
sional di bidang perdagangan internasional tidak melebihi
bidang keuangan sehingga di bidang perdagangan negara
negara peserta konferensi tidak berhasil mendirikan sebuah
organisasi internasional. Oleh karena adanya kekosongan
institusional tersebut, pada tahun 1947 General Agreements
on Tariffs and Trade (GATT) yang semula merupakan per
janjian interim, berubah menjadi satusatunya instrumen di
bidang perdagangan yang telah memperoleh konsensus luas
untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara per
dagangan internasional. Dengan demikian, GATT menjadi
satusatunya lembaga yang beroperasi sebagai organisasi
internasional yang mengatur perdagangan internasional,
sekurangkurangnya bagi negaranegara anggota.
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GATT telah menjadi peraturan multilateral utama perdagangan internasional setelah Perang Dunia II. Di samping
sebagai peraturan perdagangan internasional sejak tahun
1947 sampai tahun 1994, GATT 1947 juga telah menjalankan fungsi-fungsi lain, seperti sebagai organisasi perdagangan
dunia, forum perundingan masalah perdagangan internasional, dan forum penyelesaian sengketa dagang antarnegara
peserta. Forum perundingan telah dilakukan dalam beberapa kali putaran perundingan GATT, seperti perundingan
GATT Putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986
hingga 1994. Putaran-putaran perundingan GATT tersebut
sebagai berikut:
Tabel 1.1
Putaran Perjanjian
General Agreements on Tarifs and Trade (GATT)

No. Tahun

Tempat/
Nama

1.

1947

Geneva

2.

1949

Annecy
(France)

3.

1951

4.
5.

Keputusan

Jumlah
Negara

Pengurangan tarif, mulai
diberlakukan GATT
Pengurangan tarif

23

Torquay
(Inggris)

Pengurangan tarif

38

1956

Geneva

Pengurangan tarif

26

1960–
1961

Geneva
Dilon
Round

Pengurangan tarif

26

13
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6.

1964–
1967

Geneva
Kennedy
Round

7.

1973–
1979

Geneva
Tokyo
Round

8.

1986–
1994

Geneva
Uruguay
Round

Pengurangan tarif,
perhitungan anti-dumping, negosiasi peraturan
GATT
Pembahasan nontarif: Lisensi impor,
anti-dumping, standar,
pengadaan pemerintah,
penilaian bea cukai,
subsidi dan countervailing. Pengurangan tarif
pada tingkat rata-rata 35
persen dan 5-8 persen
di antara negara-negara
maju.
Perluasan GATT pada
pembatasan subsidi
pertanian, jasa, hak milik
intelektual, penyelesaian perselisihan,
pembentukan WTO, dan
lain-lain.

62

102

123

Sumber: Cuterela, 2012

Bersama berjalannya waktu, GATT semakin membuka diri
kepada negara-negara lain untuk menjadi anggota. Pada
tahun 1947, anggota GATT tercatat sebanyak 23 negara dan
akhirnya berkembang menjadi 123 negara yang terlibat dalam
Putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam Putaran Uruguay
ini, para negara anggota GATT sepakat untuk membentuk
sebuah lembaga baru, yakni World Trade Organization
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(WTO). Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua
perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO
mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka
aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya perjanjian mengenai jasa (GATS), penanaman modal
(TRIMs), dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan
yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPS).
Sistem WTO bertujuan untuk beroperasi dengan:
(1) menetapkan dan menegakkan peraturan untuk perdagangan internasional, (2) menyediakan forum untuk menegosiasikan dan memantau liberalisasi perdagangan lebih lanjut,
(3) menyelesaikan perselisihan perdagangan, (4) meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan, (5) bekerja
sama dengan institusi ekonomi internasional utama lain yang
terlibat dalam pengelolaan ekonomi global, dan (6) membantu negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan
penuh dari sistem perdagangan global (Smith, 2009).

1.2 Pengalaman Uni Eropa
Uni Eropa merupakan kawasan yang terdiri atas 27 negara
yang menyatu sebagai kawasan ekonomi dan politik. Kawasan
Uni Eropa (UE) ini merupakan kawasan perdagangan bebas
yang dapat mempertukarkan aliran barang, jasa, orang, dan
modal dengan bebas. Selain itu, meskipun setiap negara
memiliki kebijakan sendiri, beberapa kebijakan yang ada
diperuntukkan bagi bersama dalam kerangka UE. Kebijakan
yang dibuat bersama adalah kebijakan-kebijakan mengenai
pertanian, perikanan, dan pembangunan regional. Kawasan
ini juga menggunakan satu mata uang bersama yang disebut
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Euro, yang diputuskan sejak 1999 dan diberlakukan umum
pada tahun 2002. Ada 19 negara yang memutuskan untuk
menggunakan mata uang bersama tersebut.
Apa yang melatarbelakangi negaranegara di kawasan UE
ini membentuk kawasan perdagangan bebas atau single market serta memberlakukan single currency?
Dengan adanya uniikasi, ukuran pasar negaranegara yang
tergabung dalam kawasan Uni Eropa tentu menjadi lebih besar
dibandingkan jika mereka berdiri sendiri. Di tahun 2016,
GDP Uni Eropa mencapai US$16.477 triliun atau sekitar
22,2 persen dari GDP nominal dunia dan 16,9 persen dengan
purchasing power parity (pengukuran GDP dengan meng
gunakan basis penghitungan yang sama untuk seluruh dunia).
UE menjadi kawasan yang sangat berpengaruh di dunia,
emerging superpower karena menggabungkan kekuatan poli
tik beberapa negara termasuk negara besar, seperti Jerman,
Inggris, Belanda, dan lainlain (McCormick, 2005).
Dalam hal populasi, UE memiliki populasi sekitar 7,3
persen dari populasi dunia, dengan indeks pembangunan
manusia tertinggi. Adanya single market memudahkan per
pindahan tenaga kerja berkualitas tinggi antarkawasan di
UE. Selain memudahkan perpindahan tenaga kerja, konsep
single market dengan bebas tarif memudahkan pertukaran
barang dan jasa. Menurut analisis OECD, di UE perdagangan
barang 60 persen lebih besar antarnegara UE dibandingkan
dengan negaranegara di luar UE meskipun telah memiliki
perjanjian kerja sama dalam kerangka WTO.
Dengan adanya globalisasi, perkembangan teknologi
memungkinkan serta mensyaratkan pertukaran barang dan
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jasa maupun modal dapat atau harus lebih cepat. Karenanya,
konsep perjanjian perdagangan bebas mau tidak mau men
jadi pilihan banyak negara. Agar perdagangan menjadi lebih
lancar dan saling menguntungkan, negara tersebut harus
memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara lain.
Industri di negara tersebut harus lebih kompetitif dibanding
kan industri di negara lain.
Konsep perdagangan bebas diawali dengan konsep bah
wa adanya tarif dapat membuat perdagangan menjadi tidak
eisien; bahwa tarif menambah beban harga yang pada akhir
nya dikenakan pada konsumen. Seiring semakin lengkap
nya informasi yang dapat diperoleh melalui perkembangan
teknologi, perdagangan terjadi melebihi batas wilayah. Maka,
seperti di UE, adanya single market membuat antarnegara
di kawasan UE saling berdagang dengan harga peroleh
an yang lebih murah. Hampir di seluruh kawasan ekonomi
yang memiliki perjanjian perdagangan bebas, perdagangan
antarkawasan lebih dominan dibandingkan dengan negara
lain. Dari segi ekonomi, adanya kemudahan dalam per
tukaran barang dan jasa menjadi hal yang menguntungkan.
Namun, pada tahun 2016, terjadi referendum di Inggris
bahwa Inggris telah memisahkan diri dari Uni Eropa.

1.3 British Exit (Brexit): Kegagalan Uni Eropa?
David Cameron, dalam salah satu janji kampanyenya pada
pemilu tahun 2015, mengatakan bahwa jika terpilih nanti, ia
akan mengadakan referendum untuk memilih apakah Inggris
tetap dalam anggota UE atau keluar dari keanggotaan UE.
Pemilu tahun 2015 dimenangkan oleh David Cameron.
Lalu, 23 Juni 2016 ditetapkan sebagai tanggal pelaksanaan
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referendum yang mendasari keputusan Inggris untuk leave
or stay.
Hasil referendum, 52 persen rakyat Inggris memilih keluar
dari UE, sementara 48 persen memilih untuk tetap dalam
UE. Sebagian besar wilayah memilih untuk keluar dari UE,
meskipun perbedaannya dengan yang memilih untuk tetap
dalam UE cukup tipis.
PM David Cameron sendiri tidak mendukung Brexit
meskipun melaksanakan referendum. Cameron akhirnya
mengundurkan diri setelah hasil referendum diumumkan.
Gambar 1.1
Hasil Pemilihan Suara Pandangan terhadap Uni Eropa

Sumber: The Economist, 2016
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Sejak dahulu, masyarakat Inggris melihat hubungan antara
negaranya dan UE merupakan hubungan transaksional ber
dasarkan cost and beneit. Akan tetapi, secara emosional
mereka menolak hubungan kawasan tersebut. Akibatnya,
masyarakat cenderung rasional dan sensitif jika isu terkait
union mengemuka.
Survei European Commission pada 2015 di beberapa
negara UE menyebutkan bahwa sekitar kurang dari 30 per
sen masyarakat Inggris memercayai bahwa UE bermanfaat
untuk Inggris. Artinya, seiring waktu muncul keraguraguan
dari manfaat perdagangan bebas dengan UE. Hasil ini pun se
suai dengan referendum. Kedaulatan menjadi pemicu utama
alasan euroscepticism. Dari survei tersebut dapat dilihat
bahwa bukan hanya Inggris, banyak negara lain bahkan
Jerman yang masyarakatnya mempertanyakan apakah UE
bermanfaat bagi mereka.
Konsep single market secara ekonomi memang menghasil
kan manfaat karena aliran barang, jasa, dan modal menjadi
semakin lancar. Akan tetapi, dalam kasus UE, politik masih
menjadi hal terpisah. Masingmasing negara secara politik
tidak dapat disatukan dalam konsep uniikasi. Euroscep
ticism tumbuh di berbagai negara dan semakin menguat saat
ini.
Yang menarik, kemunculan euroscepticism dipicu pan
dangan masyarakat yang berubah dalam memaknai kon
sep kawasan, dalam hal ini UE. Seiring terbukanya per
dagangan, industri atau usaha di suatu negara bukan hanya
bersaing dengan kompetitor dalam satu negara, melainkan
juga dengan kompetitor di negara lain. Inilah yang mungkin
menyebabkan masyarakat cenderung melihat bahwa konsep
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uniikasi ternyata membawa dampak buruk bagi mereka.
Seperti kasus di Inggris, masyarakat Inggris terpecah da
lam referendum. Sebagian masyarakat yang mendukung
Inggris keluar dari UE terdiri atas masyarakat yang usianya
lebih tua dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang
menginginkan Inggris untuk tetap di UE, serta masyarakat di
daerah bukan kota besar (The Economist, 2016). Ini dapat
diartikan bahwa masyarakat memandang perdagangan bebas
dengan konsep single market akan memunculkan ketim
pangan. Masyarakat atau industri yang dapat bersaing akan
semakin diuntungkan, sedangkan yang kalah bersaing atau
kurang kompetitif akan semakin terpinggirkan atau tidak
memperoleh keuntungan.
OECD Economic Survey 2012 menyebutkan bahwa UE
mendapatkan keuntungan perdagangan dari adanya integ
rasi. Ekspor intraUE memiliki kontribusi 26 persen dari
GDP UE, sedangkan ekspor antara UE dan negara lain di luar
UE hanya 15 persen. Akan tetapi, jika mencermati produkti
vitas di UE, keuntungan dari adanya uniikasi masih menjadi
tanda tanya.
Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sejak berlakunya single
market UE, GDP per kapita negara UE tidak tumbuh atau
cenderung stagnan. Produktivitas, yang ditentukan ber
dasarkan GDP per jam kerja, juga cenderung menurun sejak
tahun 2005. Mungkin ini yang melandasi sebagian besar
masyarakat UE cenderung tidak lagi meyakini single market
akan menguntungkan bagi mereka.
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