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ABSTRAKSI 

Muhammad Iqbal, E131 10 265, “Dampak Ekspansi Alibaba Group 

Terhadap Perkembangan E-commerce Di Indonesia”, dibawah bimbingan 

H. Darwis, MA, Ph.D sebagai Pembimbing I dan Muh. Ashry Sallatu, S.iP, 

M.Si sebagai Pembimbing II, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ancaman ekspansi Alibaba 
Group terhadap E-commerce lokal di Indonesia, serta sikap pemerintah Indonesia 
terhadap Ekspansi Alibaba Group, Metode penelitian yang digunakan adalah 
Deskriptif Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa 
telaah pustaka (library research) dan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan 
literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, serta 
melihat perkembangan yang terjadi dari pembahasan yang diteliti oleh penulis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Ekpansi Alibaba Group 
terdapat beberapa ancaman bagi E-commerce di Indonesia antara lain adalah 
persaingan antara perusahaan E-commerce asing dengan modal yang besar dalam 
operasinya serta adanya potensi gempuran barang produksi China diakibatkan 
oleh akses masuk dan pemasaran yang lebih mudah. Sikap pemerintah Indonesia 
terhadap Ekspansi Alibaba Group ini adalah dengan mengeluarkan Perpres no.44 
tahun 2016 serta adanya kebijakan Road Map E-commerce di Indonesia yang 
mana berisi tentang perlindungan dan bimbingan pada E-commerce lokal agar 
dapat bersaing dengan pemain asing dan penguatan Infrastruktur untuk 
mendukung ekosistem E-commerce di Indonesia. 

 

Kata kunci : Ekspansi, Alibaba, E-commerce, Indonesia 
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ABSTRACT 

Muhammad Iqbal, E131 10 265, "The Impact of Alibaba Group's Expansion 

Against the Prospect of Ecommerce Development in Indonesia", under the 

guidance of H. Darwis, MA, Ph.D as Advisors I and Muh. Ashry Sallatu, 

S.iP, M.Si as Second Counselor, Department of International Relations, 

Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. 

This study aims to find out about the threat of Alibaba Group expansion of local 
E-commerce in Indonesia, as well as the attitude of the Government of Indonesia 
to Alibaba Expansion Group, research method used is Descriptive Data collection 
techniques used by the authors is the form of library research and study Document 
that is by collecting literature relating to the subject matter to be discussed, and 
see the developments that occur from the discussion studied by the author. 

The results of this study indicate that with the existence of Alibaba Group 
Expansion there are several threats to E-commerce in Indonesia, among others, is 
the competition between foreign E-commerce companies with large capital in its 
operation as well as the potential strikes of Chinese production goods caused by 
access and marketing more easy. The Indonesian government's attitude towards 
Alibaba Group expansion is by issuing Perpres no.44 of 2016 and the policy of E-
commerce Road Map in Indonesia which contains about protection and guidance 
on local E-commerce in order to compete with foreign players and strengthening 
Infrastructure to support Ecosystem of E-commerce in Indonesia. 

 

Keywords: Expansion, Alibaba, E-commerce, Indonesia 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini Hubungan Internasional berkembang dengan sangat pesat ada 

banyak masalah-masalah yang menarik untuk dibahas dalam perkembangannya 

mulai dari segi politik, keamanan, ideologi hingga ekonomi. Dalam aspek 

ekonomi terdapat isu perdagangan international yang terus menerus berkembang 

sesuai dengan zaman dan teknologi yang tersedia, pada masa awal perdagangan 

internasional dilakukan melalui dermaga-dermaga antar negara dan dilakukan 

secara langsung tanpa perantara apapun antara si penjual dan pembeli akan tetapi 

seiring teknologi berkembang perubahan mulai terlihat dimana perdagangan 

internasional dapat dilakukan melalui media telepon untuk bernegosiasi dan 

penjual mengirim barang tersebut kepada pembeli. 

Akan tetapi pada awal 1990-an media internet sudah mulai dikenal oleh 

banyak masyarakat dan mulai dikomersialisasikan. Para pelaku bisnis 

menggunakan media internet sebagai tempat untuk memasang iklan, brosur 

hingga situs perusahaan. Pengusaha melihat banyak potensi yang bisa didapatkan 

dari media internet ini. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia 

baru yang disebut  dunia maya. 
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 Di  dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan 

untuk   berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat 

menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia 

maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Dari seluruh aspek 

kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis 

merupakan sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan  teknologi 

informasi dan telekomunikasi serta yang paling cepat tumbuh. 

Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu 

menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi yang menggunakan 

media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis 

melalui internet lebih dikenal dengan nama E-business dan E-commerce. Melalui 

E-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang 

yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. dimana internet, 

E-business dan E-commerce tersebut dilakukan.   

E-commerce adalah sebuah metode bisnis dimana proses penjualan dan 

pembelian dilakukan secara online melalui media internet dimana hal ini dapat 

memberikan penjual kemampuan untuk memasarkan produknya secara luas dan 

tidak perlu menyewa sebuah bangunan untuk menjadi toko. Perdagangan dalam 

hal ini dapat memudahkan para pelaku bisnis yang baru memulai dan pembeli 

yang bisa melihat dan memesan barang dari mana saja. sehingga perdagangan 

bentuk ini semakin banyak diminati didunia yang mengakibatkan munculnya 

berbagai situs E-commerce di berbagai belahan dunia. 
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Salah satu E-commerce ini adalah Alibaba Group sebuah perusahaan 

perdagangan elektronik dari China yang dibentuk oleh Jack Ma yang saat ini 

merupakan salah satu dari beberapa milyuner dunia. Alibaba.com adalah sebuah 

layanan e-commerce yang berfokus pada B2B e-commerce untuk 

menghubungkan berbagai jenis usaha kecil dan menengah.  

Alibaba group sendiri didirikan pada tahun 1999 dengan jumlah karyawan 

sebanyak 18 orang dan dipimpin oleh Jack Ma dengan tujuan untuk menggunakan 

media Internet sebagai suatu cara bagi para pengusaha kecil untuk bisa bersaing 

dengan perusahaan besar baik domestik maupun luar  negeri. Selanjutnya pada 

tahun 2000, Alibaba membuka kantor di Silicon Valley dan menyewa sebuah 

rumah di California. Ini menjadi rumah Alibaba, dan gerombolan insinyur dikirim 

dari Hangzhou untuk bekerja di rumah tersebut. Perusahaan milik Jack Ma terus 

berkembang, namun masih serba kekurangan. Ketika Jack Ma mencari tim 

penjualan pertama, dia merekrut orang muda dari pedesaan dengan latar belakang 

pertanian. Hal ini dilakukan karena Alibaba saat itu belum sanggup menggaji 

lulusan universitas terbaik China dengan USD. 

Sejak saat itu Alibaba Group berkembang sangat pesat hingga menyentuh 

pasar-pasar global dan Dengan nilai IPO sekitar USD 25 miliar, Alibaba akan 

mempunyai kapitalisasi pasar sekitar USD 165 miliar. Angka tersebut melampaui 

kapitalisasi pasar Amazon yang sekitar USD 152,4 miliar. Dengan menyalip 
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Amazon, Alibaba akan menjadi perusahaan internet terbesar ketiga di dunia, di 

belakang Google dan Facebook.1 

Dilain hal E-commerce  di Indonesia pada saat ini bukan lagi hal yang 

asing bagi masyarakat Indonesia, metode penjualan ini sudah memiliki sejarah 

perkembangannya tersendiri. sejak tahun 1994 dimana penyedia internet pertama 

di Indonesia yaitu indonet muncul akhirnya memberikan kesempatan pada banyak 

investor lokal untuk mulai berkecimpung pada bisnis E-commerce. Bermula dari 

sebuah group komunitas KasKus dimana para member dalam website ini 

berinteraksi satu sama lain hingga mengupload gambar barang jualan kedalam 

sebuah forum, dari sinilah berkembang e-commerce lainnya, mulai dari menjual 

barang bekas di tokobagus.com hingga munculnya e-commerce dengan menjual 

banyak barang dari pakaian, kosmetik, makanan hingga otomotif dan bidang jasa. 

 Contoh Ecommerce lokal yang akhirnya bermunculan seperti tokobagus, 

go-jek, bhinneka.com, tokopedia dan bukalapak. hingga saat ini E-commerce di 

Indonesia terus berkembang banyak investor asing yang masuk ke dalam pasar 

Indonesia dan melakukan kerjasama dengan E-commerce lokal indonesia seperti 

tokobagus dan berniaga.com yang bekerjasama secara patungan atau Joint venture 

dengan OLX sebuah perusahaan asal Argentina ini menunjukan bahwa E-

commerce di Indonesia menarik banyak investor asing. Selain itu menurut we are 

social  sebuah situs agensi marketing sosial di singapura mengatakan bahwa 

indonesia mengalami peningkatan pengguna internet sebanyak 15% dalam satu 

                                                             
1 Tech asia, fakta menarik tentang Alibaba, https://id.techinasia.com/fakta-menarik-

tentang-alibaba-jack-ma, diakses pada 7 maret 2017 
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tahun terakhir dari data yang dirangkum sejak februari 2016 hal ini menjadi faktor 

pendukung E-commerce asing melirik pasar Indonesia.2 

Tidak berbeda dengan perusahaan E-commerce lainnya Ekspansi Alibaba 

Group terus menerus dilakukan mulai dari pembelian saham Yahoo! Hingga 

pembelian saham mayoritas Lazada, sebuah E-commerce  terbesar dia Asia 

tenggara. Yang mana pembelian ini membuka pasar yang sangat besar bagi 

Alibaba group, sebuah pasar dimana penduduk di Asia tenggara merupakan pasar 

yang potensial dalam kegiatan E-commerce. Menurut data dari firma konsultan 

frost and sullivan, pasar e-commerce untuk penjualan bisnis ke konsumen di 

Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand mencapai 

USD10,5 miliar (Rp138 triliun) pada 2015, atau 1,5% volume ritel secara global.3 

Dengan banyaknya perusahaan E-commerce asing yang tertarik dan masuk 

ke pasar Asia Tenggara, khususnya indonesia maka hal ini menjadi suatu hal yang 

menarik dimana kebanyakan pedagang di Indonesia masih memiliki cara-cara 

yang lebih tradisional untuk memasarkannya barangnya terutama dari UMKM 

(Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dimana bermunculannya E-commerce  ini 

berpotensi untuk membuka jalan bagi mereka untuk bisa memasarkan barangnya 

secara lebih luas. 

 

                                                             
2 Pcplus, enam negara asean dengan populasi digital terbesar, 

https://www.pcplus.co.id/2017/01/fitur/enam-negara-asean-dengan-populasi-digital-terbesar/ 
diakses pada tanggal 17 maret 2017 

3 Koran sindo, incar asia tenggara Alibaba akuisisi lazada, http://www.koran-
sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-04-13 diakses pada 17 maret 2017 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Alibaba 

Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang E-commerce mulai 

melakukan ekspansi pada pasar-pasar global. 

Salah satu yang dilirik oleh Alibaba Group adalah pasar di Asia Tenggara 

dimana E-commerce sudah bukan hal yang asing lagi bagi kawasan ini serta 

tingkat pertumbuhan transaksi E-commerce yang cukup tinggi dimana salah satu 

pasar dalam kawasan ini adalah Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat 

besar dan tingkat pertumbuhan ekonominya yang tinggi sehingga penulis hanya 

akan membahas ekspansi Alibaba group di Indonesia melalui Pembelian saham 

mayoritas LAZADA dimana hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Dengan adanya batasan masalah tesebut maka penulis membuat 

merumuskan 2 rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Apa ancaman yang ada karena ekspansi Alibaba Group terhadap E-commerce 

lokal? 

2. Bagaimana sikap pemerintah terhadap ekspansi Alibaba Group di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini 

memiliki tujuan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana ancaman yang ada karena Ekspansi Alibaba 

Group terhadap E-commerce lokal . 
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2. Untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah terhadap ekspansi Alibaba 

Group di Indonesia. 

Sementara itu, kegunaan penelitian ini, yaitu : 

1. Diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi 

kalangan akademisi khusunya mahasiswa dan dosen ilmu hubungan 

internasional ataupun masyarakat pada umumnya yang berniat untuk 

mengetahui ancaman yang ada karena Ekspansi Alibaba Group di Indonesia. 

2. Sebagai referensi bagi pembuat kebijakan utamanya dalam bidang ekonomi 

perdagangan. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya 

mengenai Ekspansi Alibaba Group dan prospek perkembangan E-commerce di 

Indonesia, maka penulis akan melihat masalah ini melalui 3 konsep yaitu konsep 

E-commerce (perdagangan digital/elektronik), konsep Globalisasi dan konsep 

perdagangan Internasional. 

dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka 

semakin mudah pula interaksi yang dapat dilakukan oleh manusia, perkembangan 

ini juga ikut dirasakan dalam perekonomian yaitu E-commerce yang 

memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. 

Secara umum E-commerce adalah sistem perdagangangan yang 

menggunakan mekanisme elektronik yang ada dijaringan internet. E-commerce 



8 

 

atau bisa disebut Perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, 

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik 

seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce 

dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem 

manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. 

E-Commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi 

perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (trade of goods and services) 

dengan menggunakan media elektronik. Di dalam E-Commerce itu sendiri 

terdapat perdagangan via internet seperti dalam bussines to consumer (B2C) dan 

bussines to bussines (B2B) dan perdagangan dengan pertukaran data terstruktur 

secara elektronik (Electronic Data Interchange/EDI).4 

Alibaba Group adalah salah satu perusahaan internet yang bergerak dalam 

bidang E-commerce yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan melakukan 

transaksi kepada konsumen dengan menggunakan media elektronik untuk 

menyediakan barang dan jasa. Hal ini juga dapat dilihat di kawasan Asia 

Tenggara khususnya Indonesia dimana di negara ini juga terdapat berbagai 

macam E-commerce seperti LAZADA, bukalapak dan matahari mall. 

Kemudian dalam konsep Globalisasi, Tidak ada negara yang mampu 

menutup diri dari perkembangan yang terjadi, mau tidak mau setiap negara harus 

mampu menghadapi derasnya arus globalisasi, walaupun arus globalisasi 

memberikan berbagai dampak dalam kehidupan. Era globalisasi dewasa ini 

                                                             
4 Riyeke Ustadiyanto, Framework e-Commerce, Penerbit Andi Yogyakarta, 2001, hlm 139-143 
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menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap negara. Globalisasi berasal 

dari kata global yang bermakna universal atau mendunia.  

Menurut ilmuwan politik David Held dan rekan-rekannya mendefinisikan 

Globalisasi  sebagai perluasan, pendalaman dan percepatan saling keterkaitan 

semua aspek kehidupan sosial kontemporer seluruh dunia, dari budaya sampai 

kriminal, keuangan sampai spiritual.5 Dalam sebuah dunia global hubungan antar-

orang dan ide-ide mereka tumbuh sebagai akibat dari kemajuan komunikasi, 

perjalanan, perdagangan yang menghasilkan kesadaran bersama diantara individu-

individu. 

Alibaba Group muncul sebagai sebuah produk globalisasi, dimana Alibaba 

Group menggunakan media internet untuk menjangkau setiap konsumen yang ada 

ditiap negara-negara yang ada di dunia sehingga tampak tidak ada sekat-sekat 

antara negara dalam hal pergerakan barang dan mampu mengorbitkan produk 

domestik di sebuah negara ke pasar internasional. 

Kemudian konsep ketiga yang digunakan adalah perdagangan 

internasional, perdagangan internasional telah menjadi menjadi salah satu isu 

paling hangat dalam politik domestik dan internasional dewasa ini. Perdagangan 

menjadi isu yang penting terutama karena ekonomi negara sekarang menjadi lebih 

terbuka pada arus perdagangan dari sebelumnya hal ini terjadi karena baik karena 

perkembangan teknologi maupun kebijakan pemerintah. Perdagangan 

internasional merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan berbagai negara 

                                                             
5
 Richard W. Mansbach dan Kirsten L.Rafferty, pengantar politik global, bandung, penerbit nusa 

media,2012, hlm 888 
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didunia dengan berbagai perusahaan dan industri didalamnya dimana setiap 

transaksi bisnis dijalankan secara lintas negara.6 

Alibaba Group adalah sebuah perusahaan yang berbasis di China yang 

mulai berekspansi untuk menjangkau pasar-pasar di berbagai negara lain. Dengan 

masuknya perusahaan E-commerce besar seperti Alibaba Group ke pasar di 

Indonesia dan juga banyaknya perusahaan E-commerce lokal yang tumbuh secara 

pesat, pemerintahan Indonesia mulai mengambil kebijakan-kebijakan untuk 

mengakomodasi hal tersebut salah satunya dengan cara pengeluaran paket 

kebijakan ekonomi 14 yang disebut sebagai Road map E-commerce. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode penelitian 

 Penulis akan melakukan penelitian dalam rangka menulis skripsi 

dengan judul “ Ekspansi Alibaba Group dan prospek perkembangan E-

commerce di Indonesia” dalam bentuk metode deskriptif. Dengan 

mengkaji dan menjelaskan mengenai ekspansi Alibaba group dan prospek 

perkembangan E-commerce di Indonesia. Kemudian melihat dan 

menganalisa dari dukungan data dan fakta yang telah terjadi antara 

Alibaba Group dan perkembangan E-commerce di Indonesia. 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan 

teknik telaah pustaka atau dengan cara mengumpulkan data dari literatur 

                                                             
6
 Irham fahmi, Ekonomi politik: teori dan realita, Bandung, penerbit alfabeta,2013, hlm 255 
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yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat, serta melihat 

perkembangan yang terjadi dari pembahasan yang diteliti oleh penulis. 

 Adapun rencana tempat penelitian yang akan penulis kunjungi 

adalah : 

a. Perpustakaan universitas hasanuddin, Makassar. 

b. Ruang baca Hubungan Internasional, FISIP, UNHAS 

3. Teknik analisis data 

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, penulis akan 

memaparkan gambaran mengenai dampak Ekspansi Alibaba group di 

Indonesia terhadap perkembangan E-commerce di Indonesia berdasarkan 

fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan 

tertentu. 

4. Teknik penulisan 

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode deduktif, 

dimana penulis memulai pembahasan dengan menggambarkan 

masalah secara umum lalu kemudian memaparkan secara khusus 

pengaruh dari masalah yang terlebih dahulu digambarkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep E-Commerce (Perdagangan Elektronik) 

Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan perdagangan yag 

dilakukan secara elektronik. E-commerce juga mencangkup seluruh transaksi 

bisnis secara elektronik oleh pihak-pihak yang terlibat tidak hanya pertukaran 

bisnis secara fisik. E-commerce biasanya dihubungkan dengan proses pembelian 

dan penjualan melalui internet atau setiap transaksi bisnis yang melibatkan 

perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa melalui jaringan computer.  

Meskipun populer, definisi tersebut tidak cukup komperhensif untuk dapat 

mendeskripsikan perkembangan dalam fenomena bisnis tersebut. Definisi yang 

lebih lengkap : e-Commerce merupakan penggunaan komunikasi elektronik dan 

teknologi pengolahan informasi digital dalam transaksi bisnis untuk menciptakan, 

mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan baru diantara organisasi 

dan/atau antara organisasi dengan individu. 

E-Commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi 

perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (trade of goods and services) 

dengan menggunakan media elektronik. Di dalam E-Commerce itu sendiri 

terdapat perdagangan via internet seperti dalam bussines to consumer (B2C) dan 
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bussines to bussines (B2B) dan perdagangan dengan pertukaran data terstruktur 

secara elektronik (Electronic Data Interchange/EDI).7 

Menurut David Baum, pengertian e-commerce adalah: “E-Commerce is a 

dynamic set of technologies, applications, and business process that link 

enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the 

electronic exchange of goods, services, and information”. E-Commerce 

merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang 

menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi 

elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan 

secara elektronik.8 

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan 

memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, 

konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan 

pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.  

International Data Corp (IDC) memperkirakan bahwa nilai e-commerce 

global pada tahun 2000 mencapai US $ 350,38 miliar dan diproyeksikan akan 

terus naik hingga US $3,14 triliun di tahun 2004. IDC juga memprediksikan 

presentase peningkatan pendapatan saham e-commerce Asia di seluruh dunia akan 

naik dari 5% di tahun 2000 menjadi 10% di tahun 2004 

Beberapa orang menggunakan istilah e-commerce dan e-business secara 

bergantian dengan satu konsep yang sama untuk mendefinisikan istilah yang 

                                                             
7
  Riyeke Ustadiyanto, Framework e-Commerce, Penerbit Andi Yogyakarta,2001,  hlm 

139-143 
8
 Baum, David. E-Commerce,Oracle corp,1999, New Jersey 
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cocok untuk mewakili konsep perdagangan secara elektronik. Namun, e-

commerce dan e-business memiliki pengertian dan konsep yang berbeda. Dalam 

e-commerce, teknologi informasi dan komunikasi (ICT) digunakan secara internal 

organisasi, transaksi eksternal antar organisasi dan transaksi antar organisasi dan 

individu yang berorientasikan pada perolehan uang. 

Sedangkan e-business, ICT digunakan untuk meningkatkan bisnis 

organisasi yang mencangkup seluruh aspek bisnis baik yang berorientasi pada 

profit maupun non-profit perusahaan. Definisi yang lebih komperhensif dari e-

business adalah transformasi proses dalam organisasi untuk memberikan nilai 

tambah kepada pelanggan melalui penerapan teknologi informasi. 

Tiga proses utama yang ditingkatkan dalam e-business: 

1.  Proses produksi, yang mencakup pengadaan, pemesanan dan 

penambahan stok; proses pembayaran; hubungan elektronik dengan 

distributor, dan proses pengendalian produksi; 

2. Proses Customer-focused, yang mencakup upaya promosi dan 

pemasaran, penjualan melalui Internet, proses pesanan pembelian dan 

pembayaran oleh pelanggan, dan dukungan pelanggan; 

3. Proses internal manajemen, yang mencakup layanan karyawan, 

pelatihan, sharing informasi secara internal, video-conferencing, dan 

rekrutmen. Sistem informasi meningkatkan kekuatan aliran arus 

informasi antara proses produksi dan penjualan untuk meningkatkan 

produktivitas penjualan. 
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Sedangkan E-commerce sendiri mempunyai penggolongan sesuai dengan 

sifat transaksinya yaitu9 : 

1. Collaborative Commerce (C-Commerce) 

Merupakan kerjasama secara elektronik antara rekan bisnis. Kerjasama 

ini biasanya terjadi antara rekan bisnis yang berada pada jalur 

penyediaan barang (supply chain). 

2.  Business to Business (B2B) 

Merupakan model E-Commerce dimana pelaku bisnisnya adalah 

perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya adalah antara 

satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh model E-

Commerce ini adalah beberapa situs E-Banking yang melayani 

transaksi antar perusahaan. 

3.  Business to Consumer (B2C) 

Merupakan model E-Commerce dimana pelaku bisnisnya melibatkan 

langsung antara penjual (penyedia jasa E-Commerce) dengan 

individual buyers atau pembeli. Contoh model E-Commerce ini adalah 

airasia.com. 

4. Consumer to Consumer (C2C) 

Merupakan model E-Commerce dimana perorangan atau individu 

sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu 

lain sebagai pembeli. Konsep E-Commerce jenis ini banyak digunakan 

                                                             
9
 Ahmadi, Candra & Dadang Hermawan,  E-Business dan E-Commerce. Penerbit Andi. 

Yogyakarta, 2013 
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dalam situs online auction atau lelang secara online. Contoh portal E-

Commerce yang menerapkan konsep C2C adalah e-bay.com . 

5.  Consumer to Business (C2B) 

Merupakan model E-Commerce dimana pelaku bisnis perorangan atau 

individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau 

beberapa perusahaan. Jenis E-Commerce seperti ini sangat jarang 

dilakukan di Indonesia. Contoh portal E-Commerce yang menerapkan 

model bisnis seperti ini adalah priceline.com. 

Model e-commerce yang banyak digunakan oleh pengusahan lokal di 

Indonesia kebanyakan memiliki model B2C akan tetapi kini juga sudah 

berkembang perdagangan elektronik dengan model B2B. 

Business-to-consumer e-commerce atau perdagangan antara perusahaan 

dan konsumen, melibatkan konsumen dalam pengumpulan informasi; pembelian 

barang fisik (seperti buku atau produk konsumen) atau barang informasi (atau 

barang dari bahan elektronik atau konten digital, seperti perangkat lunak, atau e-

book); dan untuk barang informasi, menerima produk-produknya melalui jaringan 

elektronik. 

B2C merupakan bentuk kedua terbesar dari e-commerce. Penjualan 

dilakukan secara eceran dari perusahaan langsung ke konsumen akhir. 

Dalam e-commerce tipe B2C, biasanya produk yang dijual sangat 

beraneka ragam. Pembayaran dilakukan secara online menggunakan kartu kredit. 

Perusahaan melakukan promosi dengan menggunakan penjualan silang antara 
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produsen dengan konsumen. Proses belanja diatur agar memberikan kemudahan 

kepada konsumen. 

eMarketer memperkirakan bahwa pendapatan B2C e-commerce di seluruh 

dunia akan meningkat dari US $ 59.7 miliar di tahun 2000 menjadi to US $ 428.1 

miliar pada 2004. Transaksi ritel online memberikan angka yang signifikan dalam 

perkembangan bisnis ini. eMarketer juga memperkirakan di kawasan Asia-

Pasifik, pendapatan B2C, naik ke $8.2 miliar di akhir 2001, meningkat dua kali 

lipat di akhir 2002 pada penjualan total B2C di seluruh dunia di bawah 10%. 

B2C e-commerce mengurangi biaya transaksi (terutama biaya pencarian) 

dengan meningkatkan peran konsumen untuk dapat mengakses informasi dan 

menemukan harga yang paling kompetitif untuk suatu produk atau jasa. B2C e-

commerce juga mengurangi hambatan masuk pasar karena hanya membutuhkan 

biaya untuk membuat dan memelihara situs web yang jauh lebih murah dibanding 

dengan memasang plang perusahaan. 

Sedangkan untuk B2B dimana model ini digunakan oleh sekitar 80% e-

commerce didunia yang juga digunakan oleh Alibaba Group. Kebanyakan aplikasi 

B2B merupakan bisnis yang bergerak di bidang supplier management (khususnya 

pemesanan pembelian barang), inventory management (mengelola proses 

pemesanan – pengiriman – pembayaran), distribution management (khususnya 

dalam pegiriman dokumen), channel management (penyebaran informasi tentang 

perubahan kondisi operasional), dan payment management (misalnya, sistem 

pembayaran elektronik atau EPS). 
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Proyek eMarketer mengalami peningkatan dalam porsi B2B e-commerce 

global dari 79.2% di 2000 menjadi 87% di 2004 dan secara konsisten menurunkan 

angka B2C e-commerce dari 20.8% di 2000 menjadi 13% di 2004.10 

Fungsi E-commerce bagi para pengusaha adalah : 

1. Menngkatkan pendapatan dengan online channel yang biayaya lebih 

murah 

2. Mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer electronic 

atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung di cek. 

3. Mempercepat pelayanan ke pelanggan, dan pelayanan lebih responsif. 

4. Akses informasi menjadi lebih cepat. 

Kemampuan untuk membandingkan dan membeli produk pada 

internet mengubah praktek bisnis banyak perusahaan karena memiliki 

beberapa keuntungan. Adapun keuntungan pada internet menurut madura 

adalah : 

1. Kemampuan untuk mencari produk dan membandingkan harganya 

menjadi sangat mudah. 

2. Konsumen dapat dengan mudah memakai beberapa menit dari 

waktunya  didepan komputer dari pada meluangkan waktunya 

untuk mengunjungi toko untuk mendapatkan informasi tentang 

produk dan harganya. 

                                                             
10

 Memahami E-commerce, modul E-commerce, 

http://kalamkata.org/ebook/indonesian/Modul05-ecommerce.pdf 
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3. Konsumen juga dapat pergi ke toko untuk meliat barang yang akan 

dibeli dan kemudian melalui internet mencari harga yang paling 

sesuai.11 

Dan keuntungan dalam melakukan E-commerce adalah: 

1. Bagi perusahaan  

a. Memperpendek Jarak. Dengan hanya mengklik link-link 

yang ada pada situs-situs , konsumen dapat menuju ke 

perusahaan dimanapun saat itu mereka berada. 

b. Perluasan Pasar. Jangkauan pemasaran menjadi sangat luas 

dan tidak terbatas oleh area geografis dimana perusahaan 

berada. 

c. Perluasan Jaringan Mitra Bisnis. Pada perdagangan 

konvensional, sangat sulit bagi suatu perusahaan untuk 

mengetahui posisi geografis mitra kerjanya yang berada di 

Negara-negara lain atau benua lain. 

d. Efisien. Perdagangan elektronik akan sangat memangkas 

biaya-biaya operasional perusahaan. 

 

 

                                                             
11

 Madura Jeff, Pengantar Bisnis, Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat,2001,hlm. 327 
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2. Bagi konsumen 

a. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk/jasa 

yang dibutuhkan dan bertransaksi dengan cara yang cepat dan 

murah. 

b. konsumen tidak perlu mendatangi took-toko untuk 

mendapatkan produk dan ini memungkinkan konsumen aman 

secara fisik. 

c. Konsumen juga dapat bertransaksi dimanapun dia berada. 

3. Keuntungan bagi masyarakat umum 

a. Konsumen tidak perlu mendatangi took-toko, dimana hal ini 

akan mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu-lalang, berarti 

menghemat bahan bakar dan mengurangi tingkat polusi. 

b. Era perdagangan elektronik akan membuka peluang-peluang 

kerja baru bagi mereka yang tidak ‘buta’ akan teknologi. 

c. Berubahnya pola hidup masyarakat dengan hadirnya 

perdagangan 

d. elektronik, kalangan akademis akan semakin diperkaya dengan 

kajian kajian psikologis, antropologis, sosial budaya, dan 

sebagainya. 
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e. Perdagangan elektronik ini yang nantinya akan merangsang dan 

memacu orang-orang untuk mempelajari teknologi computer 

demi kepentingan mereka sendiri.12 

Akan tetapi disamping semua keuntungan tersebut e-commece juga 

memiliki berapa kerugian yang diantaranya adalah:  

1. Pada E-commerce seseorang dapat bertransaksi tanpa bertemu dengan 

penjual produk/jasa tersebut, ini menimbulkan beberapa orang menjadi 

berpusat pada diri sendiri (egois) dan tidak terlalu membutuhkan 

kehadirian orang lain. 

2. Apa yang dilihat dari layar komputer kadang berbeda dengan apa yang 

dilihat secara kasat mata. 

3. Di internet, meski kita dapat mengobrol (chatting) dengan orang lain, 

kita mungkin tidak dapat merasakan jabat tangannya, senyuman 

ramahnya, atau candanya.13 

 

B. Konsep Globalisasi 

Dimana-mana orang mengatakan bahwa kita sekarang hidup di zaman 

dengan kehidupan sosial yang sebagian besar ditentukan oleh proses global. 

Bahkan sekarang ini telah menjadi mode untuk menganggap bahwa zaman negara 

                                                             
12

 Adi Nugroho,e-Commerce; Memahami Perdagangan Modern di Dunia 

Maya. Informatika Bandung. Bandung,2006, hlm. 19 
13

 Ibid, hlm. 22 
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- bangsa sudah lewat, dan bahwa pemerintahan tingkat nasional tidak efektif lagi 

untuk menghadapi proses ekonomi dan sosial yang mengglobal.  

Hampir tidak ada satu pun negara di belahan dunia yang tidak 

membicarakan globalisasi secara intensif, sebab kehadirannya tak mungkin 

diabaikan dalam upaya memahami prospek kehidupan negaranya di abad ini. Di 

Perancis, kata globalisasi disebut dengan mondialisation. Di Spanyol dan Amerika 

Latin menyebutnya globalization. Sementara di Jerman menyebutnya 

globalisierung. Dalam memberikan pengertian dan pandangannya tentang 

globalisasi, beberapa peneliti dan atau ilmuwan telah mengungkap atau telah 

memberikan penjelasan tentang pengertian maupun hakekat dari globalisasi, 

diantaranya : 

1. Menurut Mahmud Thoha (2002) ; 

Esensi globalisasi pada dasarnya merupakan peningkatan interaksi dan 

integrasi di dalam perekonomian baik di dalam negara maupun antar 

negara, yang meliputi aspek-aspek perdagangan, investasi, 

perpindahan faktor-faktor produksi, dalam bentuk migrasi, tenaga 

kerja, dan penanaman modal asing, keuangan dan perbankan 

internasional dan arus devisa.14 

2. Sementara menurut Group of Lisbon, sebagaimana dikutip oleh 

Mahmud Thoha, dalam buku yang berjudul Globalisasi Krisis 

                                                             
14

 Mahmud Thoha, Gobalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi 

Kerakyatan, Jakarta : Pustaka Quantum, 2002, hlm.2. 



23 

 

Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Quantum, 

2002. Bentuk globalisasi dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis, 

yaitu ;  

a.  Globalisasi keuangan dan pemilikan modal melalui deregulasi 

pasar modal, mobilitas pasar modal internasional, dan merjer serta 

akuisisi.  

b. Globalisasi pasar dan strategi ekonomi melalui integrasi kegiatan 

usaha sekala internasional, aliansi strategis, dan pembangunan 

usaha terpadu di negara lain. 

c. Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan 

pengembangan. 

d. Globaliasi sikap hidup dan pola konsumsi atau globalisasi budaya. 

e. Globalisasi aturan-aturan pemerintah. 

f.  Globalisasi politik internasional. 

g. Globalisasi persepsi dan sosial budaya internasonal.15 

3. Sedangkan menurut Mochtar Buchori dalam bukunya yang berjudul 

Pendidikan Antisipatoris, 2001, menjelaskan bahwa Secara populer 

"globalisasi" berarti menyebarnya segala sesuatu secara sangat cepat 

ke seluruh dunia.16 

 

                                                             
15

 Ibid., hlm 4. 
16

 Mochtar Buchori, Pendidikan Antisipatoris,Yogyakarta,Kanisius,2001,hlm. 46. 
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4. Menurut Bonnie Setiawan dari International NGO Forum on Indonesia 

Development (INFID), globalisasi merupakan gerakan aliran modal 

yang dimiliki oleh korporasi multinasional dari negara negara kaya 

(industri) ke negara-negara miskin melalui investasi, perdagangan dan 

hutang luar negeri. Aliran modal ini dengan sendirinya mendominasi 

perekonomian nasional, yang secara nyata terlihat dari tergusurnya 

usaha-usaha kecil dan menengah. Seperti minuman limun produk 

nasional yang tergantikan minuman coca-cola dan sprite. Untuk 

kepentingan investasi dan perdagangan internasional, maka diciptakan 

peraturan dan sistem ekonomi yang seragam di seluruh dunia, 

misalnya dengan aturan privatisasi dan aturan anti monopoli. Secara 

sekilas aturan ini terlihat menguntungkan tetapi sebenarnya yang 

terjadi adalah pembatasan wewenang negara dalam melindungi 

kepentingan hidup rakyatnya.17 

5. Menurut Dr. Mansour Fakih ;  

Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan 

kapitalisme, yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan 

proses produksi dari Perusahaan-perusahaan Transnasional 

(TNCs/Transnational Corporations) dengan dukungan Lembaga-

lembaga Finansial Internasional (IFIs /International Financial 

Intitutions) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO 

                                                             
17

 Bonie Setiawan, Menggugat Globalisasi, Jakarta : INFID dan IGJ, 2001, hlm. 1. 
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/World Trade Organitation). Menurutnya globalisasi merupakan salah 

satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, 

yang secara teoritis telah dikembangkan oleh Adam Smith. Bahkan 

globalisasi disebutnya sebagai kelanjutan dari kolonialisme dan 

developmentalisme sebelumnya. Sebab dengan kebijakan liberalisasi 

dalam segala bidang yang dipaksakan melalui 'Structural Adjusment 

Program' (SAP) oleh lembaga finansial global, dan disepakati oleh 

rezim GATT (General Agreement on Tariff and Trade) telah 

menjadikan kapitalisme berkembang menuju dominasi ekonomi, 

politik, dan budaya dalam skala global.18 

Dalam hal ini Ekspansi Alibaba Group dilihat dari kategori Globalisasi 

keuangan dan pemilikan modal melalui deregulasi pasar modal, mobilitas pasar 

modal internasional, dan merjer serta akuisisi. Dimana Alibaba Group melakukan 

akuisisi saham mayoritas pada E-commerce Lazada. 

Oleh James Petras dan Henry Veltmeyer, perbedaan pemahaman yang 

tajam oleh para sarjana atau ilmuwan tentang globalisasi selanjutnya 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : 

1. Kelompok yang menganggap globalisasi sebagai suatu serangkaian 

proses yang saling terkait cenderung melihatnya sebagai keniscayaan, 

sesuatu yang terhadapnya perlu dan harus dilakukan penyesuaian-

penyesuaian dengan perubahan perubahan yang terjadi dalam 
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perekonomian dunia dan menempatkan dirinya dalam proses 

globalisasi dengan syarat syarat yang paling menguntungkan. 

2. Kelompok yang menganggap bahwa globalisasi sebagai sebuah proyek 

kelas, bukannya sebagai proses yang niscaya, cenderung melihat 

perubahan-perubahan yang berkaitan dengan globalisasi secara 

berbeda. Pertama-tama globalisasi dipandang tidak sebagai istilah 

khusus yang bermanfaat untuk mendiskripsikan dinamika proyek ini, 

tetapi sebagai alat ideologis yang lebih digunakan untuk preskripsi dari 

pada diskripsi yang akurat.19 

Dalam konteks ini, globalisasi dapat diganti dengan sebuah istilah yang 

mengandung nilai diskriptif dan kekuatan penjelas yang lebih besar, yaitu 

imperialisme.20 

Dalam studinya yang sistematis, James Petras mengatakan bahwa hingga 

kini ada 3 (tiga) argumen dasar yang selalu dirujuk ketika para pakar sedang 

menjelaskan perkembangan pesat globalisasi. Ketiga argumen dasar tersebut 

adalah pertama, kemajuan teknologi atau sering disebut dengan revolusi 

informasi. kedua, permintaan pasar dunia. ketiga, logika kapitalisme atau logic of 

capitalism.21 
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Namun dari ketiga argumen tersebut, Petras berpendapat, bahwa ketiga-

ketigannya gagal dalam menjelaskan perkembangan globalisasi. Argumen bahwa 

globalisasi adalah hasil revolusi teknologi dan informasi memiliki beberapa 

kelemahan mendasar. Teknologi komputer memang telah memfasilitasi cepatnya 

arus informasi, meningkatkan arus transfer uang dan perpindahan modal serta 

menyediakan jaringan komunikasi dan relokasi penanaman modal yang aman. 

Tetapi teknologi tidak menentukan lokasi investasi ataupun kebijakan investasi. 

Segala aktivitas ekonomi merupakan keputusan sosial-politik dan hanya dapat 

dijalankan oleh institusi. Jadi politik dan ekonomilah yang mengontrol teknologi. 

Kedua, argumen bahwa permintaan pasar yang menciptakan globalisasi 

adalah argumen yang didasarkan pada pengamatan yang keliru tentang dinamika 

pasar. Kompetisi antar produsen dalam memenuhi kebutuhan pasar global 

bukanlan akibat dari permintaan pasar itu sendiri, tetapi oleh akibat organisasi-

organisasi yang telah dikuasai oleh MNC (Multi National Coorporation). 

Ketiga, argumen bahwa "globalisasi" adalah hasil dari logika kapitalisme 

atau logic capitalism, merupakan argumen yang ahistoris dan asosial. Bahkan ide 

ini, menurut Petras sangat abstrak ; pertama, karena teori ini mengaburkan peran 

banyak aktor (pemilik modal) dan begitu banyak negara yang berusaha 

mengintervensi dan mempertajam gerak modal. Kedua, teori ini tidak mampu 

menjelaskan periode involusi modal, ataupun krisis yang menyebabkan modal 

harus lari keluar negeri atau kembali ke pasar lokal. Ketiga, teori ini gagal 
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menjelaskan perbedaan tingkat modal yang masuk keperekonomian dunia pada 

waktu yang berbeda-beda. 

Teori logic capitalism, bertolak dari konsepsi yang mengandaikan modal 

bergerak, maju-mundur secara teratur tanpa pemikiran bahwa dia akan naik dan 

turun. Teori ini juga tidak mempertimbangakan hubungan erat antara modal 

dengan peran politik, ideologi dan kebijakan negara dalam menentukan akumulasi 

modal. 

Lebih jelas lagi, Petras mengatakan kekuatan penggerak globalisasi adalah 

negara - negara imperial pusat, perusahaan-perusahaan multinasional dan bank-

bank, dengan dukungan lembaga keuangan internasional. Negara menjadi motor 

penggerak globalisasi karena ia memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi 

strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.22 

C. Konsep Perdagangan Internasional (MNC) 

Pada awalnya hubungan internasional hanya dipandang sebagai suatu 

kajian mengenai hubungan-hubungan yang melintasi batas-batas Negara, serta 

pengaruh maupun dampak dari kegiatan tersebut. Namun seiring dengan 

perkembangan, ruang lingkup dari hubungan internasional semakin meluas 

menjadi kedalam aspek-aspek diluar sebatas kajian politik antar Negara-bangsa, 

yang antara lain juga meliputi: interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, 
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perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, kesetaraan 

gender, keterbelakangan dan lainnya.23 

Hubungan internasional juga didefinisikan sebagai interaksi aktor-aktor 

yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain 

diluar yuridiksi efektif unit politiknya. Hubungan internasional meliputi segala 

macam hubungan antara bangsa dan kelompok bangsa dalam dunia, serta 

kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, dan proses-proses yang menentukan cara 

hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia  

Dalam pengertian lain, hubungan internasional dipandang sebagai 

interaksi antar aktor yang meliputi semua aspek kehidupan dan kondisi-kondisi 

yang melingkupinya. Karena meliputi banyak aspek, maka lingkup hubungan 

internasional mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi 

batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda 

kewarganegaraan dan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. 

Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, mapun secara 

individualisme dari suatu negara atau bangsa yang melakukan interaksi baik 

secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok ataupun individualisme dari 

bangsa atau negara lain. 

Holsti menyatakan hubungan internasional dapat mengacu pada semua 

bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori 
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oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi kebijakan 

luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan 

keseluruhan segi hubungan itu. Hubungan Internasional juga akan mencakup 

studi-studi perusahaan dagang internasional (MNC), palang merah internasional, 

turisme, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan 

nilai-nilai dan etika internasional.24 

MNC atau Multi national coorporation memiliki banyak definisi, 

pengertian MNC yang dikemukakan oleh joan spero, Perusahaan multinasional 

adalah perusahaan dengan anak perusahaan asing yang memperluas produksi dan 

pemasaran perusahaan di luar batas-batas negara manapun. Perusahaan 

multinasional bukan hanya perusahaan besar yang memasarkan produk mereka ke 

luar negeri, mereka adalah perusahaan yang telah mengirimkan paket modal, 

teknologi, bakat manajerial, dan keterampilan pemasaran untuk melakukan 

produksi di luar negeri. Dalam banyak kasus, produksi multinasional benar-benar 

di seluruh dunia, dengan tahapan produksi yang berbeda dilakukan di berbagai 

negara25 

Joan Spero menambahkan bahwa pada banyak kasus proses produksi 

dalam sebuah MNC benar-benar mendunia, beberapa tahapan produksi yang 

berbeda dilakukan di negara yang berbeda-beda pula. Tahap marketing juga 

seringkali berskala internasional. Barang-barang yang diproduksi di satu atau 
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lebih negara dijual hingga ke seluruh dunia. Pada akhirnya MNC cenderung 

mempunyai cabang atau perwakilan luar negeri di banyak negara. Dengan 

demikian ada karakteristik khusus yang melekat pada sebuah badan usaha agar 

bisa disebut sebagai perusahaan multinasional. Dari definisi di atas setidaknya 

perusahaan tersebut haruslah beroperasi (mempunyai cabang) di beberapa negara, 

dan mentransfer modal, teknologi, kecakapan manajerial dan kecakapan 

pemasaran untuk melaksanakan kegiatan bisnis di luar negeri asalnya. 

John Dunning mengklasifikasikan beberapa dorongan utama mengapa 

sebuah Multinational Corporation (MNC) terlibat aktivitas bisnis di luar negara 

asalnya. Motivasi ini menentukan jenis investasi asing (FDI) yang dilakukan oleh 

sebuah MNC, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah MNC 

mempunyai lebih dari satu motif dalam aktivitas internasionalnya. 

Menurut Dunning ada empat alasan utama mengapa sebuah perusahaan 

melakukan aktivitas produksi di luar negeri. Empat motif inilah yang mendorong 

perusahaan untuk melakukan kegiatan yang bersifat produksi (mengolah barang 

mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi) di luar negara asalnya. 

Sehingga kesamaan dari empat jenis motif tersebut adalah sama-sama mendorong 

perusahaan untuk berinvestasi dengan memiliki fasilitas produksi di luar negeri. 

Motif-motif tersebut adalah : 
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1. Mencari sumber daya. 

Perusahaan Multinasional yang masuk kategori ini adalah mereka yang 

melakukan investasi asing demi memperoleh sumberdaya tertentu yang 

lebih bermutu maupun lebih murah dibanding yang ada di negara 

asalnya. Tujuan mereka melakukan Foreign Direct Investment (FDI) 

adalah memaksimalkan keuntungan dan daya saing di pasar yang 

mereka layani. Semua atau bahkan sebagian besar output dari cabang 

MNC yang beroperasi di negara tujuan investasi itu akan diekspor ke 

negara industri maju. Ada tiga jenis MNC yang melakukan FDI karena 

didorong oleh motif mencari sumberdaya. Yang pertama adalah MNC 

yang melakukan investasi asing karena mencari sumberdaya 

fisik/alam. Mereka biasanya terdiri dari para produsen utama dan 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang mencari bahan baku di luar 

negara asalnya. Yang kedua adalah Perusahaan Multinasional yang 

mencari sumberdaya manusia/karyawan yang murah. Terdiri dari 

perusahaan-perusahaan manufaktur atau jasa yang berasal dari negara 

dengan upah pegawai yang tinggi sehingga mereka melakukan 

investasi ke negara dengan upah lebih rendah. Jenis yang ketiga yaitu 

perusahaan yang melakukan FDI karena terdorong kebutuhan untuk 

memperoleh kemampuan teknologi tinggi, maupun keahlian 

manajemen atau marketing dan kecakapan organisasional. 
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2. Mencari/memperluas pasar. 

Multinational Corporation (MNC) bisa melakukan investasi asing di 

negara atau region tertentu karena terdorong oleh keinginan untuk 

menyediakan produk barang atau jasanya di kawasan tersebut. 

Investasi dengan motif market-seeking ini bisa dilakukan demi 

melindungi pasar yang sudah ada maupun untuk mengeksploitasi pasar 

yang baru. Terlepas dari besarnya pasar dan potensi pertumbuhan 

pangsa pasar, ada empat alasan sebuah MNC melakukan investasi 

yang bersifat market-seeking. Yang pertama adalah karena suplier 

ataupun konsumen utama mereka telah mendirikan fasilitas produksi di 

luar negeri sehingga mereka harus mengikutinya supaya tetap bisa 

mempertahankan bisnisnya. Yang kedua adalah karena seringnya suatu 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh MNC perlu disesuaikan dengan 

kultur atau cita rasa lokal. Yang ketiga adalah alasan untuk 

meminimalisasi biaya produksi dan transaksi. Dan alasan terakhir yang 

tak kalah penting bagi sebuah MNC sebagai bagian dari strategi 

produksi dan pemasaran global mereka adalah demi memperkuat 

kehadiran mereka di pasar yang juga dilayani oleh pihak kompetitor. 

3. Melakukan efisiensi 

Motivasi dari FDI yang bersifat effieciency-seeking adalah demi 

merasionalisasi struktur dari investasi yang telah ada sebelumnya baik 

yang bersifat resource-seeking maupun market-seeking sehingga 
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perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari penguasaan bersama 

atas aktivitas-aktivitas bisnis yang terpisah secara geografis. Investasi 

yang bersifat mencari efisiensi ini manfaat utamanya adalah menekan 

skala dan sekup ekonomi serta diversifikasi resiko perusahaan. Tujuan 

dari MNC yang melakukan investasi yang bersifat effieciency-seeking 

adalah untuk mengambil keuntungan dari perbedaan faktor-faktor 

sumberdaya, budaya, susunan institusional, pola permintaan, kebijakan 

ekonomi dan struktur pasar dengan cara mengkonsentrasikan produksi 

di sejumlah lokasi terbatas untuk memenuhi bermacam-macam pasar. 

4. Mencari aset-aset strategis 

Motivasi keempat dari MNC dalam melakukan FDI adalah demi 

mencapai tujuan-tujuan strategis jangka panjang mereka utamanya 

mempertahankan atau meningkatkan daya saing global mereka dengan 

cara memperoleh/mengakuisisi aset-aset perusahaan asing di luar 

negara asalnya. Alasan investasi ini biasanya tidak terlalu 

memfokuskan diri pada minimalisasi biaya produksi melainkan lebih 

kepada mengeksploitasi aset dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan. 

Hampir sama seperti investasi yang bertujuan mencari efisiensi, MNC 

yang berinvestasi dengan mencari aset strategis berusaha 

memaksimalkan keuntungan dari kepemilikan bersama atas aktivitas 

dan kapabilitas bisnis yang bermacam-macam, maupun dari aktivitas 



35 

 

dan kapabilitas bisnis yang sama yang berada pada lingkungan 

ekonomi dan potensi yang bermacam-macam. 

Alibaba Group sebagai perusahaan E-commerce global yang bertujuan 

untuk mengembangkan pasaran sehingga dapat dilihat bahwa motif Alibaba group 

mengakuisisi Lazada adalah untuk memperluas pasar dan mengeksploitasi pasar 

baru yang belum dikelola secara maksimal oleh pihak lokal dan memperkuat 

kehadirannya diantara E-commerce lokal. 

Selain empat motif utama yang mendorong sebuah MNC untuk 

berinvestasi (dalam memiliki fasilitas produksi) di luar negeri seperti yang 

dijelaskan di atas, Dunning menyebutkan bahwa ada kategori investasi lain yang 

dilakukan oleh MNC di luar negara asalnya yang tidak cocok untuk dimasukkan 

kedalam empat motif di atas. Ada tiga jenis investasi lainnya yang tidak 

termotivasi oleh keempat jenis motif di atas. Perbedaannya adalah jenis-jenis 

investasi asing ini tidak selalu mendorong MNC melakukan kegiatan produksinya 

di luar negeri. Tiga motif/jenis investasi itu adalah26 : 

1. Escape investment 

Yang dimaksud dengan escape investments adalah aktivitas investasi 

asing oleh MNC yang dilakukan untuk melepaskan diri dari 

keterbasan-keterbatasan yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-

undangan atau kebijakan makro dari negara asalnya. Dalam investasi 
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jenis ini sebuah perusahaan akan memindahkan sebagian aktivitas 

bisnisnya ke negara lain yang dianggap memiliki peraturan yang lebih 

sesuai untuk mengembangkan bisnisnya. 

2. Support investment 

Tujuan dari investasi jenis ini adalah untuk mendukung aktivitas bisnis 

dari komponen-komponen lain dari sebuah perusahaan. Biasanya 

sebuah cabang perusahaan yang didirikan sebagai wujud dari support 

invesment tidak berperan utama sebagai pengeruk keuntungan, bahkan 

bisa membutuhkan banyak biaya, namun aktivitas bisnis yang 

dilakukannya akan dirasakan manfaatnya oleh komponen 

perusahaannya yang lain. Yang termasuk jenis investasi ini adalah 

investasi yang dilakukan MNC menyangkut persoalan perdagangan 

dan keuangan yang sangat penting demi memfasilitasi dan 

menjalankan fungsi ekspor dan impor dari sebuah aktivitas bisnis 

MNC. Selain untuk menjalankan fungsi ekspor dan impor tersebut, 

peran cabang perusahaan bisa sangat bervariasi mulai dari menyangkut 

distribusi, pemasaran, iklan, rekrutmen, kehumasan, hingga sebagai 

penghubung dengan negara tuan rumah tempat berinvestasi. 

3. Passive investment 

Investasi jenis ini hampir mirip dan sulit dibedakan dengan investasi 

portofolio yang hanya mengincar keuntungan atau kenaikan nilai 

modal dari investasi yang ditanam tanpa melibatkan diri dalam 
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manajemen perusahaan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang 

spesialis dalam hal jual-beli perusahaan lain atau aset properti. Passive 

investments sama-sama mengincar profit dari kenaikan nilai modal 

yang ditanam namun dengan sedikit menyuntikkan keahlian 

manajemen dan sumberdaya sehingga meningkatkan nilai dari 

investasi mereka di masa depan. 

Aktifitas yang erat kaitannya dengan MNC adalah investasi asing 

langsung atau foreign direct investment Salah satu pengertian FDI seperti yang 

diajukan oleh Stephen Cohen adalah aktivitas finansial yang pada umumnya 

berupa aliran modal internasional dari negara asal perusahaan ke negara tuan 

rumah (negara penerima modal) dengan tujuan untuk memperoleh sebagian atau 

seluruh hak kepemilikan dari sebuah entitas bisnis yang nyata seperti pabrik, 

fasilitas produksi bahan baku, maupun keseluruhan sistem distribusi. Dalam 

pengertian ini istilah FDI akan berdampak pada keseimbangan neraca pembayaran 

baik bagi negara asal perusahaan(home country) maupun negara penerima modal 

(host country).27 

Foreign Direct Investment (FDI) berbeda dari investasi portofolio 

meskipun keduanya sering disalahartikan sebagai sebuah kesamaan28. Investasi 

portofolio terjadi ketika seseorang atau institusi finansial membeli sejumlah kecil 

saham perusahaan yang berlokasi di negara lain dengan harapan akan memperoleh 
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keuntungan dari penjualan kembali saham itu di masa yang akan datang. Investor 

atau penanam modal tidak mempunyai wewenang untuk mempengaruhi 

keputusan manajemen perusahaan dan tidak mempunyai komitmen jangka 

panjang pada perusahaan tersebut melainkan hanya mengharapkan keuntungan 

dari naiknya harga saham dan pembagian laba perusahaan (dividen). Sebaliknya, 

FDI merupakan investasi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan memperoleh 

hak kepemilikan dan kendali atas perusahaan lain di luar negeri. Paling tidak 

investor tersebut mempunyai pengaruh besar dalam hal produksi, strategi 

pemasaran, anggaran, seleksi manajer, dan hal operasional lainnya dari 

perusahaan yang menerima investasi. Dengan melakukan FDI, 

perusahaan/investor akan menyuntikkan paket sumberdaya produksi yang 

meliputi skill manajemen dan teknik produksi yang handal, serta teknologi dan 

sistem pemasaran yang maju. Oleh karenanya FDI seringkali faktanya akan 

meningkatkan lapangan pekerjaan dan nilai ekspor dari host country
29. Hal inilah 

yang menjadi daya tarik setiap negara untuk berlomba-lomba menarik perusahaan 

asing agar melakukan investasi langsung di negerinya. 

Karena aktivitas investasi yang dilakukannya maka MNC dipandang dapat 

memberikan dampak-dampak positif terhadap negara tuan rumah. Multinational 

Corporation akan membawa teknologi, produk, kapital finansial, dan teknik 

manajemen canggih ke negara-negara yang tidak memilikinya. Suntikan 

sumberdaya ke negara-negara tuan rumah akan mendorong timbulnya lapangan 
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pekerjaan dan peningkatan keahlian tenaga kerja ketika mereka memanfaatkan 

teknologi modern yang dibawa oleh perusahaan multinasional itu. MNC juga bisa 

membantu memperbaiki neraca pembayaran suatu negara. Karena dengan 

mendirikan cabang usaha baru atau membeli perusahaan yang sudah ada di suatu 

negara maka akan ada aliran kapital masuk ke dalam ekonomi negara tersebut. 

Selain efek langsung tersebut MNC juga bisa menimbulkan efek positif tidak 

langsung berupa pelimpahan atau “spillover effect” ke ekonomi negara tuan 

rumah. Artinya dengan adanya MNC disuatu negara akan merangsang 

pertumbuhan usaha-usaha lain yang berkaitan untuk memasok kebutuhan usaha 

MNC tersebut.30 
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