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1. PENDAHULAN 

Kinerja perdagangan Indonesia pada tahun 2018 mengalami kondisi yang buruk. Neraca 

perdagangan Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan nilai defisit sebesar USD 8,698,6 juta. Hal 

ini disebabkan oleh tingginya nilai impor terutama dari sektor migas yang menyumbang sebesar 

USD 29.868,4 juta dan secara bersamaan tidak diimbangi oleh peningkatan kinerja ekspor migas 

yang hanya bernilai USD 17.171,7 juta. Sedangkan dari sektor non migas mengalami tren yang 

positif dalam 5 tahun terakhir. Kinerja ekspor non migas tahun 2018 menghasilkan nilai sebesar 

USD 162.840,9 juta jika dibandingkan dengan kinerja impor non migas yang sebesar USD 

158.842,8 juta (Kemendag, 2019b). 

 Untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dan juga mengejar defisit neraca 

perdagangan, Kementerian Perdagangan menginstruksikan untuk melakukan diversifikasi pasar 

(Kemendag, 2013). Pangsa pasar Indonesia yang masih berfokus kepada pasar tradisional 

dialihkan menuju pasar non – tradisional atau emerging market. Selain mengejar defisit neraca 

perdagangan, diversifikasi pasar ini juga bermaksud untuk mengurangi ketergantungan ekspor 

Indonesia yang saat ini masih cenderung bergantung kepada negara – negara yang sudah menjadi 

tujuan utama ekspor Indonesia seperti Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. 

 

Grafik 1. Nilai Ekspor Mobil Indonesia dan Thailand ke Arab Saudi 

Tahun 2009-2018 (USD) 

 
Catatan: (1) Kode dagang mobil adalah HS 8703 (2) Data ekspor Thailand tahun 2017 

bersumber dari International Trade Center (2019) 

Sumber Data: (UN Comtrade, 2019) 
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 Timur Tengah menjadi salah satu tujuan perlebaran pangsa pasar ekspor sekaligus wilayah 

yang menjadi bagian dalam pasar non – tradisional (Kemendag, 2013). Arab Saudi menjadi satu – 

satunya negara Timur Tengah yang masuk dalam kategori pasar non-tradisional dengan klasifikasi 

pasar yang sudah berkembang (Sabaruddin, 2016).  Kendaraan bermotor1 menjadi komoditas 

dengan nilai ekspor tertinggi dalam ekspor Indonesia ke Arab Saudi dengan nilai USD 

381.716.105 pada tahun 2018. Lebih spesifik lagi, mobil menjadi penyumbang ekspor terbesar 

dalam membentuk nilai ekspor kendaraan bermotor Indonesia di Arab Saudi (UN Comtrade, 

2019). Tingginya nilai ekspor mobil Indonesia selama 3 tahun terakhir ternyata masih kalah 

dengan Thailand yang merupakan pesaing utama Indonesia dalam ekspor kendaraan bermotor, 

terutama di ASEAN (BP2KP, 2015). Dari latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif mobil Indonesia 

terhadap Thailand ke Arab Saudi. Sejauh pemahaman penulis, studi tersebut belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Satu-satunya studi terkait yang ditemukan penulis adalah mengenai 

kerjasama perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi dalam rangka meningkatkan ekspor mobil 

Toyota (Mohammad, 2018). 

 

                                                             
1 Kode dagang kendaraan bermotor adalah HS 87. 
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