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Pengertian dan Sejarah Globalisasi

▪ Globalization means the speedup of movements 
and exchanges (of human beings, goods, and 
services, capital, technologies or cultural practices) 
all over the planet. One of the effects of 
globalization is that it promotes and increases 
interactions between different regions and 
populations around the globe. 
(https://youmatter.world/en/definition/definitions-globalization-
definition-benefits-effects-examples/)

▪ Globalization is the spread of products, technology, 
information, and jobs across national borders and 
cultures. In economic terms, it describes an 
interdependence of nations around the globe 
fostered through free trade. 
(https://www.investopedia.com/terms/g/globalization.asp)

(https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/globalization/)

https://youmatter.world/en/definition/definitions-globalization-definition-benefits-effects-examples/
https://www.investopedia.com/terms/f/free-trade.asp
https://www.investopedia.com/terms/g/globalization.asp
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Pengertian dan Sejarah Globalisasi
✓ Beberapa pemikiran terkait globalisasi:

▪ Globalisasi disatu sisi dianggap tidak bekerja (not working) untuk
kebanyakan masyarakat miskin dunia, untuk lingkungan, untuk stabilitas
ekonomi global;

▪ Tetapi disisi lain globalisasi juga membawa kemanfaatan yang besar,
khususnya untuk negara-negara di Asia Timur. Juga gerakan masyarakat
sipil dunia dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial yang
lebih;

▪ Persoalannya bukan diglobalisasi, tetapi dengan bagaimana globalisasi
dikelola. Sebagian persoalan terletak di institusi-institusi keuangan
internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO;

▪ Mereka terlihat hanya melayani kepentingan kepentingan negara-negara
maju, khususnya kepentingan kelompok2 tertentu di negara2 tersebut,
ketimbang kepentingan negara2 berembang;

▪ Lebih dari itu, mereka juga sering dilihat mendekati persoalan globalisasi
dari pola fikir yang sempit yang dibentuk oleh visi tertentu terkait
ekonomi dan masyarakat.

(Stiglitz, 2002)



Pengertian dan Sejarah Globalisasi
▪ Kebutuhan mengkritisi antara “the official history of

globalization” dan “the real history of globalization.”

▪ Keberhasilan industri mobil di Jepang adalah karena
Jepang menerapkan kebijakan ‘proteksionis’ dan tidak
mengikuti ‘mantra’ para ekonom perdagangan bebas;

▪ Inggris membangun industrinya juga dengan kebijakan
proteksionis, dan baru membuka diri ketika industri dalam
negerinya mulai kuat dipertengahan abad 19;

▪ Amerika Serikat juga memulai industrialisasi dengan
kebijakan proteksionis dan mengembangkan program
‘infant industry’ yang menjadi katalis untuk ‘rapid
industrial development’;

▪ Pada esensinya negara-negara lainnya yang dianggap maju
sekarang seperti Jerman, Prancis, Finland, Norway, Italy,
dan Austria juga mengembangkan kebijakan proteksionis
dalam mengembangkan industrinya;

▪ Negara-negara di Asia Timur, dimulai dari Jepang, dan
diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan, China bahkan Singapura
juga tidak mengikuti konsep globalisasi dalam kerangka
pemikiran neo-liberal murni.

(Chang, 2008)

▪ Globalisasi adalah sebuah peluang;

▪ Untuk mencapai “the next level of development” dan

menjadi kaya, sistem keuangan di negara-negara

berkembang harus terintegrasi dengan negara-negara maju

agar bisa mendapatkan manfaat dari investasi keuangan;

▪ Tetapi disisi lain, globalisasi keuangan dapat juga membawa

kerusakan kepada sebuah negara dan warganya. Dibutuhkan

keseriusan untuk mengoptimalkan kemanfaatan dari

globalisasi keuangan, dan meminimalkan dampak negatifnya;

▪ Satu faktor utama adalah menciptakan institusi yang baik.

The right institutions make a country rich.

▪ Apakah “the right institutions” ?

a) Strong property rights and an effective legal system;

b) A sound financial system;

c) Sound government regulation and supervision of the financial sector.

▪ Tantangan utama bagi negara-negara berkembang dalam

mengambil manfaat dari globalisasi adalah bagaimana

menjadikan pemerintah benar-benar bekerja untuk

kepenting public agar reformasi yang benar dpt berjalan.

(Mishkin, 2006)



Pengertian dan Sejarah Globalisasi
▪ Globalisasi ekonomi versi IMF yang mengedepankan prinsip “market fundamentalism”, keyakinan kepada kekuatan pasar yang akan

membawa efisiensi dianggap memiliki cacat mendasar;

▪ Salah satu kritik mendasar terhadap institusi ekonomi internasional adalah mereka hanya mendukung satu versi perspektif ekonomi
terlepas dari konteks sebuah negara adalah “misguided”;

▪ Ada satu pengakuan yang berkembang bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak hanya memiliki satu versi, tidak sekedar satu jalan yang
benar untuk menjalankan ekonomi. Ada beberapa model dari ekonomi pasar, salah satu diantaranya adalah model Swedia, yang berhasil
tumbuh dengan solid, dan menghasilkan satu model masyarakat yang berbeda, yang ditandai dengan layanan kesehatan dan pendidikan
yang lebih baik, dan juga “less inequality”;

▪ Diantara pilihan sentral yang menghadapi banyak masyarakat didunia adalah menempatkan peran pemerintah. Kesuksesan ekonomi
membutuhkan keseimbangan yang tepat antara pemerintah dan pasar. Persoalannya adalah, globalisasi yang didorong selama ini, sering
membuat kesulitan yang lebih dalam mencapai keseimbangan tersebut;

▪ Para pengkritik globalisasi benar ketika menyatakan bahwa globalisasi telah digunakan untuk mendorong “a particular set of values”
(Catatan sy: contoh actual dewasa ini adalah isu terkait ‘vaccine mandate’). Globalisasi tidak harus: buruk untuk lingkungan, meningkatkan
ketimpangan, melemahkan ‘cultural diversity’; dan mengedepankan kepentingan korporasi “at the expense of the well-being of ordinary
citizens”;

▪ Para ekonom yang melihat bahwa persoalan ketimpangan pendapatan tidak begitu penting untuk diatasi oleh pemerintah (too costly and
counterproductive), selalu percaya dengan pendekatan ‘trickle down effect.’ Sebaliknya ekonom yang melihat bahwa persoalan
ketimpangan penting dan perlu diatasi melihat bahwa mengabaikannya justru bisa menimbulkan konsekuensi sosial yang sangat mahal
seperti “alienation”, “violence”, dan”social conflict”;

▪ Making globalization work: developing countries should be treated differently, gradual and selective reduction of subsidies in the
developed world, remove escalating tariffs in developed countries (higher tariffs on manufactured goods than on raw materials),
liberalization of unskilled labor flows, addressing the issues of non-tariff barriers, restricting bilateral trade agreements, and reforming the
way trade negotiations are conducted.

(Stiglitz, 2007)



Pengertian dan Sejarah Globalisasi
▪ History indicates that before the coming of modern globalization, the Muslims had their own version of 

globalization. During the Muslim era of globalization which coincides with the Golden Age of the Muslims, 
the West benefited immensely from the scholastic works produced by Muslim scientists and scholars. 

Modern globalization which started during the era of Western colonization of the East has now gone to 
every nook and cranny of the world. 

(https://www.researchgate.net/publication/333810746_Globalization_and_the_Muslim_World) 

▪ When did globalization begin? Many scholars say it started with Columbus’s voyage to the New World in 
1492. People traveled to nearby and faraway places well before Columbus’s voyage, however, exchanging 

their ideas, products, and customs along the way. The Silk Road, an ancient network of trade routes across 
China, Central Asia, and the Mediterranean used between 50 B.C.E. and 250 C.E. is perhaps the most well-

known early example. (https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/globalization/print/)

▪ Following centuries of European colonization and trade activity, that first “wave” of globalization was 
propelled by steamships, railroads, the telegraph, and other breakthroughs, and also by increasing economic 

cooperation among countries. The globalization trend eventually waned and crashed in the catastrophe of 
World War I, followed by postwar protectionism, the Great Depression, and World War II. After World War II 

in the mid-1940s, the United States led efforts to revive international trade and investment under 
negotiated ground rules, starting a second wave of globalization, which remains ongoing, though buffeted by 

periodic downturns and mounting political scrutiny. (https://www.piie.com/microsites/globalization/what-is-

globalization)

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/globalization/print/
https://www.piie.com/microsites/globalization/what-is-globalization


Posisi Perdagangan Internasional Indonesia

▪ Perdagangan internasional pada esensinya mempunyai dua komponen penting yakni, ekspor dan impor. 

▪ Berikut adalah definisi dari ekspor dan impor:

A product that is sold to the global market is called an export, and a product that is bought from the global market is 
an import. Imports and exports are accounted for in the current account section in a country's balance of payments. 
(https://www.investopedia.com/insights/what-is-international-trade/)

▪ Indonesia adalah anggota World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1995. Indonesia juga adalah salah 
satu penandatangan dari berbagai kesepakatan perdagangan internasional, diantaranya adalah
(https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/)

o ASEAN Free Trade Area Trade Agreement; ASEAN Trade in Goods Agreement; ASEAN - China Trade Agreement.

o ASEAN - Japan Trade Agreement; ASEAN - South Korea Trade Agreement; ASEAN - Australia - New Zealand Trade 

Agreement.

o Trade and Investment Framework Agreement with the US; Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (EPA).

o Indonesia - Pakistan Free Trade Agreement; Indonesia - Chile CEPA (IC-CEPA); Indonesia - Australia CEPA (IA-CEPA).

https://www.investopedia.com/terms/e/export.asp#axzz1n1rLWewe
https://www.investopedia.com/terms/i/import.asp#axzz1n1rLWewe
https://www.investopedia.com/terms/c/currentaccount.asp
https://www.investopedia.com/insights/what-is-international-trade/
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/


Posisi Perdagangan Internasional Indonesia
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Posisi Perdagangan Internasional Indonesia



10 KOMODITAS INDONESIA YANG PALING BANYAK DI EKSPOR s.d AKHIR TAHUN 2020

LEMAK DAN MINYAK 

HEWAN/NABATI

US$ 20,72 miliar

BAHAN BAKAR MINERAL

US$ 17,26 miliar

BESI DAN BAJA

US$ 10,84 miliar

MESIN DAN PERLNGKAPAN 

ELEKTRIK

US$ 9,23 miliar

LOGAM MULIA, 

PERHIASAN/PERMATA

US$ 8,22 miliar

KENDARAAN DAN BAGIANNYA

US$ 6,60 miliar

KARET DAN BARANG DARI KARET

US$ 5,61 miliar

ALAS KAKI

US$ 4,80 miliar

KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KARTON

US$ 4,19 miliar

Source: Badan Pusat Statistik Indonesia 2020

Posisi Perdagangan Internasional Indonesia



10 KOMODITAS INDONESIA YANG PALING BANYAK DI IMPOR s.d AKHIR TAHUN 2020

Source: Badan Pusat Statistik Indonesia 2020

MESIN DAN PERALATAN MEKANIS

US$ 21, 80 MILIAR

MESIN DAN PERLENGKAPAN ELEKTRIK

US$ 19,02 MILIAR
PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK

US$ 7,15 MILIAR

BESI DAN BAJA

US$ 6,85 MILIAR

BAHAN KIMIA ORGANIK

US$ 6,85 MILIAR

KENDARAAN  DAN BAGIANNYA

US$ 4,43 MILIAR

SEREALIA

US$ 3,02 MILIAR

BERBAGAI PRODUK KIMIA

US$ 2,97 MILIAR

AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN

US$ 2,91 MILIAR

PERANGKAT OPTIK, FOTOGRAFI, 

SINEMATOGRAFI, MEDIS 

US$ 2,90 MILIAR

Posisi Perdagangan Internasional Indonesia



TOTAL EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA s.d AKHIR TAHUN 2020

US$ 163 milyar
atau setara dengan 

Rp 2.284 triliun

US$ 142 milyar

atau setara dengan 

Rp 1.981 triliun

US$ 1.058 trilliun

atau setara dengan

Rp 15.434 triliun

EKSPOR

PRODUK DOMESTIK 
BRUTO (PDB)

IMPOR

➢ Presentase Impor Indonesia terhadap PDB Tahun 2020 = 13 % 
➢ Presentase Ekspor Indonesia terhadap PDB Tahun 2020 = 15 %
➢ Presentase (Ekspor + Impor) / PDB Tahun 2020 = 28%
➢ Presentase (Ekspor - Impor) / PDB Tahun 2020 = 1,96 %

Source: Badan Pusat Statistik Indonesia 2020

Posisi Perdagangan Internasional Indonesia



Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan
Perdagangan Internasional

▪ Narasi globalisasi yang berkembang di bidang ekonomi diantara nya adalah terkait perdagangan bebas;

▪ Membuka kran perdagangan bebas dianggap menjadi satu jalan menuju kemakmuran ekonomi bagi negara 
berkembang termasuk Indonesia;

▪ Dari sisi impor, perdagangan bebas dengan menurunkan tarif barang-barang disatu sisi positif dalam
menurunkan harga barang bagi konsumen, tetapi disisi lain dapat menghancurkan produsen dalam negeri 

yang tidak siap; 

▪ Perlu pengkajian sektor-sektor mana yang perlu dibuka dan yang mana perlu dibatasi, pembukaan dan 
pembatasan akan perlu didasarkan dari strategi pengembangan industri sektor-sektor tersebut;

▪ Negara-negara yang sekarang maju diantaranya seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang juga 
menggunakan kebijakan proteksionis dalam pengembangan industrinya, begitu juga dengan negara-negara 

industri baru di Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, dan terakhir China juga memulai pembangunan
industrinya dengan menerapkan proteksi perdagangan, setelah industri dalam negeri kuat barulah mereka

secara gradual menerapkan perdagangan bebas/membuka pasarnya; 

▪ Memang proteksi tidak bisa selamanya diberikan karena akan juga merugikan konsumen dalam negeri yang 
mungkin akan mendapatkan barang yang kurang berkualitas dengan harga yang mahal, tetapi disisi lain kita

tidak bisa terus menjadi ‘banana republic’.



Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan
Perdagangan Internasional

▪ Studi (Swastika & Nuryanti, 2006) di bidang agrikultur menunjukkan dampak negatif dari
pengaruh globalisasi terhadap kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan di Indonesia;

▪ Studi diatas menunjukkan bahwa perjanjian terkait agrikultur dari WTO, seluruh negara anggota
harus secara gradual mengurangi dan menghilangkan segala macam proteksi, subsidi, and 

hambatan non-tarif. Tarif impor di-izinkan dan terikat untuk setipa produk agrikultur;

▪ Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani dan berkomitmen untuk terikat dengan 
perjanjian ini; 

▪ Tetapi, kebanyakan negara-negara maju sebenarnya melindungi petani-petani mereka, melalui
subsidi dan dukungan pasar, hal yang diizinkan oleh perjanjian WTO yang didesain oleh negara-

negara maju;

▪ Indonesia sejauh ini tidak menggunakan fasilitas diatas. Tarif adalah satu-satunya instrument yang 
dapat digunakan oleh Indonesia untuk melindungi produk-produk agrikultur-nya, khususnya

beras.



Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan
Perdagangan Internasional

▪ Tetapi terkait tarif, Indonesia adalah satu diantara negara-negara berkembang yang meliberalisasi pemasaran
dari produk-produk agrikulturnya, dan mengurangi tarif importnya yang sebenarnya sudah rendah. 
Berdasarkan studi diatas kebijakan ini diambil karena tekanan dari IMF/World Bank ketika Indonesia 

membutuhkan bantuan untuk menangani krisis moneter di tahun 1998.

▪ Dilaporkan bahwa antara tahun 1998-2003 terjadi peningkatan dari penurunan tarif di agrikultur Indonesia 
antara tahun 1998-2003. Studi diatas menyatakan bahwa Indonesia sering disebutkan sebagai negara yang 

paling terbuka untuk produk-produk agrikultural;

▪ Kebijakan tarif rendah tentunya mendorong aliran tinggi dari produk-produk agrikultur dari luar ke
Indonesia. Harganya pun kebanyakan lebih rendah dari yang seharusnya. Dampak lain adalah harga-harga

komoditas impor bahkan lebih murah dari komoditas lokal yang menunjukkan daya saing produk lokal
menjadi lebih rendah.

▪ Hal diatas adalah salah satu contoh dari bagaimana globalisasi mempunyai dampak terhadap kebijakan
perdagangan internasional yang dijalankan oleh Indonesia.

▪ Salah satu contoh mudah adalah misalnya beras, beras tidak hanya sekedar staple food untuk lebih dari 95% 
penduduk Indonesia, tetapi juga sebuah komoditas politik strategis. Ketergantungan terhadap impor beras

akan berdampak terhadap ‘food security dan juga stabilitas ekonomi dan politik. Disinilah misalnya mengapa
insentif perlu diberikan untuk para petani untuk memproduksi beras lebih banyak lagi agar dapat

membangun ‘sustainable food security.’



Implikasi Kebijakan Perdagangan Internasional
terhadap Kondisi Ekonomi dan Politik

▪ Ekonom Jerman, Friedrich List, di tahun 1841 mengkritisi Inggris untuk berceramah terkait perdagangan bebas ke
negara-negara lain, padahal Inggris mencapai tahapan ‘economic supremacy’ melalui tarif yang tinggi dan berbagai

macam subsidi. Dia melihat bahwa Inggris melakukan ‘kicking away the ladder’ (Chang, 2007): 

‘it is a very common clever device that when anyone has attained the summit of greatness, he kicks 
away the ladder by which he has climbed up, in order to deprive others of the means of climbing up after 

him.’ 
▪ Cerita Hong Kong menjadi ‘British Colony’ juga menunjukkan dampak politik dari kebijakan perdagangan

internasional yang dipaksakan, melalui Nanjing/Nanking Treaty in 1842, akibat dari opium war yang dimenangkan
oleh Inggris. Ini adalah salah satu contoh dimana perdagangan bebas yang diciptakan oleh British Hegemony pada 

saat itu diciptakan oleh kekuatan militer (politik) ketimbang kekuatan pasar (Chang, 2007 & 2014); 

▪ Kasus pembantaian para pekerja perusahaan Amerika Serikat (AS), United Fruit Company (UFC), di Kolombia yang 
melakukan ‘strike’ di tahun 1928. Dalam rangka melindungi kepentingan UFC, AS mengancam akan mengirimkan

‘US Marines’, dan membuat pemerintah Kolombia mengirimkan tentaranya untuk membunuh ribuan pekerja
(Chang, 2014).

▪ Istilah Banana Republic pd esensinya menggambarkan kasus-kasus di negara Amerika Latin seperti diatas pd waktu
terjadinya dominasi ekonomi politik total terhadap diantaranya Honduras, Guatemala, dan Colombia. Banana 

Republik menggambarkan sebuah negara dengan sistim kapitalisme negara, yang hanya memberikan keuntungan
bagi ‘ruling class’ dari eksploitasi tanah-tanah publik untuk menghasilkan ekspor-ekspor komoditas

(https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_republic).



Implikasi Kebijakan Perdagangan Internasional
terhadap Kondisi Ekonomi dan Politik

▪ Liberalisasi perdagangan antara 1980 dan 1990 an juga banyak menghancurkan industri di Mexico yang 
sebenarnya telah susah payah dibangun pada masa-masa import substitution industrialization [ISI]  (Chang, 

2007).

▪ Pada masa North American Free Trade Area (NAFTA) antara 1994-2002 pertumbuhan PDB per kapita Mexico 
memang lebih baik dari masa liberalisasi sebelumnya, meningkat rata-rata 1,8% dari 0,1 diantara 1985-1995. 

Tetapi antara 2001-2005, dampak positif dari NAFTA terhadap ekspor Mexico ke AS mulai menghilang, 
kinerja pertumbuhan pendapatan per kapita Mexico pada masa itu hanya 0,3% per tahun. 

▪ Bandingkan pada masa ISI (1955-1982), pendapatan per kapita Mexico tumbuh rata-rata 3,1% per tahun.

▪ Konsep perdagangan bebas perlu dipahami dalam konteks kondisi masing-masing negara, dan tidak dapat
diimitasi begitu saja. The Wealth of Nations’s Adam Smith muncul ketika Inggris telah membangun sebuah
industri manufaktur yang kuat melalui kebijakan proteksionis (Walpole’s 1721 legislation), pada waktu itu
Adam Smith melihat kebutuhan untuk Inggris agar membuka diri agar industri-industri yang ada bisa jauh

lebih kompetitif. Membutuhkan waktu 84 tahun untuk benar-benar menjadi a free genuine trading nation. 

▪ Negara-negara yang sukses di Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Taiwan, terakhir China juga mempunyai
kebijakan proteksionis yang similar dalam membangun industrinya. 



Implikasi Kebijakan Perdagangan Internasional
terhadap Kondisi Ekonomi dan Politik

▪ Ada hal penting yang perlu dibedakan antara ‘trade is essential for economic development’ dan 
‘free trade is best for economic development’;

▪ Perdagangan internasional penting tetapi bukan berarti free trade adalah bentuk terbaik untuk
negara-negara berkembang. Free trada dapat menyebabkan hambatan terhadap kapasitas

produksi negara-negara berkembang;  

▪ Hal penting yang perlu dipelajari adalah menerapkan kebijakan campuran antara proteksi dan 
perdagangan terbuka, dengan area-area yang perlu diproteksi harus secara konstan berubah

seiring dengan pengembangan infant industry dan ketika old infant industries menjadi kompetitif
secara internasional;

▪ Mainstream economics, yg didominasi pemikiran neo-classical, secara serius mengabaikan sisi
produksi. Padahal pembangunan kapasitas produksi, khususnya di sektor manufaktur, adalah hal
penting yang mengantarkan kemakmuran di banyak negara-negara yang telah maju sekarang ini;

▪ Negara-negara maju harus menyadari bahwa perlu ada semacam perlindungan industri yang lebih
untuk negara-negara berkembang, dan negara-negara berkembang seperti Indonesia harus berani

mengangkat ini dalam berbagai negosiasi perdagangan internasional. 
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