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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kondisi geografis yang mendukung untuk sektor pertanian 

dan juga perkebunan, sehingga teh menjadi salah satu komoditas besar di Indonesia. 

Komoditas teh dimanfaatkan Indonesia untuk menambah pendapatan devisa 

negara. Indonesia sendiri dinobatkan menjadi negara produksi teh terbesar urutan 

keenam di dunia versi FAO pada 2013, dengan total 152.7 ribu ton (Chang, 2015). 

Sementara, Indonesia menempati posisi keenam dalam kegiatan ekspor teh terbesar 

pada tahun 2013 dengan total 70.8 ribu ton, dengan nilai US$157,501 ribu (Chang, 

2015). Tercatat bahwa 1980 merupakan awal dari ekspor teh Indonesia, dimana 

Indonesia berhasil mengekspor teh sejumlah 75 ribu ton dengan nilai US$ 113 ribu 

pada saat itu (Indarti, 2019) Sementara, lima negara tujuan ekspor terbesar untuk 

komoditas teh Indonesia antara lain adalah Rusia, Malaysia, Amerika Serikat, 

Pakistan dan Cina (ITC Trade Map, 2021).  

Indonesia dan Amerika Serikat sudah menjalani hubungan diplomatik selama 

72 tahun, dimulai dari pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia 

pada tahun 1949. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat pun 

terjalin setelahnya. Amerika Serikat merupakan salah satu negara mitra dagang 

terbesar bagi Indonesia. Hal ini terlihat dalam sektor kerja sama perdagangan, 

Indonesia dan Amerika Serikat sudah mempunyai kesepakatan Trade and 

Investment Framework Agreement sejak tahun 1996, dimana TIFA berfungsi 

sebagai forum untuk membahas isu-isu terkait perdagangan dan investasi antara 

kedua negara, termasuk di dalamnya isu terkait ekspor-impor (Office of United 

States Trade Representative, 1996).  

Tabel 1.1.1 Statistik Ekspor Teh Indonesia ke Negara Tujuan Periode 2007 – 2010 

Negara 

Tujuan 

Nilai Total Ekspor (ton) 

2007 2008 2009 

Rusia 10.421 15.882 18.034 

Malaysia 9.265 9.019 7.992 

AS 7.730 7.311 7.090 

Sumber: (ITC Trade Map, 2021) 



 

2 
Fitri Indriani, 2022 

Diplomasi Ekonomi Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Teh ke Amerika Serikat  

Periode 2008-2018 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana 
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

Sebagai salah satu negara tujuan ekspor teh terbesar bagi Indonesia, Amerika 

Serikat mencapai jumlah ekspor terbesar pada tahun 2007, dimana jumlah ekspor 

mencapai 7.730 ribu ton, menempati posisi ketiga setelah Rusia dan Malaysia. 

Namun sayangnya, pada tahun-tahun berikutnya tingkat ekspor teh Indonesia ke 

Amerika Serikat mulai menurun. Jika dibandingkan dengan negara tujuan ekspor 

teh lainnya, Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan ekspor yang 

mengalami penurunan ekspor dengan pesat.  

Untuk mengimpor komoditas teh ke Amerika Serikat, diperlukan berbagai 

prosedur yang melibatkan beacukai Amerika Serikat (US Customs and Border 

Protection) dan Food and Drug Administration (FDA). Komoditas teh 

dikategorikan sebagai barang konsumsi atau pangan, sehingga diperlukan untuk 

mematuhi peraturan dari FDA, yang merupakan lembaga pengawasan produk dan 

impor makanan secara legal. Menurut peraturan FDA, semua fasilitas atau importir 

makanan diwajibkan untuk mendaftar ke lembaga dan diwajibkan untuk menyetujui 

adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang pengiriman makanan impor yang 

akan dibawa ke negara tersebut (U.S. Food and Drug Administration, 2020). 

Peraturan ini didasari oleh Public Health Security and Bio Terrorism Preparedness 

and Response Act of 2002 (The Bioterrorism Act), atau disebut sebagai Undang 

Undang Bioterorisme. Undang-undang ini berfokus pada pencegahan serangan 

terhadap pasokan makanan di Amerika Serikat, serta melindungi pasokan makanan 

dari masalah lain. Kemudian, pada tahun 2011, FDA kembali menambahkan 

beberapa standar tambahan, didasari oleh FDA Food Safety Modernization Act 

(FSMA), dimana peraturan ini mulai efektif sejak 11 Januari 2011 (U.S. Food and 

Drug Administration, 2020). Menurut amandemen ini, fasilitas atau importir yang 

memproduksi, memproses, mengemas, atau menyimpan makanan yang ditujukan 

untuk konsumsi di Amerika Serikat, juga perlu menyerahkan perincian lebih lanjut. 

Setelah mengalami kenaikan pesat pada tahun 2007, nilai ekspor mulai menurun 

sejak tahun 2008. Setelahnya, penurunan ekspor ke Amerika Serikat masih terus 

berlangsung hingga tahun 2010. Penurunan ekspor mulai melesat pada tahun 2010, 

dimana mengalami penurunan sebesar -11 persen, setelah sebelumnya pada tahun 

2009 berada pada angka 7.090 ribu ton. Angka penurunan ekspor pada Amerika 
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Serikat termasuk rendah jika dibandingkan dengan angka ekspor teh ke Rusia dan 

Malaysia, walaupun ekspor teh pada Rusia juga mengalami penurunan yang drastis.  

Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Luar Negeri RI berupaya melakukan diplomasi ekonomi untuk 

meningkatkan ekspor teh dan juga ekspor komoditas lain. Hal ini kemudian 

menghasilkan U.S- Indonesia Comprehensive Partnership (UICEPA), yaitu 

kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat 

untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, salah satunya 

di sektor bisnis, perdagangan dan investasi (U.S. Department of State, 2021). 

Kemudian, Indonesia telah lama mendapat fasilitas Generalized System of 

Preferences (GSP), yaitu fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk, 

yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada negara-

negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Walaupun Indonesia pertama kali 

mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada tahun 1980, dalam beberapa tahun 

terakhir, pemberian perpanjangan fasilitas GSP oleh Amerika Serikat relatif jarang 

terjadi. Bahkan sejumlah negara yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat tidak 

menerima perpanjangan GSP, seperti India dan Turki (Kementerian Luar Negeri 

RI, 2020). Pembebasan bea tarif ini berlaku untuk beberapa produk Indonesia, 

termasuk di dalamnya produk sektor agrikultural. Dapat diketahui bahwa hampir 

semua bea masuk untuk produk teh (HS  0902) mendekati nol persen. Namun 

terdapat tarif yang dikenakan bea 6,4 persen, yakni untuk teh hijau (tanpa 

fermentasi) dalam kemasan langsung dari konten tidak melebihi 3,0 kilogram. 

Perlindungan yang rendah dari sisi tarif tersebut menjadi peluang bagi negara 

pengekspor teh untuk bisa meraih pasar domestik teh di AS (ITPC Los Angeles, 

2013). Selanjutnya, tidak hanya dari segi kebijakan, Pemerintah Indonesia juga 

melakukan berbagai upaya promosi yang ditangani oleh ITPC Los Angeles dan 

ITPC Chicago, di antara lain keikutsertaan Indonesia pada tahun 2013 dalam SCAA 

Event 2013 di Boston, Massachusetts, Summer Fancy Food Show di New York, 

Natural Products Expo East di Baltimore, Maryland, World Tea East di Atlanta, 

Georgia, dan World Tea Expo di Las Vegas, Nevada (ITPC Los Angeles, 2013). 

Kemudian, pada tahun 2017 – 2018, pameran lain yang diikuti Indonesia adalah 

World Tea Expo 2018, Winter Fancy Food Show 2018, pengenalan teh pada 
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Explore Indonesia 2017, dan juga pengadaan Tea Workshop 2017 yang semuanya 

diadakan di Los Angeles (ITPC Los Angeles, 2019). Dengan mengikuti berbagai 

pameran dan promosi di Amerika Serikat, diharapkan dapat meningkatkan minat 

konsumen di Amerika Serikat terhadap produk teh di Indonesia. Selain itu, dalam 

kesempatan ini diharapkan juga dapat memperluas pasar komoditas teh Indonesia 

di Amerika Serikat. Dengan upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pihak 

Pemerintah Indonesia, seharusnya dapat memberikan perkembangan positif bagi 

ekspor teh Indonesia ke Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya, ekspor 

komoditas teh ke Amerika Serikat masih memperlihatkan angka yang negatif pada 

statistik ekspor teh periode 2010 – 2018.  

Tabel 1.1.2 Statistik Ekspor Teh Indonesia ke Negara Tujuan Periode 2010 - 2018 

Tahun Nilai Total Ekspor (ton) 

Rusia Malaysia AS 

2010 13.594 8.494 6.296 

2011 11.546 7.588 6.027 

2012 10.441 7.223 4.000 

2013 10.006 8.877 4.813 

2014 9.175 10.307 4.414 

2015 11.445 8.604 3.842 

2016 9.742 8.309 3.995 

2017 9.324 8.795 3.666 

2018 7.367 8.996 2.947 
Sumber: (ITC Trademap, 2020) 

Setelah disepakati US-Indonesia CPA pada 2010, angka ekspor teh Indonesia ke 

Amerika Serikat justru semakin menurun pada tahun beikutnya dan mengalami 

penurunan yang melesat pada tahun 2012, dimana angkanya jatuh pada 4.000 ton, 

sekitar -34 persen dari tahun sebelumnya, 2011 pada angka 6.027 ribu ton. Angka 

penurunan ini cukup besar jika dibandingkan dengan Rusia dan Malaysia yang 

masing-masing hanya mengalami anjlok sekitar -5 persen dan -10 persen dari tahun 

sebelumnya. Tingkat konsumsi teh di Amerika Serikat pada periode tahun 2000 – 

2015 memang fluktuatif, dan konsumsi pada tahun 2010 merupakan angka terbesar 

yang berada pada angka 9,3 miliar galon. Walaupun pada tahun berikutnya sempat 

terjadi penurunan, namun pada tahun 2014 angka konsumsi meningkat dari 8.09 

miliar galon menjadi 8.26 miliar galon pada 2015 (Economic Research Service, US 
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Department of Agriculture, 2017). Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2018 

tingkat konsumsi teh Amerika Serikat berada pada angka 3,8 miliar galon (Tea 

Association of USA Inc., 2019). Meningkatnya konsumsi teh di Amerika Serikat 

disebabkan bergesernya gaya hidup generasi muda di sana menjadi lebih sehat. 

(Movanita, 2019). Dengan keadaan seperti ini, seharusnya angka ekspor 

menunjukkan perkembangan yang positif meskipun lambat. Sebagai negara dengan 

komoditas agrikultural yang banyak, Amerika Serikat merupakan negara penting 

bagi perkembangan perekonomian Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penurunan ekspor teh Indonesia ke Amerika Serikat dimulai dari tahun 2008. 

Pada saat itu, Indonesia dan Amerika Serikat baru mempunyai kerjasama TIFA 

yang dibuat pada tahun 1998. Pada tahun 2010, Indonesia dan Amerika Serikat 

menandatangani U.S. – Indonesia Comprehensive Partnership Agreement, yaitu 

kerjasama dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor bisnis, perdagangan, 

dan ekspor-impor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor komoditi 

Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dalam ekspor komoditas teh. Namun, 

angka ekspor teh Indonesia ke Amerika Serikat justru semakin menurun pada tahun 

setelah pengesahan kerjasama tersebut, bahkan nilainya anjlok pada tahun 2012, 

dimana defisit kuantitasnya mencapai -34persen dari tahun 2011. Pada tahun 2013 

– 2018, Pemerintah Indonesia melakukan upaya promosi yang ditangani oleh ITPC 

Los Angeles dan ITPC Chicago, dengan mengikuti berbagai acara kebudayaan dan 

pameran kuliner, serta acara atau pameran khusus untuk komoditas teh. Angka 

ekspor teh pada periode tersebut cenderung fluktuatif, namun tetap tidak bisa 

menyaingi nilai ekspor teh pada periode 2007 – 2011. Padahal, Amerika Serikat 

merupakan salah satu pasar penting bagi Indonesia. Walaupun hanya salah satu 

komoditi yang terdampak, namun tetap akan menimbulkan kerugian bagi 

Indonesia. Terlebih, penurunan ekspor teh Indonesia ke Amerika Serikat memiliki 

angka penurunan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka ekspor teh 

Indonesia ke Rusia ataupun Malaysia. Dengan demikian, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah “Mengapa diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia 
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terhadap Amerika Serikat belum dapat meningkatkan ekspor teh periode 

2008 - 2018?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam upaya 

peningkatan ekspor teh periode 2008 – 2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini mempunyai dua signifikansi manfaat, 

diantaranya: 

1) Manfaat akademik, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

wawasan mengenai pengembangan diplomasi ekonomi di sektor 

perkebunan teh Indonesia, 

2) Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

evaluasi terhadap pemerintah Indonesia terhadap sektor ekspor teh 

Indonesia khususnya ke Amerika Serikat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan memahami hasil 

maupun isi dari penelitian. Untuk membentuk penelitian yang rinci dan sistematis, 

bab satu dengan bab yang lainnya memiliki pembahasan yang berkaitan satu sama 

lain. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjabarkan garis besar penelitian yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka dengan mencari 

penelitian – penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang sedang 

penulis tulis. Bab ini juga membahas mengenai teori dan konsep yang akan 
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digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis permasalahan dan juga alur 

pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penulisan penelitian ini. Penulis juga akan menjelaskan mengenai jenis 

penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan juga teknik 

analisis data. 

BAB IV DINAMIKA PASAR TEH DI AMERIKA SERIKAT 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kondisi pasar teh di Amerika Serikat. 

Penulis juga akan menjelaskan bagaimana perkembangan kegiatan ekspor 

impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penulis juga akan menjelaskan 

bagaimana dinamika kegiatan ekspor teh Indonesia periode 2008 – 2018. 

BAB V HAMBATAN DAN TANTANGAN DIPLOMASI EKONOMI 

INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR TEH KE 

AMERIKA SERIKAT 

Di bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. 

Dimulai dari penjelasan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan angka ekspor teh Indonesia ke Amerika Serikat, kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan hambatan dan tantangan yang dihadapi 

Indonesia dalam upaya peningkatan ekspor teh ke Amerika Serikat. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan atas poin – poin penting yang sudah 

disampaikan pada bab – bab sebelumnya. Kemudian, penulis akan 

menambahkan saran untuk masalah terkait yang ditujukan pada instansi – 

instansi terkait. 

 

 

 

 

 

 

 


