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Abstract

This research intends to map the international trade flow especially
in the agricultural sector; to analyze the impact of trade protection
elimination, furthermore to explore the impact of tariff prevailed by
lndonesia. The GTAP model was used as the main tool of analysis.
The findings show that international trade flow is stilldominated by
developed countries. The elimination of trade protection results an
increase in trade competition and decrease in most of the output
experienced domestic support elimination. lt also results in a
decrease in export of products experiencing elimination of export
subsidy, and increase import of countries that applied tariff imports
before simulation.

Key words: WTO, international trade, GTAP model

v
i I

t
u
Y
r

C

7
Y

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam dua dasawarsa terakhir
perkembangan perekonomian dunia te lah
mengalami perubahan yang cukup mendasar
dan ditandai oleh adanya pergeseran gravitasi
perekonomian dunia dari  kawasan At lant ik
ke kawasan Pasi f ik  yang memunculkan
kekuatan-kekuatan baru (Asia Timur dan Asia
Tenggara),  semakin lancarnya pergerakan
produk dan jasa antar negara sebagai dampak
penurunan tar i f  ,  dan terbentuknya organisasi
perdagangan dunia (WTO).

WTO adalah suatu organisasi
perdagangan terbesar di  dunia dan bertujuan
untuk menghapus semua hambatan
perdagangan antar negara (WTO,2006).
Berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Menteri
(KTM) WTO ke-enam di Hong Kong, ket iga
pi lar  negosiasi  sektor pertanian yai tu:

dukungan domestik (domest ic support) ,
subsidi ekspor (export subsidyl, dan akses
pasar (market access) sudah harus
dihapuskan pada 2O13. Hasi l  yang
diharapkan dar i  pengimplementasian
kesepakatan tersebut adalah l iberal isasi  yang
menciptakan suatu kawasan perdagangan
bebas dunia.

Liberal isasi  yang di tandai  dengan
penghapusan dukungan domest ik,  subsidi
ekspor dan pembukaan akses pasar yang
seluas-luasnya dapat memunculkan peluang
sekal igus tantangan. Liberal isasi  in i
diperkirakan akan merubah peta kekuatan
perdagangan produk-produk yang terkai t  di
dalamnya. Perubahan ini  selanjutnya akan
berdampak pada kiner ja ekonomi terutama
sektor pertanian di  set iap negara. Indonesia
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adalah salah satu negara yang akan terimbas
dari dampak ini, mengingat sektor pertanian
masih menjadi salah satu sektor kunci dalam
perekonomian Indonesia. Siapkan negara-
negara termasuk lndonesia menerima
dampak tersebut?

Tujuan Penelitian
1. Mengetahui karaktersi t ik perekonomian

Negara maju dan berkembang.
2.  Menganal is is dampak penghapusan

semua hambatan perdagangan yang
dicanangkan WTO terhadap kiner ja PDB,
ekspor, impor, dan produksi dalam negeri
negara-negara maju dan berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA
Terdapat beberapa penel i t i  yang

sudah mengkaj i  dan menganal is is dampak
l iberal isasi  terhadap kiner ja perekonomian
termasuk di  sektor pertanian baik dalam
konteks suatu negara maupun dalam
konteks yang lebih luas.  Secara umum
temuan-temuan mereka dapat dikelompok-
kan menjadi  dua. Di  satu pihak ada yang
menemukan bahwa l iberal isasi  perdagangan
berdampak negat i f  (Hel ler and Porter,  1978;
Lopez, 2OO3; Paul ino, 2OO4t Sarkar,  2OO5).
Namun di  p ihak la in ada pula yang
menemukan bahwa l iberal isasi  berdampak
posi t i f  atau minimal t idak merugikan suatu
negara (Oktaviani ,  2OOO; Hakim 2OO4;
McKibbin dan Woo (2OO3),  Morley dan
Pi6eiro (2OO4l,  dan Walsh at .a l .  (2O05).
Semua penel i t i  tersebut sampai pada
kesimpulan bahwa l iberal isasi  perdagangan
berdampak posi t i f  pada perekonomian
negara-negara anggota secara keseluruhan.

KERANGKA TEORI

Beberapa Studi Dampak Liberalisasi
Perdagangan

Teori  perdagangan internasional
menjelaskan bahwa suatu negara akan
cenderung untuk mengekspor produk yang
biaya produksinya relat i f  lebih murah dan
selanjutnya akan mengimpor produk yang
biaya produksinya relat i f  lebih mahal
ket imbang diproduksi di  dalam negeri .  Oleh
karena i tu j ika set iap negara dapat
mempertukarkan barang atau produk yang
berbeda, kedua negara yang berdagang

akan memperoleh manfaat berupa gain
from trade /Krugman dan Obstfeld, 2OOO;
dan Salvatore, 2OOO).

Anal is is tentang perdagangan
internasional bisa di lakukan dengan meng-
gunakan dua pendekatan yaitu:  Pertama,
melalui  pendekatan keseimbangan parsial .
Kedua, melalui  pendekatan keseimbangan
umum. Pendekatan keseim-bangan parsial
menganal is is segala bentuk kebi jakan
perdagangan yang mendistorsi pasar di suatu
pasar ter tentu tanpa secara ekspl is i t
memperhitung kan konsekuensi-konsekuaensi
terhadap pasar-pasar lainnya. Sementara itu,
anal is is melalui  pendekatan keseimbangan
umum mel ihat pasar sebagai suatu sistem.

Teori Keseimbangan Umum
Formulasi  teoret ik keseimbangan

umum sebenarnya telah dimulai  sejak
pertengahan abad ke-19, antara lain rumusan
yang di lakukan (Gossen, 1854; Jevons,
1871;Walras, 1874 dan Menger, 1871dalam
Soedarsono, 1985).  Teor i  in i  mel ihat
perekonomian sebagai suatu sistem yang
kompli t  (Dixon at.al . ,  1992).  Teori  keseim-
bangan umum dini lai  lebih unggul dar i  teor i
keseimbangan parsial ,  karena anal is isnya
didasarkan atas teor i  ekonomi mikro, namun
konstruksi  model keseim-bangan umum
dapat menjembatani  ekonomimikro dan
ekonomimakro (Oktaviani,  2OOO).

Teori keseimbangan umum menjelas-
kan pasar sebagai suatu system. Sistem
pasar terdiri dari beberapa macam pasar yang
saling terkait antara satu pasar dengan pasar
lainnya. Keseimbangan umum ter jadi  j ika
permintaan dan penawaran pada masing-
masing pasar dalam sistem tersebut berada
dalam kondisi keseimbangan secara sirnultan.
Apabi la dalam kondisi  keseimbangan ter jadi
gangguan yang mengakibatkan ketidakseim-
bangan (disequilibrium) pada suatu pasar
secara parsial ,  akan segera dikut i  o leh
penyesuaian di pasar yang bersangkutan dan
selanjutnya ter jadi  proses penyesuaian di
pasar lainnya (simultanneous adjusment)
yang membawa perekonomian kembali pada
kondis i  keseimbangan yang baru secara
keseluruhan.

n/ohzre 7 7/".. 2 4p4// - /'/',. 2OOg 7e 7&/4 '2557/7/1.0852 - 6907



c

d.

c

c

o'

t ,

AK

dr.

q

l{-i'r

s-
n
s

o

f -
o

l.

Jt

Modef General Trade Analysis Project
Model GTAP adalah suatu model yang

menggunakan CGE sebagai alat  anal is is dan
secara gamblang di jelaskan oleh Hertel  dan
Tsigas (1997) dan Oktaviani (2OO8). Pada
dasarnya model GTAP sama saja dengan
model CGE nasional .  Baik model GTAP
ataupun model CGE sama-sama mengguna-
kan konsep-konsep dasar arus pengeluaran
dan pembel ian antar pelaku ekonomi.
Keduanya merupakan model struktural yang
dibangun dengan dasar teor i- teor i  mikroe-
konomiyang menjelaskan lebih det i l  per i laku-
per i laku di  masing-masing agen ekonomi
(behavioral equationsl.

Perbedaan utama antara model CGE
nasional  dan model GTAP ter letak pada
cakupan wi layah. Pada model CGE, interaksi
antara agen-agen yang berbeda berlangsung
hanya dalam satu negara atau wi layah,
sedangkan di  dalam model GTAP interaksi
antara agen-agen berlangsung antar negara/
wi layah. Selain i tu,  GTAP juga mencakup
transportasi  global dan mobi l i tas investasi .
Dengan demikian, model GTAP mampu
menjelaskan dampak kebijakan antar negara,
sementara dalam model CGE terbatas hanya
dalam satu wi layah atau negara saja.

METODE PENELITIAN
Penel i t ian in i  menggunakan data

sekunder yang sebagian besar berasal dar i
database General Trade Alayisis Project (GTAP)
versi 6.2. Alat analisis utama yang digunakan
adalah CGE dengan model mult inegara.
Keunggulan utama dari model ini adalah karena
ia bisa digunakan untuk melihat dampak dari
suatu kebijakan terhadap perekonomian banyak
negara secara sekaligus dan secara lebih rinci.

Untuk menyederhanakan pembahasan
di lakukan pengelompokan dan pemisahan
terhadap negara/wi layah dan sektor yang
dikenal dengan istilah disagregasi dan agregasi.
Dalam penelitian ini negara diagregasi menjadi
tiga belas, empat wilayah merepresentasikan
negara maju yaitu Australia & Selandia Baru,
Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa dan
sembilan wilayah merepresentasikan negara
berkembang. Sementara i tu,  komodit i
diagregasi menjadi tujuh bela sektor komoditi.

Simulasi  kebi jakan di lakukan sebagai
berikut: : Pertama, dengan cara menghapus
segala tar i f  dan subsidi  ekspor serta
dukungan domest ik yang selama in i
d iber lakukan oleh negara maju dan
berkembang. Kedua Pemberlakuan tarif untuk
produk khusus dan berbeda (SP&D) dengan
ambang batas tert inggi yang telah disepakat i
oleh lndonesia dan WTO.
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Gambar 7. Diagram Alur Penelitian
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HASIL PENELITIAN

Peta Perdagangan Negara-Negara Di Dunia
Perekonomian dunia masih dikuasai oleh

negara maju dengan tiga pelaku utama yaitu
Amerika Ser ikat ,  Uni  Eropa, dan Jepang,
Amerika Serikat adalah pasar potensial bagi
sebagian besar negara-negara/wilayah di dunia.
Indikasi ini terlihat dari posisi negara itu sebagai
negara tujuan utama ekspor oleh 7 dari 13
wi layah penel i t ian. Negara-negara tersebut
adalah Cina, Jepang, Malaysia,  Phi l ip ina,
negara-negara ASEAN di luar ASEAN5, Uni
Eropa, dan ROW

Namun demikian ternyata Amerika
Serikat bukanlah pemasok utama kebutuhan
dunia. Dari 13 agregasi sektor, tujuh negara/
wilayah ternyata mengimpor sebagian besar
kebutuhan mereka dari  Uni Eropa. Negara-
negara tersebut adalah Australia & Selandia
Baru, Jepang, Cina, lndonesia, Vietnam, G33,
dan ROW. Kondisi ini terjadi karena Uni Eropa

Sumber: Database GTAP 6.2 (diolah)

Hasi l  penel i t ian juga menunjukkan
bahwa hanya Uni Eropa yang melangsungkan
sebagian besar akt iv i tas perdagangannya
dalam wi layah regional mereka, sedangkan
wi layah la innya sebagian besar akt iv i tas

memiliki pangsa pasar yang besar, perduduk
yang banyak, dan merupakan suatu wifayah
yang terdiri dari banyak negara. Jika dirinci
berdasarkan negara maka pemasok kebutuhan
dunia terbesar adalah Jepang yang diindikasikan
oleh terdapatnya 6 dari  1 3 negara yang
memasok sebagian besar impornya dari Jepang.

Peta a l i ra n pedagan ga n . iuga
menunjukkan bahwa sebagian besar kornoditi
pertanian diekspor oleh negara maju. Dua besar
negara yang mendominasi perekono-mian dunia
berturut-turut adalah Uni Eropa dan Amerika
Serikat. lndikasi ini ternyata bertolak bdakang
dengan pandangan yang selama ini menyatakan
bahwa negara berkembang adalah mengekspor
komoditi pertanian. Faktor penyebabnya adalah
masih tingginya dukungan domestik dan subsidi
oleh negara maju terhadap produk mereka.

Tabel 1. Kontribusi Ekspor Negara/wilayah
di  Dunia Dir inci  Berdasarkan
Kelompok Komoditi

VXMD

Pertanian dan Olahan l6 Mnfcs l7 Svces Total

ANZ 40503,76 4,86 32916,56 0.68 17549,41 1,41 90969,73 r-32
Cina 21247,O3 )  55 1? S7A? 

'?
6.97 22457,54 I,80 379467,81

Jepang 3819,99 o,46 409410,78 8,50 3979t,49 3,t9 453022,25 6,57

ASEAN 56226,94 6,75 327090,24 6,79 63354,O7 5,08 44667t,28 6,48

USA 6491 8"30 779 6037 i5.50 I  z->5 220242,27 17,65 888876,06 12,89

Uni Eropa 200633, I 6 24,07 t803232,25 37,44 5t0694,03 40,93 2514559,50 36,46

G33 353 1 7,1 5 4.24 247149,22 +620t,  t6 3,47 33|')724,16 +, r>

ROW 4t0793.52 49,29 | 057055.75 21,95 32549 t.r3 26.08 1793340,38 26,00

Total 833459,89 I 00,00 48 I  6333,50 100,00 t24784t,75 100,00 6897635,00 t00,0
0

perdagangannya berlangsung di luar wilayah
regional.

Tabel 2.  Kontr ibusi  Perdagangan di  Dalam
dan di  Luar Wilayah

Negara ASEAN ANZ othNAFTA EastAsia Jepang 6 USA UE ROW

ASEAN 18,29 2,r2 2,20 t6,01 12,40 19,13 19,06 t0,79

ANZ 9,68 5,78 2,91 t7,72 t1 l1 12,24 18,66 I 5,89

othNAFTA 1.03 o45 1.95 2,8 | 2,43 76,02 8,81 6,51

EastAsia I , tJ l {q 3.1 8 19.30 |  | ,9' l ) \  1) r 8,53 n,97
Japan 12,84 2,06 1)7 )5 )4 0,00 27,49 r8,00 l t . l l

USA s,8l l ,8 t 26,52 l 0.32 8,1 8 0,00 to l t 18,&

EUI 5 2,48 0,90 )16 4,30 3.10 |,52 54,49 20,87

ROW 3,36 0.65 2,20 7.02 545 t6.46 38,31 26.54

Total 5-40 t"24 5,53 9.56 5.78 t&,21 3s,99 r 8.28

Sumber: Database GTAP 6.2 Hiolah)
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Dampak Penghapusan Hambatan
Perdagangan

Dampak penghapusan hambatan
perdagangan disajikan pada Tabel 3 sampai
dengan Tabel 7. Seperti terlihat pada Tabel
3, hampir semua negara yang sebelumnya
menerapkan dukungan domestik mengalami
penurunan output.  Hal  yang sama juga
ter l ihat  pada negara yang mengenakan
subsidi  ekspor,  setelah subsidi  dihapus maka
ekspor komodit i  tersebut mengalami
penurunan. Dampak yang sama juga terlihat
pada negara yang sebelumnya mengenakan
tarif impor. Semua komoditi yang sebelumnya
dikenakan tar i f  impor mengalami peningkatan
setelah tarif tersebut dihapus.

Tidak menurunnya produksi jagung dan
ternak Amerika Serikat dikarenakan adanya
permintaan impor yang cukup besar dari
beberapa negara partner dagang utamanya.
Peningkatan produksi jagung Amerika Serikat
2,01 persen (Tabel 4) bukan disebabkan oleh
adanya peningkatan permintaan di  dalam
negeri ,  tapi  diperkirakan disebabkan oleh
adanya peningkatan impor yang cukup besar
dari negara-negara partner dagang seperti EU

yang produksi  dalam neger inya menurun
6,23 persen sehingga impor mereka
meningkat sebesar O,O2 persen, Cina 37,86
persen, Thailand 94,09 persen, Australia dan
Selandia Baru 15,84 persen dan permintaan
dari negara Asean yang rata-rata meningkat
diatas 10 persen. Demikian juga produksi
ternak Amerika yang mengalami peningkatan
output yang meningkat 1,96 persen,
diperkirakan untuk memenuhi permintaan
dar i  Jepang, Cina, dan negara-negara
ASEAN.

Sementara i tu impor gandum Amerika
Serikat  yang menurun diperkirakan
disebabkan oleh karena kebutuhan dalam
negerinya dipenuhi dari output dalam negeri
dan ekspor mereka juga menurun. Kenaikan
ekspor G33 yang ter jadi  meskipun subsidi
ekspornya dihapus, diperkirakan karena
subsidi ekspor mereka yang kecil tidak terlalu
ter lalu berdampak pada komodit i  i tu,  apalagi
negara maju mengalami penghapusan subsidi
yang jauh lebih besar.

Tabel 3.  Dampak Penghapusan Hambatan
Perdagangan Terhadap Output,
Ekspor, dan lmpor

Negara
Sebelum Kebiiakan Setelah Kebiiakan

Dukungan
Domestik

Subsidi
eksoor

Tarif
irnoor

Output
turun

Ekspor
turun

Impor
naik

Australia &
Selandia Baru

Gandurn Tidak ada Sernua naik turun semua

Cina Tidak ada Tidak ada Semua Ya Kecuali padi
dan kapas

Jepang Padi Tidak ada Semua Ya I(ecuali
jagung dan
horti

Indonesia Tidak ada Tidak ada Semua Sernua
Malaysia Tidak ada Tidak ada Sernua Sernua
Philioina Tidak ada Tidak ada Semua Semua
Thailand Tidak ada Tidak ada Semua Semua
Vietnam Tidak ada Tdk ada Semua Kecuali

gandum

ASEAN lainnva Tidak ada Tidak ada Semua Semua
Amerika Serikat Padi,

gandum,
jagung,
horti,
kedele, gula,
kapas,
ternak- StlSU

Susu Semua Ya
(kecuali
jagt ng
dan
ternak)

Ya Semua

l-Ini Eropa Gandurn,
jagung,
horti,
kedele,gula,
kapas,
ternak. susu

Padi,
gandum,
jagung,
horti" gula,
ternak, susu

Sernua Ya Padi,

.iagung,
hofti, gula,
ternak,
strsu

Ya
(kecuali
gandurn)

I{elompok G33 Padi,
gandum,

.tagung,
horti,
kedele,
kaoas

Horti, gula,
ternak,
minyak
nabati, dan
makanan

Semua Ya
I(ecuali
kapas

Tidak Semua

Negara-negara di
luar kelompok
diatas

Padi,
gandurn,
iaprrnq

Sernua Ya Semua
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Dampak Penghapusan Hambatan Perda-
gangan Terhadap Output

Hasil simulasi ini menjawab pertanyaan
tentang dampak penghapusan hambatan
perdagangan terhadap keragaan ekonomi
sektoral .  Sebagaimana di tampi lkan pada

Walau ada sektor yang meningkat
meski  dukungan domest iknya dihapus,
namun peningkatan i tu diduga karena
dukungan domest ik yang diber ikan oleh
negara ni la inya relat i f  lebih keci l  b i la
dibandingkan dengan dukungan domest ik
yang di lakukan oleh negara lain.  Sebagai
contoh, output gandum Austral ia dan New
Zealand tetap meningkat walaupun dukungan
domestik terhadap sektor ini  dihapus oleh
kedua negara in i .  Bi la di l ihat  dar i  n i la i
dukungan domest ik yang diber ikan oleh
kedua negara ini ,  ni la inya jauh lebih keci l  bi la
dibandingkan yang diber ikan oleh negara
maju lainnya.

Berdasarkan gambaran tersebut maka
dapat diduga bahwa meskipun Australia dan
New Zealand juga menghapus dukungan
domestik, namun penghapusan tersebut tidak
menurunkan gairah petani gandum mereka
karena negara maju lainnya juga menghapus
dukungan domestik dengan nilai yang relatif
lebih besar. Kejadian yang sama diduga juga
berlaku untuk sektor hort ikul tura di  Jepang
yang outputnya tetap meningkat walaupun
dukungan domestik untuk sektor ini  dihapus,
begitu pula yang terjadi di negara/wilayah lain.

Pembukt ian terhadap dampak negat i f
dar i  penghapusan hambatan perdagangan
terhadap output domestik dapat juga dilihat
pada negara/wilayah Uni Eropa. DariS sektor
yang subsidi  outputnya dihapus oleh Uni
Eropa, semuanya menunjukkan perubahan
output yang negatif. Keadaan yang samajuga
terjadi pada negara Amerika Serikat {kecuali
pada sektor jagung).

Secara rinci berikut ini akan diuraikan
dampak penghapusan hambatan perda-
gangan terhadap ni lai  output domest ik di
masing-masing negara. Berdasarkan Tabel ini
dapat dijelaskan bahwa Uni Eropa merupakan
Negara yang ni la i  outputnya mengalami
penurunan hampir di  semua sektor.  Dari  17
sektor, sebanyak 1 3 sektor nilai outputnya
menurun. Penurunan ni lai  output terbesar
pada Uni Eropa ter jadi  pada sektor padi
71 ,35o/o, di ikut i  oleh penurunan output pada
sektor gula dan sektor kapas masing-masing
36,39% dan 33,657o. Selain sektor diatas,
kedelai  juga merupakan sektor yang
outputnya menurun cukup besar yai tu
2,98o/o.  Dar i  hasi l  s imulasi  dapat di l ihat
bahwa ada 4 sektor yang menunjukkan
peningkatan output meski secara persentase

Wfuffiw*t*?
Tabel 4, bahwa hampir semua sektor yang
mengalami penghapusan dukungan domestik
menunjukkan penurunan output di  negara
yang bersangkutan.

Tabel 4. Dampak Penghapusan Hambatan
Ferdagangan terhadap Nilai OuQnt (%)

Seldor/
Negara

ANZ Chn Jpn Idn Mys Phl Tha Vnm Xse USA EU G33 ROW

Padi 8,54 1 t< -100,69 -3,17 t3,21 -9,28 16,53 4,21 1,83 t7,07 -71,35 -5495 -5,32

Gandurn t7) 1,7 -65,8 12,01 194,93 -0,74 -16)5 94,21 14,15 t,79 1.94 -l"t l - {  ls

Jagung 8,74 0,36 l , l  7 8,58 0,51 -0,36 _) R1 <aa 2,01 -2) 7l Jl o?

Horti )70 -0,44 3,86 -5,88 0,t  5 -3,85 -6,81 - t ,4 -1,8 -5,65 -u -1,73

Kedelai -)a 6) - t ,4) t6,94 4,38 13,83 -t u,)v -l,22 -),vo -24,E -52U1 - t,uz

Cula I 3,04 -7,24 -20.06 -) 19. 16. l9 -5,41 19,49 2,63 6,1 -3,07 -36,39 25 -3,64

Kapas -1,06 -0,95 t0,35 0,24 0,01 3,s9 -16,1 I 0,46 -? 05 -1,62 -?? 65 2;7 o)4
Temak ) \ l - l  l -24,06 2,03 16,36 - l  ?R o,93 4,94 0,45 1,96 -6,36 1,01 -1,53

Susu ?q td 4.89 -8,9 | ,54 29,37 6,49 7.44 t3.48 48,58 -0,46 -5_04 3,07 -t.65

OthAer 1.7 4 -13,01 I,05 -95,34 -1,64 -14,49 -16,44 -2,16 -l,87 -1, t7 -4,9 -5,09
KehuttrBn -o,72 o,78 -) )< A l,3l -1.91 0,41 -0,19 -0,14 0,3 I,(X 429

Penkalan 0.89 1.68 0,48 -0.16 SR? 0,23 0,51 0,01 0,01 l,6d {,33

MykNab |,34 -0,22 - t  9a |  1,74 84,3 2,23 1,74 -32,81 3, l6 -2,05 -?5 { -8,71

Food o5 0,79 -0,64 -7,73 -0,81 -t2,39 -28,5 - r ,18 -0,12 -l,27 I,A -7 11

OthPrim -5.64 0,61 -8,18 t i7 -u,4) .0,86 -0,03 -0,1 3 -22lE -t,E2

Mntbs -0,87 0.67 - l  { t -) 2a l .4s - l ,85 0,64 -0,8 -0, l3 0,38 1.8 4,22

Svces o,23 -0,r5 0,17 -0,28 0,45 0,17 0,08 0,01 0,12 0,01 0,03 t8 {,04
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peningkatannya relatif kecil bahkan dibawah
1o/o.

Jepang adalah negara maju terbesar
kedua yang mengalami penurunan output
baik di l ihat  dar i  persentase maupun dar i
jumlah sektor yang mengalami penurunan.
Sektor yang mengalami penurunan terbesar
adalah gandumpadi 100,690lo, di ikut i  oleh
jagung 29,34o/o, ternak 24,060/o, dan gula
20,060/o.

Amerika Serikat juga termasuk negara
maju yang mengalami penurunan output
pada sebagian besar sektor.  Dari  1 7 sektor,
12 diantaranya mengalami penurunan output
dengan penurunan terbesar ter jadi  pada
sektor padi  17,35o/o,  Kedele 5,96%, gula
3,O7o/o dan minyak nabat i  2,O5o/o. Beberapa
sektor lainnya walaupun outputnya menurun
namun masih berada dibawah 2o/o. Dari  17
sektor tersebut, terdapat juga sektor yang
mengalami peningkatan output yai tu jagung
2,O1 o/o,  ternak 1 ,960/o serta per ikanan
O,O1 o/o.

Austral ia dan New Zealand adalah
negara yang pal ing banyak mengalami
peningkatan output setelah penghapusan
hambatan perdagangan. Dar i  17 sektor
agregasi, hanya ada 3 sektor yang outputnya
menurun dan itupun bukan produk pertanian.
Ket iga sektor yang outputnya menurun
tersebut adalah manufaktur,  kehutanan, dan
sektor pr imer lainnya, sementara sektor yang
outputnya meningkat pal ing besar adalah
susu 39,1 4o/o, gula 13,17o/o ,  jagung 8,7 4o/o
serta padi 8,54o/o.

Penurunan output juga ter jadi  pada
negara berkembang. Cina memperl ihatkan
penurunan output di  1 4 sektor dan hanya 3
sektor yang menunjukkan peningkatan
output yakni  padi  dan per ikanan masing-
masing 7,15o/o dan 1,680/o.  Penurunan
output terbesar terjadi pada sektor kedele
29,620/o dan sektor pertanian la innya
13 ,O1 o/o .

Di  kawasan Asean, hampir  semua
negara mengalami penurunan output
komodit i  pertanian. Indonesia mengalami
penurunan output pada sektor padi 3,17o/o
dan gula 2,78o/o,  sektor pertanian la innya
2,5oo/o,  kehutanan 2,25o/o serta sektor
pr imer la innya sementara sektor la innya
2,37Vo. Namun demikian, penurunan
disektor tersebut diatas dimbangi pula oleh

r,fUttntt, Jllwnulanatt uwtt r/ o**rryn unrfi
'JU

kenaikan output di  sektor gandum, kedelai ,
dan minyak nabat i .  Secara persentase
kenaikan output terbesar terjadi pada sektor
kedelai  16,94Vo. Peningkatan in i  cukup
menguntungkan mengingat kedelai  adalah
bahan utama industr i  produk makanan dan
seringkal i  langka di  pasar karena permintaan
yang cenderung meningkat.  Sektor kedua
yang juga cukup signi f inan meningkat
outputnya adalah gandum 12,O3o/o, di ikut i
oleh minyak nabat i  11,74o/o. Peningkatan ini
cukup baik mengingat Indonesia adalah salah
satu negara yang mengkonsumsi gandum
dalam jumlah yang cukup besar untuk
kebutuhan industr i  makanan. Indonesia juga
merupakan produsen minyak nabati terbesar
di  dunia yai tu produk-produk yang berasal
dari  minyak sawit .

Negara Asean yang menunjukkan
kenaikan output pada sebagian besar
sektornya adalah Malaysia. Dari  17 sektor
agregasi, 11 sektor outputnya meningkat dan
hanya 6 sektor yang menurun. Sektor yang
outputnya meningkat pal ing besar adalah
Gandum 194,937o. Sektor kedua yang
meningkat sangat signi f ikan adalah minyak
nabati 84,3o/o. Sebaliknya, penurunan output
di Malaysia tersebar di banyak sektor yang
antara lain adalah hortikultura 5,88o/o, sektor
pr imer lainnya 8,18o/o dan makanan 7,73o/o
serta selebihnya adalah sektor pertanian
lainnya.

Thai land adalah negara yang cukup
banyak mengalami penurunan output sebagai
dampak dar i  penghapusan hambatan
perdagangan yakni  sebanyak 9 sektor.
Namun demikian, sektor padi yang selama
ini  juga merupakan sektor yang selalu
memberikan kontr ibusi  dar i  ekspor
mengalami peningkatan 16,630/o. Sektor lain
yang menunjukkan peningkatan adalah sektor
susu dan ternak masing-masing sebesar
7,44o/o dan O,93%. Dar i  9 sektor yang
outputnya menurun, sektor gandum dan
kapas adalah sektor pertanian yang pal ing
besar persentase penurunannya di  Thai land
yakni  masing-masing 16,11o/o dan 13,89o/o.

Vietnam adalah negara yang
mengalami perubahan ni la i  output yang
cukup beragam sebagai  dampak dar i
penghapusan hambatan perdagangan.
Negara in i  mengalami penurunan output
terbesar pada sektor minyak nabat i  32,81o/o.
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SektorNeg
an ANZ Cbo Jon Idn Mvs PhI Tha Vnm Xse USA EU G33

Padi 66-38 I 458.1 32.31 -246.t9 78.33 -208.1 I 91.95 7 l . l9 6.72 -l 8.9 -912 241.81

Gandum -l 5.69 2.59 -285.52 508-3 89,1 7 -24.89 28.94 66.02 20.77 27.96

Jasuns 98 68 62.17 t .82 28.72 3.29 -J-O) 508 -t 0.17 13-92 -8.97 7 -'t8
Horti 111 78-12 73.31 34.88 8.46 4.44 7 .65 22-13 29.4 - t - )9 -8.49 12,05

Kedelai 8,35 582.96 -34.1 3 46.U 24.27 39.86 30"88 10 4'7 I 6.98 6 41.91 209.54

Gula l l l .4 56.02 99623 40,1 I -22.65 2n.37 l3 t .84 76t,98 38.93 424 -83,5 I 97,85

Kapas -0,19 8.4 99.34 16.64 t .25 22.0s 27,54 30.01 1.52 -0-23 -48"64 25.57

Temali 5-68 -12.89 77.98 166,26 65,72 47.61 21.23 t2.79 65.17 -22.49 230.13
Susu 156.3 51.68 249-59 86.61 o /-o 100.47 188.41 441.48 t57 4.3'l I 05-26 -27.86 189.15

OthAsr -36.86 9.68 123.19 -{  a l )14 60 77 -6.78 -6 i5 -6.07 14 7{ I  1.82 69.8

Kehutanan 6.95 15.98 19.69 z) l 8.73 7.83 z)-2) 4-87 0-71 1.92 t-29
Perikanan 2.13 7.15 17.59 -0.77 1) 14.05 1t.42 982 3.47 -0.67 o-t  I

MykNab 15 t5 29.09 9.57 93.1 107.91 15.2 38-27 t47 1 9.14 -37 -95 -18 625-75

Food l0-73 t ) ' t7 29.36 2.41 )R \L t1.67 16.05 -0.85 40.22 I7 -46 5.59 34.31
Othhim 2.08 3.r8 22.89 2.01 1 1,91 t5. t6 10.33 I.84 -0.35 -2,49 1.03 ?{ t?

Mnfcs tt.74 -? 1s 1n1 -4 0) l .8 l -3.98 0.36 )15 -0.68 l . t l-54

Svces -0.v / .0.68 2.36 -1.39 -2.18 I .41 -2.41 t .28 -0.53 0,08 t .4 l 0.67

Wfuoll*,yy*,/0,,3*
Penurunan output pada sektor pertanian
fainnya terjadi pada, susu 13,48Vo, kedelai
10,59o/o,  dan selebihnya adalah sektor
pertanian lainnya.

Tidak jauh berbeda dengan negara/
wi layah lain,  Output G33 juga menurun pada
sebagian sektor ekonominya. Dar i  17
agregasi sektor,  9 sektor yang outputnya
menurun dan hanya 8 sektor yang meningkat.
Namun demikian bi la di l ihat dar i  persentase,
angka peningkatan output jauh lebih keci l
dibanding angka penurunan output.  Sepert i
ter l ihat pada tabel 5.2, penurunan output
terbesar terjadi pada sektor padi 54,95o/o.
Output sektor lainnya yang juga menunjukkan
penurunan adalah kedelai 52,44Vo, minyak
nabat i  25,5OTo dan sektor pr imer lainnya
22.48o/o.

Beberapa faktor yang diduga menjadi
penyebab tidak terpengaruhnya ekspor G33
antara la in adalah: Pertama, ni la i  subsidi
ekspor yang sebelumnya pernah diberikan
oleh negara tersebut relat i f  lebih keci l
dibanding subsidi  ekspor yang diberikan oleh
negara lain terhadap produk yang sama (Tabel
6),  sehingga penghapusan subsidi  ekspor
oleh G33 t idak ter lalu berdampak terhadap
penurunan daya saing sektor bersangkutan
di pasar internasional.  Kedua, G33 adalah
wilayah yang terdir i  dar i  banyak negara. Oleh

Dampak Penghapusan Hambatan Perda-
gangan Terhadap Ekspor

Hasi l  s imulasi  (Tabel  5)  meniawab
pertanyaan tentang dampak penghapusan
hambatan perdagangan terhadap keragaan
ekspor negara/wilayah. Hampir semua sektor
yang mengalami penghapusan hambatan
perdagangan berupa subsidi  ekspor
berdampak pada menurunnya ekspor negara
yang bersangkutan. Walau ada sektor yang
meningkat meski subsidi ekspornya dihapus,
namun subsidi ekspor tersebut nilainya relatif
keci l  dan bahkan jauh relat i f  lebih keci l
dibandingkan dengan subsidi  ekspor yang
diberikan oleh negara-negara lainnya. Sebagai
contoh ekspor gula oleh G33 tetap saja
mengalami peningkatan meski subsidi ekspor
ini dihapus oleh negara/wilayah tersebut.

Tabel 5.  Dampak Penghapusan Hambatan
Perdagangan terhadap Ekspor (o/o)

karena i tu,  penurunan ekspor diantara salah
satu anggota G33 ditutupi oleh peningkatan
ekspor yang lebih besar dari negara G33 yang
lain.
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Tabel 6.  Dampak Penghapusan Hambatan Perdagangan terhadap Ekspor Negara G33
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SektorNeeara turki Deru ASEAN Ugan Lka lndia Madae Korea EU G33 ROW Total

I Padi 0 0 0 U 0 0 0 0 s62.3s 0 0 562.35
2 Gandum 0 0 0 0 0 0 0 1t2.2 0 0 112.2
3 Jaguns 0 0 0 0 0 0 0 434,1 0 0.02 434.t1
4 Horti A1) 0 0 0 0 0 0 96.1 1 30 0 2,38 I 32.8 r
5 Kedelai 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gula r 8,68 0 0 0 0 0 0 0 777.45 0 0.4 796,54
7 Kapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 3.23

'JJ
8 Ternak 0 0 0 0 0 0 0 0 947.68 0 t t? 948.91
9 Uneeas 0 0 0 0 0 0 3.36 48.1 8 0 0.42 55.82
0 Susu J l .4 t 0 0 6.6 0 0 0 394.56 0 3 1.55 43 1.1 r
I OthAeric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 023
2 MvkNab 27.52 0 0 U 0 0 0 0 0 0 0 27.s2
3 Food l 8.62 0 0 0 0 0 0 29.22 0 0.9 48.74
4 OthPrim -9.61 -28.37 -0.1 )17 65.23 0 0 0 0 7.74 -1 Rl l8. l  I
5 Mnfcs -20.45 -zJ-54 -2.57 U.JJ -39.05 -3.98 -2.45 - l  1 0 -4-76 -2.9 -1m.41
6 Svces 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n

Total 39-93 -50.3 -2.67 2.85 32,78 -3.98 -2.45 98.1 6 -12.5 33.62 347 t.2

Berikut in i  akan diuraikan secara lebih
r inci  mengenai dampak penghapusan perda-
gangan terhadap keragaan ekspor di setiap
negara/wi layah. Tabel  5 memperl ihatkan
bahwa semua sektor (kecual i  gandum) yang
sebelumnya diberikan subsidiekspor oleh Uni
Eropa menunjukkan penurunan ekspor.
Sektor-sektor yang mengalami penurunan
ekspor di  negara/wi layah tersebut masing
masing padi 91 ,2o/o, jagung 8,97o/o, horti
8,49o/o, kedelai  41 ,91o/o, gula 83,51 7o, kapas
48,640/o, ternak 22,49o/o, dan susu 27,860/o.
Namun demikian kondisi  in i t idak ter jadi  pada
Amerika Ser ikat .  Meskipun negara in i
sebelumnya mengenakan subsidi  ekspor
terhadap produk susunya, penghapusan
subsdidi ekspor dan hambatan perdagangan
lainnya ternyata justru meningkatkan ekspor
susunya ke negara la in.  Hasi l  s imulasi  in i
sekal igus mempertegas dugaan bahwa
subsidi  ekspor yang sebelumnya diberikan
oleh suatu negara/wi layah namun bi la relat i f
lebih keci l  dibandingkan yang diberikan oleh
negara/wi layah la in ternyata t idak selalu
berdampak negat i f  terhadap sektor ekspor
yang sebelumnya bersubis id i  tersebut.
Berdasarkan data,  subsidi  ekspor yang
diber ikan oleh Amerika Ser ikat  terhadap

sektor susu mereka memang relatif lebih kecil
dibandingkan dengan subsidi  ekspor yang
diberikan oleh Uni Eropa terhadap sektor
yang sama. Atas dasar ini maka sektor susu
Amerika Serikat tetap meningkat walaupun
subsidi  ekspornya dihapus.

Dampak Penghapusan Hambatan Perda-
gangan Terhadap lmpor.

Hasi l  s imulasi  (Tabel  7)  menjawab
pertanyaan tentang dampak penghapusan
hambatan perdagangan berupa penghapusan
tar i f  impor oleh semua negara/wi layah
terhadap impor masing-masing negara/
wi layah. Sebagaimana di tampi lkan pada
Tabel 6 bahwa hampir semua sektor yang
mengalami penghapusan hambatan
perdagangan berupa penghapusan tarif impor
(sebagai proksi  dar i  pembukaan akses pasar)
mengalami peningkatan volume impor. Hasi l
s imulasi  in i  membukt ikan teor i  perdagangan
yang menyatakan bahwa penghapusan tarif
akan berdampak terhadap peningkatan impor
oleh negara yang melakukan penghapusan
tarif tersebut.
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Tabel 7. Dampak funghapusan Hambatan Perdagangan terhadap lmpor (o/o)

viwcif ANZ Chn Jpn Idn Mys Phl tha Vnm Xse USA EU G33 ROW

Padi t4,27 -14.53 1391.2194,95 4,55 181,47 14736 60,77 12.03 t22.43 41.0t 2884.55 35J5

Gandum r3.48 6,7 6.99 2Al ZJ.JI {  \ l 4.55 6,77 l03l -0.72 40.24 2L49

Jagung 15,84 37,86 -? s5 2 13.08 26.91 69.35 4,84 8,4 936 022 84.31 16.6

Horti r0,66 50,23 -13,83 9f4 9,42 11.07 94,09 40,95 10,06 5.61 4 5l 74.99 15.26

Kedelai r 7.53 60,7 8,84 9,86 40,02 8,74 I 8,38 22,E4 9,99 73.86 22.13 141 ?l 3.67

Gula 28.67 24,79 218,69 46,U I 1.99 l lE.4l 107.9 7944 l0,M 74.89 177,07 | 8.6E 6E34

Kanas 0? ' t .L\ 0,89 0.51 1t ?{ 1,34 1,33 ?65 7.8 2.78 1.73

Temak 728 36.03 62.96 r7.86 19.09 44,59 16.71 18.41 4.25 (  I t 15.81 30.4 39.47

Susu 16.4 52,93 171.53 622 15.7E 7.85 21.E7 l0 \7 \l 35.71 13,22 45,81 43,13

OthAer 12,87 24,5 -25,9515.42 4.67 rE.62 9 1.54 931 | 1'.l E32 1.07 69.n 31,14

Kehutanan DA 0,82 0,65 -04 -3. r9 2.09 -0.3r t55 t.04 -0.13 -0,42 t2.75 546

5.02 21,49 {0{ 4,8r 11 | 5.?6 64.42 -0.94 5,44 0,98 .0,07 25.41 3J9

9.65 6.1 I 19.5E 19.02 7129 20.96 6 1.36 26,02 r 1,56 30,29 )1 17 87,6 3E26

l3 38.56 10.0516,46 17.88 7 " t7 44.92 5l 4? 13,65 5.21 1.85 t9,34 22,78

l l .8 l -0.E7 0.84 023 l !+.JJ 429 32,06 -1,E8 -0,38 0,66 15.31 63
3.51 0.54 -0.8 -0.35 -0,86 0,93 -0,73 0 4.72 0.1 5 -02 0.97 0,oi

5.61 0.78 -0.58 0.67 1,42 -0,1 ts4 4,7 0,8 0.17 -0.5 1.88 02

Food

OthPrim

Mnfcs

Svces

Walaupun ada beberapa sektor di
beberapa negara yang mengalami penurunan
impor, namun penurunan tersebut diduga
disebabkan oleh output dalam neger inya
meningkat.  Contoh sektor yang mengalami
penurunan impor adalah padi  d i  Cina.
Penurunan impor yang ter jadi  pada sektor
padi di  Cina ini  karena konsumsi domest ik
dapat dipenuhi oleh output yang dihasi lkan
oleh Cina sendiri. Sepertiterlihat pada Tabel
4, produksi padi di Cina meningkat sebesar
7,15o/o sebagai  dampak penghapusan
perdagangan. Cina bahkan mengekspor
sebagian dari padi yang di produksi domestik
ke luar neger i  yang ter l ihat  dengan
peningkatan ekspor padi Cina, demikian juga
yang terjadi untuk sektor kapas (Tabel 5),

Kasus yang sama juga ter jadi  untuk
sektor gandum yang t idak mengalami
peningkatan impor di  Vietnam meskipun tar i f
impor adalah nol .  Penurunan impor juga
dikarenakan output dalam negerinya yang
meningkat sehingga sudah cukup untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri .

Kasus yang berbeda ter jadi  untuk
negara/wi layah Eropa. Sepert i  di tunjukkan
pada Tabel 5 yang impor sektor gandumnya
menurun walaupun produksi  dalam neger i

atau outputnya menurun. Penurunan impor
ini  dikarenakan Eropa menurunkan ekspor
gandumnya untuk mencukupi kebutuhan
dalam negeri/domestik.

Berikut ini akan diuraikan secara lebih
r inci  mengenai dampak penghapusan
perdagangan terhadap keragaan impor di
setiap negara/wilayah. Tabel 7 memperlihat-
kan bahwa semua sektor (kecuali gandum)
yang sebelumnya dikenakan tar i f  impor
mengalami peningkatan impor setelah tarif
impornya dihapus.

Australia dan New Zealand mengalami
peningkatan impor pada seluruh sektor.
Peningkatan terbesar terjadi pada sektor gula
28,67o/o, dikut i  oleh kedele, jagung, dan
gandum masing-masing 17,53o/o, 1 5,84o/o,
dan 13,48olo.  Seki las nampak bahwa
penghapusan hambatan perdagangan telah
menyebabkan pasar domest ik negara ini
mengalami serbuan impor.

Serbuan impor ini setidak-tidaknya bisa
ter jadi  dikarenakan dua faktor.  Pertama,
produk sejenis yang diproduksi dalam negeri
kalah bersaing dengan produk yang masuk
dari luar negeri. Kedua, produk yang diimpor
tersebut berbeda baik dari segi kualitas, jenis,
maupun rasa, sehingga produk tersebut
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di impor dari  luar negeri .  Dengan demikian
suatu negara bisa saja menjadi pengimpor
sekal igus pengekspor produk yang sama
namun dengan moti f ,  bentuk, jenis dan rasa
yang berbeda.

Berpi jak dari  argumen tersebut diatas,
maka dapat dimaknai  bahwa peningkatan
impor untuk kasus-kasus tertentu t idak
sepenuhnya disebabkan oleh penurunan daya
saing produk dalam neger i .  Peningkatan
impor bisa juga disebabkan oleh karena
permintaan dalam neger i  yang beraneka
ragam dan kebutuhan tersebut bisa
didatangkan dari  luar negeri .

Dampak Penghapusan Hambatan
Perdagangan Terhadap PDB

Dampak penghapusan hambatan
perdagangan terhadap PDB dapat di l ihat
pada Tabel 8.  Berdasarkan tabel tersebut
ter l ihat bahwa dari  13 negara/wi layah, hanya
Australia & Selandia Baru dan Indonesia yang
PDB Ri i l -nya menurun namun dengan angka
yang relat i f  t idak signi f ikan (dibawah O,O5
persen).

Tabel 8.  Dampak Penghapusan Hambatan
Perdagangan Terhadap PDB

Negara PDB Rii(%)

ANZ -0,03
Chn 0,02
Jpn 0,6
Idn -0,03
Mvs 0.35
Phl 0,33
Tha 0,16
Vnm 0.46
Xse 0.12
USA 0
EU 0,12
G33 1.76
ROW 0,06

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Tingkat ketergantungan negara-negara

terhadap t iga negara maju terutama
Amerika Serikat,  Uni Eropa, dan Jepang
masih t inggi yang di tandai oleh sebagian
besar negara melakukan akt i f i tas
perdagangan dengan negara/wi layah in i

dan relatif kecilnya aktivitas perdagangan
dalam wi layah regional masing-masing.

2. Liberal isasi  perdagangan dengan cara
menghapus semua hambatan perda-
gangan berdampak kiner ja beberapa
indikator ekonomi negara anggota.

3.  Indonesia adalah satu diantara dua
negara yang mengalami penurunan PDB
sebagai akibat dar i  penghapusan semua
hambatan perdagangan.

Saran
1. Diper lukan upaya dan terobosan dar i

negara berkembang untuk meningkatkan
daya saingnya sehingga komoditi negara
berkembang juga mampu bersaing
dengan negara maju. Kebijakan tersebut
bisa di lakukan antara la in dengan
menuntut akses pasar yang lebih besar
bagi komodit i  mereka untuk memasuki
pasar negara maju.

2.  Mengingat penghapusan hambatan
perdagangan dapat berdampak posit i f
kepada hampir  semua negara,  maka
diperlukan upaya untuk mendesak negara
maju agar dapat mempercepat proses
penghapusan semua dukungan baik i tu
dukungan domest ik maupun subsidi
ekspor,  sehinga perdagangan interna-
sional bisa berjalan secara fair .

3.  Indonesia per lu berkosentrasi  pada
produk-produk yang memil ik i  daya saing
dan berdampak posi t i f  ket ika semua
hambatan perdagangan dihapuskan.
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