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ABSTRACT 
ACFTA that had been implemented since 2005 and fully implemented in 2010 has negative and 
positive impact for Indonesia. The purpose of this paper is to simulate the impact of ACFTA on 
Indonesian economics. The simulation is done by using SAM multiplier of Indonesia from year 
2005. The choice of using this data instead of Indonesia 2010 input-output tables is because 
simulation using input-output will only show the impact on production sectors. Using SAM, it can 
also be shown the impact on the welfare of the economics actors such as labors, capital owners, 
households, firms and the government. Limitation of additional data that is needed to simulate the 
shock make the simulation can only be done to show the negative effect of ACFTA. The negative 
effect is simulated by cutting of the import tariff to zero for agriculture and electronic commodities, 
and commodities from food and textile industry. The simulation shows that all production sectors 
and commodities in domestic market get negative impact. Almost all of the economics actors also 
get negative impact, except for the firms. This indicates that there are many importers in domestic 
market. This condition could threaten domestic commodities or production sectors. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan teori perdagangan internasional, terjadinya perdagangan antar negara yang 
tanpa hambatan akan memberikan keuntungan bagi sebuah negara apabila negara tersebut 
melakukan spesialisasi produk pada produk yang memiliki keuntungan komparatif. Ini berarti 
adanya perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA) disertai dengan adanya spesialisasi produk 
maka akan menjamin sebuah negara memperoleh keuntungan dari perdagangan. Namun demikian 
dalam faktanya perdagangan bebas juga dapat memberikan dampak negatif terutama bagi negara 
yang belum siap menghadapi persaingan bebas. 

Pada bulan November 2004, para menteri perekonomian negara-negara ASEAN dan Cina 
menandatangani Perjanjian Perdagangan Barang atau Agreement on Trade in Goods (TIG) dari 
Kerangka Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation) antara Cina dan ASEAN. Perjanjian ini dikenal sebagai 
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang telah diterapkan efektif mulai 1 Juli 2005. 
Penerapan ACFTA ini dilakukan secara bertahap dan baru diimplementasikan secara penuh pada 
tahun 2010. 

Bagi perekonomian Indonesia, pemberlakuan ACFTA dikhawatirkan dapat menjadi 
ancaman bagi industri nasional. Sebab, tarif bea masuk barang-barang dari Cina ke Indonesia 
sebagai anggota ASEAN, menjadi nol persen. Hal ini berarti produk-produk Cina yang terkenal 
murah akan semakin mendominasi pasar domestik dan ini tentu saja akan membahayakan bagi 
keberlangsungan industri dalam negeri, mengingat kondisi sudah banyak beredarnya produk China 
di pasar Indonesia sebelum penerapan ACFTA diberlakukan, mulai dari mainan anak-anak, barang 
elektonik sampai dengan batik. Dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dan dengan harga murah, 
produk China telah berhasil mengambil hati konsumen Indonesia. Kondisi ini tentu saja 
berpengaruh terhadap posisi neraca perdagangan Indonesia dan China.  

Volume dan nilai total perdagangan Indonesia-Cina mengalami peningkatan sejak adanya 
ACFTA (lihat gambar 1 dan 2). Jika dilihat dari volume perdagangannya, maka volume ekspor ke 
Cina masih lebih besar daripada volume impor dari Cina (lihat gambar 1). Tetapi bila dilihat dari 
nilai perdagangannya, surplus neraca perdagangan Indonesia-Cina mengalami penurunan sejak 
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tahun 2006 dan bahkan menjadi defisit sejak tahun 2008 (lihat gambar 2). Peningkatan impor dari 
Cina semakin besar di tahun 2010 setelah penerapan ACFTA secara penuh untuk kategori early 
harvest program (EHP) dan normal track. 

Gambar 1 - Volume Perdagangan Indonesia-Cina 2004-2011
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Gambar 2 - Nilai Perdagangan Indonesia-Cina 2004-2011
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Sumber data gambar 1 dan 2 :  www.bps.go.id 
Keterangan gambar 1 dan 2 :  Data tahun 2011 hanya sampai bulan Agustus 2011. 

Menurut Mutakin dan Salam (2009) pemberlakukan ACFTA  sangat berdampak negatif 
pada kelompok industri permesinan, elektronik dan kelompok besi dan baja. Hal ini disebabkan 
impor produk pada kelompok tersebut meningkat secara signifikan (lebih dari 50% dalam kurun 
waktu lima tahun mulai 2004-2009). Namun demikan, sejalan dengan teori perdagangan 
internasional, pemberlakuan ACFTA juga dapat memberikan dampak positif bagi posisi 
perdagangan Indonesia. Mutakin dan Salam (2009) juga menyatakan kesepakatan ACFTA akan 
berpotensi memberi keuntungan pada kelompok produk pertanian seperti minyak nabati/sawit, karet 
dan barang dari padanya, pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; kertas atau kertas 
karton yang diputihkan, dan biji logam, kerak dan abu. 

http://www.bps.go.id/


Dengan adanya dampak positif dan negatif dari pemberlakuan ACFTA maka perlu adanya 
campur tangan pemerintah untuk melindungi sektor atau industri yang terkena dampak negatif. Di 
sisi lain bagi sektor yang diuntungkan dari pemberlakuan ACFTA perlu adanya kebijakan 
pemerintah untuk dapat mengoptimalkan keuntungan perdagangan dari ACFTA. Beberapa kajian 
telah dilakukan dalam rangka melihat pengaruh penerapan ACFTA terhadap posisi daya saing dan 
volume perdagangan Indonesia maupun negara anggota lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh 
Mutakin dan Salam (2009); Park, et. al. (2008); Hutabarat, dkk (2007); Yang dan Chen (2008) serta 
Korinek dan Melatos (2009) memberikan hasil bahwa penerapan ACFTA memberikan dampak 
positif dan negatif bagi negara anggotanya. Namun demikian penelitian-penelitian di atas belum ada 
yang mengkaji dampak pemberlakuan ACFTA terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi di Indonesia 
seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, tenaga kerja dan pemilik modal. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam 
rangka identifikasi dampak penerapan ACFTA terhadap sektor-sektor produksi di Indonesia. 
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberlakukan ACFTA terhadap sektor-sektor 
produksi di Indonesia, terlebih dengan adanya keterkaitan antar sektor-sektor produksi. Selain itu, 
tulisan ini juga bertujuan mengetahui dampak pemberlakukan ACFTA terhadap kesejahteraan para 
pelaku ekonomi di Indonesia, yang dilihat melalui institusi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, 
tenaga kerja dan pemilik modal. 
 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) 

ACFTA merupakan wujud dari integrasi ekonomi. Menurut Park (2008) ada beberapa tipe 
atau tahapan dalam integrasi ekonomi yaitu preferential trade agreement, free trade area, customs 
union, common market, economic union, dan supranational union. Berdasarkan tahapan tersebut, 
ACFTA merupakan tahap free trade area dalam integrasi ekonomi.  

Kesepakatan ACFTA yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2004 di Pnom Phen 
bertujuan sebagai berikut: (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan 
investasi kedua pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi; (c) mencari 
area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; (d) 
memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan 
menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. Selain itu, kedua pihak juga bersepakat untuk 
memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui: (a) penghapusan tarif dan hambatan 
non tarif dalam perdagangan barang; (b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; (c) 
membangun regim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China FTA.   

Meskipun ditetapkan tahun 2004, penghapusan tarif tidak dilakukan secara langsung, 
melainkan melalui tahapan atau skenario sebagai berikut: (1) early harvest programme (EHP); (2) 
normal track dan (3) sensitive track. Implementasi penurunan tarif dimulai pada tanggal 1 Januari 
2004 bagi produk yang masuk kategori EHP dan tarif akan menjadi nol persen pada 1 Januari 2010. 
Cakupan produk yang masuk kategori EHP adalah: hewan hidup (01), produk daging (02), ikan 
(03), dairy product (04), produk hewan lainnya (05), tumbuhan (06), sayuran dikonsumsi (07) serta 
buah-buahan dan kacang (08) 

Pada normal track, implementasi penurunan tarif dimulai pada 1 Juli 2005 dan akan menjadi 
nol persen pada 1 Januari 2010. Adapun produk-produk dalam kelompok Sensitive, akan dilakukan 
penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa maksimun tarif bea masuk 20% pada 
tahun 2012 dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018. Produk-produk highly sensitive akan 
dilakukan penurunan tarif bea masuknya 0-5% pada tahun 2020. 
 
Prospek ACFTA 

Dalam teori custom unions-nya Viner dalam Nopirin (1995) menyatakan tidak dapat 
dipastikan apakah pembentukan custom unions akan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini 
dikarenakan pembentukan custon unions dapat menimbulkan trade creation yang dapat 



meningkatkan kesejahteraan namun di sisi lain juga dapat menimbulkan trade diversion yang akan 
menurunkan kesejahteraan. Apabila trade creation yang lebih kuat, maka kesejahteran akan 
meningkat. Sejalan dengan teori Viner, Park (2008) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dari 
custom unions, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya trade creation. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat dampak dari adanya custom unions, 
diantaranya Firman (2009) yang meneliti dampak ACFTA terhadap perdagangan Indonesia. 
Hasilnya adalah ACFTA memberikan dampak peningkatan volume perdagangan antara Indonesia 
dan Cina pada kurun waktu tahun 2004-2008. Bagi Indonesia, ACFTA memberikan dampak positif 
bagi perdagangan di sektor pertanian. Namun demikian, ACFTA menjadi ancaman serius bagi 
kelompok permesinan, elektronik serta besi dan baja. Sejalan dengan penelitian Firman, penelitian 
yang dilakukan oleh Park (2008) dengan menggunakan CGE model memberikan hasil bahwa 
ACFTA memberikan efek positif berupa peningkatan trade creation yang besar untuk beberapa 
negara anggota kecuali negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam yang masih mengalami 
trade diversion dari adanya ACFTA. 

Penelitian yang melihat secara khusus dampak ACFTA  terhadap perdagangan di sektor 
pertanian dilakukan oleh Hutabarat, dkk (2007); Yang dan Chen (2008) serta Korinek dan Melatos 
(2009). Walaupun menggunakan alat dan model yang berbeda, ketiga penelitian tersebut 
memberikan hasil yang searah yaitu penerapan perdagangan bebas regional seperti ASEAN Free 
Trade Agreement (AFTA), the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), the Southern 
Cone Common Market (MERCOSUR) dan ACFTA memberikan dampak peningkatan trade creation 
bagi negara anggotanya, sehingga adanya bentuk perdagangan bebas regional dapat meningkatkan 
kesejahteraan negara anggota. 

Dalam hal dampak AFTA terhadap posisi daya saing Indonesia, hasil penelitian Widyasanti 
(2010) menunjukkan bahwa produk dari Indonesia yang mengalami kenaikan pangsa pasar pada 
umumnya adalah produk berbasis sumber daya alam, yang diklasifikasikan sebagai produk 
pertanian dan pertambangan, kecuali alas kaki. Produk manufaktur seperti: kayu, tekstil, dan 
mesin/alat-alat elektronik mengalami penurunan pangsa pasar. Hal ini disebabkan karena produk-
produk ini tidak dapat bersaing dengan produk-produk lokal Cina atau negara ASEAN lainnya. 
Indonesia kehilangan daya saing pada satu kelompok produk yaitu sayuran dari total enambelas 
kelompok. 
 
METODE RISET 
 
Social Accounting Matrices 

Analisis dampak dari ACFTA akan dilakukan dengan menggunakan angka pengganda 
(multipliers) dari social accounting matrices (SAM). SAM pada dasarnya merupakan perluasan dari 
tabel input-output. Jika tabel input-output hanya menyajikan transaksi antar sektor produksi, maka 
SAM juga menyajikan transaksi antar pelaku dalam perekonomian.  

SAM adalah matriks bujur sangkar yang setiap baris atau kolomnya mewakili suatu neraca 
(account). Menurut Sadoulet dan de Janvry (1995), neraca di dalam SAM dapat dikelompokkan 
menjadi 6, yaitu: (1) neraca aktivitas atau produksi (activities), (2) neraca komoditi (commodities), 
(3) neraca faktor-faktor produksi (factors), (4) neraca institusi (institutions), (5) neraca kapital 
(capital) dan neraca luar negeri (rest of the world). Pada dasarnya SAM menunjukkan aliran dana 
dari satu neraca ke neraca yang lain. Total kolom SAM menunjukkan total pengeluaran neraca, 
sedangkan total baris menunjukkan total pendapatan neraca tersebut sehingga setiap unsur baris ke-i 
dan kolom ke-j pada SAM menunjukkan dana yang dikeluarkan oleh neraca ke-j dan diterima oleh 
neraca ke-i, di mana i = j = 1, 2, ….. k dengan k = banyaknya neraca dalam SAM. Total kolom ke-i 
yang sama dengan total baris ke-i menunjukkan neraca yang berada dalam kondisi seimbang. 
Struktur aliran dana antar keenam neraca tersebut digambarkan dalam tabel 1. 

Di Indonesia, SAM dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan dikenal dengan nama 
Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Data yang digunakan dalam simulasi ini akan diambil dari 
SNSE Indonesia tahun 2005.  



 
Tabel 1 – Struktur SAM 

Income 
Expenditure 

Activities Commodities Factors Institutions Capital Rest of 
the World Total Labor Capital Households Firms Government 

Activities  Domestic 
Sales       Ekspor Production 

Commodities Intermediate 
Demand    Households 

Consumption  Government 
Consumption Investment  Domestic 

demand 
Factors          Gross 

national 
product at 
factor cost 

Labor Wages        Factor 
incomes 

from 
abroad 

Capital Rent        

Institutions           

Households   Labor 
income 

Distributed 
Profits 

Intrahousehold 
transfers Transfer Transfer  

Transfer 
from 

abroad 

Households 
income 

Firms    Nondistributed 
Profits Transfer  Transfer  Firms 

income 

Government Value-added 
taxes 

Tariffs 
Ind. taxes 

Taxes 
Social 

security 

Taxes on 
profits Direct Taxes Taxes   Government 

income 

Capital     Households 
Savings 

Firms 
Savings 

Government 
Savings  Capital 

transfer 
Total 

Savings 

Rest of the 
World  Imports Factor 

payments   
Current 
transfers 
abroad 

   Imports 

Total Production Domestic 
Supply Factor outlay Households 

Expenditures 
Firms 

Expenditures 
Government 
Expenditures 

Total 
Investment 

Foreign 
exchange 
earnings 

 

Sumber: Sadoulet and de Janvry, 1995
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Angka Pengganda SAM (SAM Multipliers) 
Neraca dalam SAM dapat dibedakan menjadi neraca eksogen (exogenous accounts) dan 

neraca endogen (endogenous accounts). Neraca endogen adalah neraca-neraca yang perubahan 
pengeluarannya akan secara langsung mengikuti perubahan pendapatannya. Sedangkan neraca 
eksogen adalah neraca-neraca yang diasumsikan pengeluarannya tidak dipengaruhi oleh 
pendapatan. Sebagai standar praktis, yang termasuk neraca eksogen biasanya adalah satu atau lebih 
di antara neraca pemerintah, kapital, dan luar negeri. Pilihan dapat disesuaikan dengan teori 
makroekonomi dan tujuan penelitian (Sadoulet dan de Janvry, 1995).  

Tabel 2 - Struktur SAM Menurut Neraca Endogen dan Eksogen 
 Neraca Endogen Jumlah Neraca Eksogen Total 

Neraca Endogen MX F X 
Neraca Eksogen BX L  

Total X   
Keterangan:  X = vektor total pendapatan atau pengeluaran neraca endogen 

 F = vektor jumlah pengeluaran neraca eksogen untuk neraca endogen 
 L = vektor  kolom pendapatan neraca eksogen (leakages) 
 M = matriks koefisien neraca endogen 
 B = matriks koefisien neraca eksogen 

Menurut Sadoulet dan de Janvry (1995), dengan membedakan neraca endogen dan eksogen, 
maka SAM dapat dinyatakan dalam beberapa macam matriks seperti dapat dilihat dalam tabel 2. 
Dari tabel 2 dapat dilihat, matriks M dapat diperoleh dengan membagi nilai-nilai dalam matriks MX 
dengan total kolom neraca endogen atau vektor pengeluaran neraca endogen (X). Sedangkan 
matriks B dapat diperoleh dengan membagi nilai-nilai dalam matriks BX dengan matriks X. Angka 
pengganda SAM adalah invers dari matriks I − M atau (I − M)−1, di mana I adalah matriks identitas. 
Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar yang unsur baris ke-i dan kolom ke-j-nya bernilai 0 
(nol) untuk i ≠ j dan bernilai 1 (satu) untuk i = j. 

Angka pengganda SAM dapat digunakan untuk mensimulasikan dampak dari suatu 
kebijakan yang direpresentasikan dalam bentuk injeksi atau shock pada vektor jumlah pengeluaran 
dari neraca eksogen (F). Jika ∆ mewakili perubahan, maka dampak perubahan pada vektor jumlah 
pengeluaran dari neraca eksogen terhadap total pendapatan neraca endogen dapat diukur dengan 
formula (1). 
 ∆X = (I − M)−1⋅∆F ……………………….….. (1) 
 
Tahapan Simulasi 
1. Mengagregatkan neraca-neraca dalam SNSE 

Mula-mula SNSE Indonesia tahun 2005 yang terdiri dari 107 neraca diagregatkan menjadi 44 
neraca yang dapat dilihat dalam tabel 3.  

2. Penentuan neraca endogen dan eksogen. 
Dalam tabel 3 juga dapat dilihat neraca-neraca yang dipilih untuk menjadi neraca endogen dan 
neraca eksogen. Dalam simulasi ini pemerintah dimasukkan ke dalam neraca endogen karena 
shock disimulasikan melalui perubahan pengeluaran neraca eksogen untuk neraca endogen. 
Penerimaan neraca pajak tak langsung yang di dalamnya termasuk dari tarif impor dalam SNSE 
digambarkan keluar dan menjadi pendapatan bagi neraca pemerintah dan shock akibat dampak 
ACFTA disimulasikan dengan melakukan perubahan pada pengeluaran neraca tak langsung. 

3. Menghitung matriks koefisien neraca endogen (M). 
4. Menghitung matriks angka pengganda SNSE 2005 [(I − M)−1]. 
5. Mengestimasi dampak ACFTA 

Dalam tulisan ini hanya akan dilihat dampak penghapusan tarif impor untuk beberapa barang 
saja, yaitu hasil-hasil pertanian yang dalam SNSE termasuk dalam komoditi pertanian, produk 
makanan olahan yang dalam SNSE termasuk dalam komoditi industri makanan, minuman dan 
tembakau; tekstil yang dalam SNSE termasuk dalam komoditi industri pemintalan, tekstil, 
pakaian dan kulit serta barang-barang elektronik yang dalam SNSE diperkirakan termasuk 
dalam komoditi industri kertas, percetakan, alat angkutan dan barang dari logam dan industri 
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lainnya. Simulasi dilakukan secara ekstrim dengan menghapus penerimaan pemerintah dari tarif 
impor komoditi-komoditi tersebut. Nilai tarif impor tersebut dihitung dari SNSE asli (sebelum 
diagregatkan). Dalam tulisan ini, hanya akan dilakukan simulai dampak negatif ACFTA melalui 
penghapusan tarif impor, sedangkan dampak positif ACFTA melalui peningkatan ekspor tidak 
disimulasikan karena keterbatasan data yang diperlukan untuk simulasi. 

6. Menggunakan formula (1) untuk menghitung dampak ACFTA terhadap pendapatan neraca 
endogen dengan angka pengganda SNSE 2005 menggunakan formula (1). 

 
Tabel 3 – Agregasi Neraca dalam SNSE 2005 

Nomor 
Neraca Keterangan 

 Neraca-neraca endogen 
 Faktor produksi 

1-2 Tenaga kerja 
1 Tenaga kerja pertanian 
2 Tenaga kerja bukan pertanian 
3 Bukan tenaga kerja 

 Institusi non pemerintah 
4-5 Rumah tangga 

4 Rumah tangga pertanian 
5 Rumah tangga bukan pertanian 
6 Perusahaan 
7 Pemerintah 

8-23 Sektor produksi 
25-40 Komoditi (domestik dan impor) 

8/25 Sektor produksi/komoditi pertanian 
9/26 Sektor produksi/komoditi peternakan dan hasil-hasilnya 

10/27 Sektor produksi/komoditi kehutanan dan perburuan 
11/28 Sektor produksi/komoditi perikanan 
12/29 Sektor produksi/komoditi pertambangan dan penggalian 
13/30 Sektor produksi/komoditi industri makanan, minuman dan tembakau 
14/31 Sektor produksi/komoditi industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit 
15/32 Sektor produksi/komoditi industri kayu dan barang dari kayu 
16/33 Sektor produksi/komoditi industri kertas, percetakan, alat angkutan & barang dari logam & industri lainnya 
17/34 Sektor produksi/komoditi industri kimia, pupuk, hasil dari tanah liat, semen 
18/35 Sektor produksi/komoditi listrik, gas dan air minum 
19/36 Sektor produksi/komoditi konstruksi 
20/37 Sektor produksi/komoditi perdagangan 
21/38 Sektor produksi/komoditi restoran dan perhotelan 
22/39 Sektor produksi/komoditi transportasi dan komunikasi 
23/40 Sektor produksi/komoditi jasa 

24 Marjin perdagangan dan pengangkutan 
 Neraca-neraca eksogen 

41 Neraca kapital 
42 Pajak tidak langsung 
43 Subsidi 
44 Luar negeri 

 
ANALISIS HASIL SIMULASI 

Hasil perhitungan perubahan nilai dalam vektor jumlah pengeluaran dari neraca eksogen 
akibat penghapusan tarif komoditi-komoditi seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya dapat 
dilihat dalam tabel 4. Dari tabel 4 terlihat bahwa pada sektor produksi, dampak dari penerapan 
ACFTA dalam hal penghapusan tarif impor akan berdampak negatif pada semua sektor. Lima 
sektor yang memperoleh dampak negatif terbesar adalah sektor jasa (Rp 11.826,77 milyar); sektor 
industri makanan, minuman dan tembakau (Rp 4.604,77 milyar); sektor industri kertas, percetakan, 
alat angkutan dan barang dari logam dan industri lainnya (Rp 3.445,33 milyar); sektor perdagangan 
(Rp 3.191,91 milyar) serta sektor transportasi dan komunikasi (Rp 3.084,70 milyar). Sedangkan 
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sektor kehutanan dan perburuan merupakan sektor yang menerima dampak paling kecil dari 
penerapan ACFTA yaitu akan mengalami penurunan output atau produksi sebesar Rp 73,10 milyar. 

Tabel 4 – Simulasi Kebijakan ACFTA dengan Angka Pengganda SAM 
Neraca Endogen ∆F 

(miliar Rp) 
∆X Rank No. Nama (miliar Rp) 

1 Tenaga kerja pertanian 0,00 -2.571,02  
2 Tenaga kerja non pertanian 0,00 -9.411,75  
3 Bukan tenaga kerja 0,00 -9.016,87  
4 Rumah tangga pertanian 0,00 -7.778,67  
5 Rumah tangga non pertanian 0,00 -13.898,67  
6 Perusahaan 0,00 36.867,53  
7 Pemerintah -45.975,36 -41.803,65  
23 Sektor jasa 0,00 -11.826,77 1 
13 Sektor industri makanan, minuman dan tembakau 0,00 -4.604,77 2 

16 Sektor industri kertas, percetakan, alat angkutan & barang dari logam 
& industri lainnya 0,00 -3.445,33 3 

20 Sektor perdagangan 0,00 -3.191,91 4 
22 Sektor transportasi dan komunikasi 0,00 -3.084,70 5 
17 Sektor industri kimia, pupuk, hasil dari tanah liat, semen 0,00 -2.908,47 6 
8 Sektor pertanian 0,00 -2.891,94 7 
21 Sektor restoran dan perhotelan 0,00 -2.270,40 8 
14 Sektor industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit 0,00 -1.028,37 9 
12 Sektor pertambangan dan penggalian 0,00 -906,70 10 
19 Sektor konstruksi 0,00 -901,73 11 
18 Sektor listrik, gas dan air minum 0,00 -794,90 12 
11 Sektor perikanan 0,00 -682,96 13 
9 Sektor peternakan dan hasil-hasilnya 0,00 -680,98 14 
15 Sektor industri kayu & barang dari kayu 0,00 -167,20 15 
10 Sektor kehutanan dan perburuan 0,00 -73,10 16 
24 Margin perdagangan dan pengangkutan 0,00 -3.999,61  
40 Komoditi jasa 0,00 -13480.26 1 
30 Komoditi industri makanan, minuman dan tembakau 0,00 -6514.44 2 

33 Komoditi industri kertas, percetakan, alat angkutan & barang dari 
logam & industri lainnya 0,00 -5974.68 3 

34 Komoditi industri kimia, pupuk, hasil dari tanah liat, semen 0,00 -4852.00 4 
25 Komoditi pertanian 0,00 -3735.46 5 
39 Komoditi transportasi dan komunikasi 0,00 -3417.42 6 
37 Komoditi perdagangan 0,00 -3270.94 7 
38 Komoditi restoran dan perhotelan 0,00 -2466.04 8 
31 Komoditi industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit 0,00 -1264.73 9 
29 Komoditi pertambangan dan penggalian 0,00 -1152.46 10 
28 Komoditi perikanan 0,00 -934.05 11 
36 Komoditi konstruksi 0,00 -913.55 12 
26 Komoditi peternakan dan hasil-hasilnya 0,00 -883.85 13 
35 Komoditi listrik, gas dan air minum 0,00 -808.58 14 
32 Komoditi industri kayu & barang dari kayu 0,00 -214.59 15 
27 Komoditi kehutanan dan perburuan 0,00 -91.09 16 

Keterangan: Diolah berdasarkan SNSE 2005. 
Sedangkan di pasar domestik yang komoditinya meliputi komoditi domestik dan komoditi 

impor, urutan lima komoditi yang terkena dampak paling besar dari penerapan ACFTA adalah 
komoditi jasa (Rp 13.480,26 milyar); komoditi industri makanan, minuman dan tembakau (Rp 
6.514,44 miilyar);  komoditi  industri kertas, percetakan, alat angkutan dan barang dari logam dan 
industri lainnya (Rp 5.974,68 milyar); komoditi industri kimia, pupuk, hasil dari tanah liat, semen 
(Rp 4.852,00 milyar) serta komoditi pertanian (Rp 3.735,46).  

Dari sisi pelaku ekonomi, perusahaan merupakan satu-satunya pelaku ekonomi yang 
menerima keuntungan atau dampak positif dari penerapan ACFTA dengan peningkatan pendapatan 
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sebesar Rp 36.867,53 milyar. Sedangkan pelaku ekonomi pemerintah dan rumah tangga justru akan 
menanggung dampak negatif dari diberlakukannya ACFTA, di mana penerimaan pemerintah akan 
berkurang sebesar Rp 41.803,65 milyar. Pendapatan rumah tangga juga akan mengalami 
penurunan dengan penerapan ACFTA. Rumah tangga yang memperoleh pendapatan dari sektor non 
pertanian akan memperoleh kerugian lebih besar (Rp 13.898,67 milyar) dibandingkan rumah tangga 
yang memperoleh pendapatan dari sektor pertanian (Rp 7.778,67 milyar). 

Dari sisi faktor produksi, kerugian terbesar akibat penerapan ACFTA akan dirasakan oleh 
tenaga kerja yang bekerja di sektor non pertanian dengan penurunan pendapatan sebesar Rp 
9.411,75 milyar, disusul pemilik faktor modal sebesar Rp 9.016,87 milyar. Sedangkan tenaga kerja 
yang bekerja di sektor pertanian akan merasakan penurunan pendapatan yang jauh lebih kecil Rp 
2.571,02.  
 
PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN 

Salah satu implementasi dari adanya ACFTA adalah hilangnya tarif impor. Kondisi ini dapat 
memberikan dampak positif maupun negatif terhadap berbagai sektor dan pelaku ekonomi dalam 
perekonomian. Pada kasus Indonesia, dampak negatif pemberlakuan ACFTA paling besar dirasakan 
oleh pemerintah. Dengan bebasnya tarif barang impor dari negara anggota ACFTA maka sumber 
penerimaan pemerintah dari sisi penerimaan pajak juga berkurang, yaitu sebesar Rp 41.803,65 
milyar. Selain itu dampak negatif dari pemberlakuan ACFTA juga dirasakan oleh semua sektor 
produksi dalam perekonomian. Sektor produksi yang paling terpengaruh dari pembelakuan ACFTA 
adalah sektor jasa. Hal ini dimungkinkan karena dengan menurunnya pendapatan dari semua sektor 
dalam sektor produksi maka akan berdampak pada pendapatan perbankan yang merupakan bagian 
dari sektor jasa. Fungsi utama perbankan sebagai perantara keuangan akan terganggu dengan 
menurunnya pendapatan yang diperoleh di semua sektor produksi, karena penurunan pendapatan 
tersebut pasti akan diikuti oleh penurunan permintaan modal dan transaksi keuangan, di mana kedua 
bentuk transaksi tersebut merupakan sumber penerimaan bagi perbankan. 

Simulasi juga menunjukkan, penghapusan tarif impor akan berdampak negatif terhadap 
semua sektor produksi. Hal ini mengindikasikan pasar Indonesia dipenuhi oleh produk-produk 
impor terutama dari Cina yang pada umumnya memiliki harga yang lebih murah walaupun dengan 
kualitas yang tidak lebih bagus. Kondisi ini menyebabkan banyak konsumen barang domestik yang 
beralih membeli barang impor. Di sisi lain, kondisi ini juga menyebabkan pedagang lebih memilih 
menjual barang impor karena lebih laku. Hal ini didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh 
kementerian perindustrian terhadap 2.738 penjual, 3.521 pembeli dan 724 perusahaan di sebelas 
kota besar di Indonesia yang memberikan hasil bahwa pembeli lebih suka membeli barang impor 
dibanding barang produksi dalam negeri, demikian pula pedagang lebih suka menjual barang impor 
karena lebih laku sehingga lebih bisa meningkatkan keuntungan (Kompas, 2011). Hal ini akan 
menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang produksi dalam negeri dan pada akhirnya 
akan menurunkan aktivitas di sektor produksi. 

Apabila dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sebagian besar 
memberikan hasil bahwa ACFTA memberikan dampak positif berupa peningkatan trade creation 
dari negara anggotanya di mana Indonesia termasuk di dalamnya, maka hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dengan negara anggota 
ACFTA lebih didominasi oleh peningkatan nilai impor Indonesia. Hal ini sesuai dengan fakta 
berdasarkan data dari BPS bahwa sejak diberlakukannya ACFTA tahun 2004 nilai impor Indonesia 
dari Cina terus mengalami peningkatan sehingga sejak tahun 2008 neraca perdagangan Indonesia-
Cina mengalami defisit (lihat gambar 2). Pada tahun 2010 di mana ACFTA diberlakukan secara 
penuh yang berarti tarif impor menjadi nol persen, defisit neraca perdangan Indonesia-Cina 
mengalami lonjakan yang cukup besar. Besar defisit tahun 2010 adalah sebesar US$ 4,732 milyar 
dolar amerika. 

Dampak negatif pemberlakuan ACFTA terhadap semua sektor produksi di Indonesia, tentu 
saja pada akhirnya berdampak terhadap pelaku ekonomi rumah tangga baik rumah tangga di sektor 
pertanian maupun di sektor non pertanian. Dengan berkurangnya tingkat output yang dihasilkan 
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oleh semua sektor produksi sebagai akibat penurunan permintaan terhadap produksi dalam negeri 
maka permintaan tenaga kerja sebagai bagian dari faktor produksi juga akan berkurang sehingga 
pendapatan rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi tenaga kerja akan mengalami 
penurunan pula. 

Satu-satunya dampak positif dari diberlakukannya ACFTA dirasakan oleh pelaku ekonomi 
perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah perusahaan importir di Indonesia cukup besar 
sehingga penghapusan tarif impor akan berdampak pada peningkatan keuntungan yang diperoleh 
perusahaan importir. Penerapan ACFTA juga yang menjadi pendorong munculnya perusahaan-
perusahaan importir baru di Indonesia. 

Secara umum penerapan ACFTA secara penuh yang dimulai di tahun 2004 telah membawa 
dampak negatif terhadap semua sektor dan pelaku ekonomi dalam perekonomian kecuali terhadap 
pelaku ekonomi perusahaan yang diuntungkan dengan penerapan ACFTA sehingga dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa penerapan ACFTA memang akan memberikan dampak positif berupa 
peningkatan trade creation (seperti hasil-hasil  penelitian sebelumnya). Namun dengan kenyataan 
bahwa penerapan ACFTA berdampak negatif terhadap output yang dihasilkan oleh semua sektor 
dalam perekonomian dan bahkan hanya berdampak positif terhadap satu pelaku ekonomi yaitu 
perusahaan, maka ini berarti trade creation sebagai hasil penerapan ACFTA hanya dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek namun tidak dalam jangka panjang karena 
hanya meningkatkan konsumsi dan tidak meningkatkan ekspor . 

 
 

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
 
Implikasi 

Kenyataan bahwa penerapan ACFTA lebih berdampak terhadap semakin banyaknya barang 
impor yang masuk ke Indonesia mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan atau 
ketergantungan terhadap barang impor. Hal ini perlu diwapadai karena dapat mengancam 
keberlangsungan industri di dalam negeri. Pemerintah harus merancang paket kebijakan yang dapat 
menurunkan biaya produksi di sektor bisnis sehingga produk yang dihasilkan oleh Indonesia dapat 
bersaing dalam hal harga. Sebab, selama ini produk Indonesia secara umum memiliki kualitas yang 
lebih baik dari produk Cina tetapi memiliki harga yang lebih tinggi.  

Mengingat semakin meningkatnya barang impor setelah penerapan ACFTA yang berarti 
semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi barang impor dan di sisi lain 
kemungkinan ada banyak perusahaan yang gulung tikar karena produknya tidak dapat bersaing 
dengan barang impor, maka perlu diwaspadai adanya suatu kondisi di mana terjadi gangguan 
penawaran barang impor. Apabila kondisi ini terjadi maka dapat dipastikan harga-harga akan naik 
dan pada akhirnya akan mendongkrak inflasi di dalam negeri. 
 
Keterbatasan 

Terdapat dua kelemahan dalam simulasi ini. Pertama, tarif impor dalam SNSE sebenarnya 
berasal dari berbagai negara asing mitra dagang Indonesia, dan bukan hanya dari Cina saja. Tetapi 
karena tidak dimiliki informasi mengenai proporsi tarif impor dari Cina, maka dalam simulasi ini 
dianggap tarif impor pada komoditi-komoditi yang digunakan dalam simulasi berasal dari Cina 
semua. Kedua, nilai barang-barang yang tarif impornya disimulasikan menjadi nol, kemungkinan 
hanya merupakan sebagian dari nilai komoditi yang dianggap mewakili barang-barang tersebut. 
Tetapi karena tidak dimiliki informasi mengenai proporsi nilai barang-barang tersebut dalam 
komoditi-komoditi yang dipilih untuk mewakilinya, maka dalam simulasi ini dianggap komoditi-
komoditi itu mewakili seluruh nilai barang-barang tersebut.  

Kelemahan lain dari simulasi ini terkait dengan asumsi dalam analisis angka pengganda 
SNSE. Menurut Sadoulet dan de Janvry (1995), karena SAM pada dasarnya merupakan perluasan 
dari tabel input-output, maka dalam analisis angka pengganda SAM berlaku asumsi yang sama 
seperti dalam analisis input-output. Dalam analisis input-ouput, diasumsikan sektor produksi 
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sepenuhnya ditentukan oleh permintaan (demand-driven), artinya di semua sektor diasumsikan 
terdapat kelebihan kapasitas produksi sehingga peningkatan permintaan akan selalu dapat dipenuhi 
oleh output (suplai) yang lebih banyak tanpa peningkatan harga. Karena harga konstan, maka fungsi 
produksi diasumsikan mempunyai skala pengembalian konstan (constant return to scale) dan tidak 
ada substitusi antar input yang berbeda. Asumsi tersebut jelas tidak realistis, maka analisis input-
output kurang tepat apabila digunakan untuk melakukan prediksi secara akurat, melainkan 
bermanfaat untuk memperkirakan (arah) dampak dari suatu shock.  
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LAMPIRAN 

Gambar 1 - Volume Perdagangan Indonesia-Cina 2004-2011
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Gambar 2 - Nilai Perdagangan Indonesia-Cina 2004-2011
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Sumber data gambar 1 dan 2 :  www.bps.go.id 
Keterangan gambar 1 dan 2 :  Data tahun 2011 hanya sampai bulan Agustus 2011. 

 

http://www.bps.go.id/
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Tabel 1 – Struktur SAM 

Income 
Expenditure 

Activities Commodities Factors Institutions Capital Rest of 
the World Total Labor Capital Households Firms Government 

Activities  Domestic 
Sales       Ekspor Production 

Commodities Intermediate 
Demand    Households 

Consumption  Government 
Consumption Investment  Domestic 

demand 
Factors          Gross 

national 
product at 
factor cost 

Labor Wages        Factor 
incomes 

from 
abroad 

Capital Rent        

Institutions           

Households   Labor 
income 

Distributed 
Profits 

Intrahousehold 
transfers Transfer Transfer  

Transfer 
from 

abroad 

Households 
income 

Firms    Nondistributed 
Profits Transfer  Transfer  Firms 

income 

Government Value-added 
taxes 

Tariffs 
Ind. taxes 

Taxes 
Social 

security 

Taxes on 
profits Direct Taxes Taxes   Government 

income 

Capital     Households 
Savings 

Firms 
Savings 

Government 
Savings  Capital 

transfer 
Total 

Savings 

Rest of the 
World  Imports Factor 

payments   
Current 
transfers 
abroad 

   Imports 

Total Production Domestic 
Supply Factor outlay Households 

Expenditures 
Firms 

Expenditures 
Government 
Expenditures 

Total 
Investment 

Foreign 
exchange 
earnings 

 

Sumber: Sadoulet and de Janvry, 1995
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Tabel 2 - Struktur SAM Menurut Neraca Endogen dan Eksogen 
 Neraca Endogen Jumlah Neraca Eksogen Total 

Neraca Endogen MX F X 
Neraca Eksogen BX L  

Total X   
Keterangan:  X = vektor total pendapatan atau pengeluaran neraca endogen 

 F = vektor jumlah pengeluaran neraca eksogen untuk neraca endogen 
 L = vektor  kolom pendapatan neraca eksogen (leakages) 
 M = matriks koefisien neraca endogen 
 B = matriks koefisien neraca eksogen 

 
Tabel 3 – Agregasi Neraca dalam SNSE 2005 

Nomor 
Neraca Keterangan 

 Neraca-neraca endogen 
 Faktor produksi 

1-2 Tenaga kerja 
1 Tenaga kerja pertanian 
2 Tenaga kerja bukan pertanian 
3 Bukan tenaga kerja 

 Institusi non pemerintah 
4-5 Rumah tangga 

4 Rumah tangga pertanian 
5 Rumah tangga bukan pertanian 
6 Perusahaan 
7 Pemerintah 

8-23 Sektor produksi 
25-40 Komoditi (domestik dan impor) 

8/25 Sektor produksi/komoditi pertanian 
9/26 Sektor produksi/komoditi peternakan dan hasil-hasilnya 

10/27 Sektor produksi/komoditi kehutanan dan perburuan 
11/28 Sektor produksi/komoditi perikanan 
12/29 Sektor produksi/komoditi pertambangan dan penggalian 
13/30 Sektor produksi/komoditi industri makanan, minuman dan tembakau 
14/31 Sektor produksi/komoditi industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit 
15/32 Sektor produksi/komoditi industri kayu dan barang dari kayu 

16/33 Sektor produksi/komoditi industri kertas, percetakan, alat angkutan dan barang dari logam dan 
industri lainnya 

17/34 Sektor produksi/komoditi industri kimia, pupuk, hasil dari tanah liat, semen 
18/35 Sektor produksi/komoditi listrik, gas dan air minum 
19/36 Sektor produksi/komoditi konstruksi 
20/37 Sektor produksi/komoditi perdagangan 
21/38 Sektor produksi/komoditi restoran dan perhotelan 
22/39 Sektor produksi/komoditi transportasi dan komunikasi 
23/40 Sektor produksi/komoditi jasa 

24 Marjin perdagangan dan pengangkutan 
 Neraca-neraca eksogen 

41 Neraca kapital 
42 Pajak tidak langsung 
43 Subsidi 
44 Luar negeri 
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Tabel 4 – Simulasi Kebijakan ACFTA dengan Angka Pengganda SAM 
Neraca Endogen ∆F 

(miliar Rp) 
∆X Rank No. Nama (miliar Rp) 

1 Tenaga kerja pertanian 0,00 -2.571,02  
2 Tenaga kerja non pertanian 0,00 -9.411,75  
3 Bukan tenaga kerja 0,00 -9.016,87  
4 Rumah tangga pertanian 0,00 -7.778,67  
5 Rumah tangga non pertanian 0,00 -13.898,67  
6 Perusahaan 0,00 36.867,53  
7 Pemerintah -45.975,36 -41.803,65  
23 Sektor jasa 0,00 -11.826,77 1 
13 Sektor industri makanan, minuman dan tembakau 0,00 -4.604,77 2 

16 Sektor industri kertas, percetakan, alat angkutan dan barang 
dari logam dan industri lainnya 0,00 -3.445,33 3 

20 Sektor perdagangan 0,00 -3.191,91 4 
22 Sektor transportasi dan komunikasi 0,00 -3.084,70 5 
17 Sektor industri kimia, pupuk, hasil dari tanah liat, semen 0,00 -2.908,47 6 
8 Sektor pertanian 0,00 -2.891,94 7 
21 Sektor restoran dan perhotelan 0,00 -2.270,40 8 
14 Sektor industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit 0,00 -1.028,37 9 
12 Sektor pertambangan dan penggalian 0,00 -906,70 10 
19 Sektor konstruksi 0,00 -901,73 11 
18 Sektor listrik, gas dan air minum 0,00 -794,90 12 
11 Sektor perikanan 0,00 -682,96 13 
9 Sektor peternakan dan hasil-hasilnya 0,00 -680,98 14 
15 Sektor industri kayu & barang dari kayu 0,00 -167,20 15 
10 Sektor kehutanan dan perburuan 0,00 -73,10 16 
24 Margin perdagangan dan pengangkutan 0,00 -3.999,61  
40 Komoditi jasa 0,00 -13480.26 1 
30 Komoditi industri makanan, minuman dan tembakau 0,00 -6514.44 2 

33 Komoditi industri kertas, percetakan, alat angkutan dan 
barang dari logam dan industri 0,00 -5974.68 3 

34 Komoditi industri kimia, pupuk, hasil dari tanah liat, semen 0,00 -4852.00 4 
25 Komoditi pertanian 0,00 -3735.46 5 
39 Komoditi transportasi dan komunikasi 0,00 -3417.42 6 
37 Komoditi perdagangan 0,00 -3270.94 7 
38 Komoditi restoran dan perhotelan 0,00 -2466.04 8 
31 Komoditi industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit 0,00 -1264.73 9 
29 Komoditi pertambangan dan penggalian 0,00 -1152.46 10 
28 Komoditi perikanan 0,00 -934.05 11 
36 Komoditi konstruksi 0,00 -913.55 12 
26 Komoditi peternakan dan hasil-hasilnya 0,00 -883.85 13 
35 Komoditi listrik, gas dan air minum 0,00 -808.58 14 
32 Komoditi industri kayu & barang dari kayu 0,00 -214.59 15 
27 Komoditi kehutanan dan perburuan 0,00 -91.09 16 

Keterangan: Diolah berdasarkan SNSE 2005. 


