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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang 

Dalam hidup manusia ada aspek-aspek penting, seperti Politik, Sosial, Budaya, 

Pendidikan, Keamanan, dan Ekonomi. Ekonomi adalah salah satu aspek yang penting 

dalam hidup manusia untuk menjalani dan bertahan hidup. Ekonomi memang bukan 

segalanya, tapi penting untuk kelangsungan hidup manusia dan ekonomi juga menjadi 

salah satu indikator penting dalam kemakmuran hidup manusia. Kemakmuran hidup 

manusia bisa dilihat dari ekonominya kuat atau tidak.  

Ekonomi tidak hanya penting untuk manusia, tetapi juga penting untuk suatu negara. 

Sama seperti manusia, kemakmuran suatu negara bisa diukur atau dilihat dari 

perekonomiannya. Suatu negara dikatakan sebagai ‘negara berkembang’ atau ‘negara 

maju’ karena dilihat dari perekonomiannya, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) atau 

dalam bahasa Inggris disebut Gross Domestic Product (GDP). Kemakmuran suatu 

negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kemandirian ekonomi. 

Kemandirian ekonomi adalah salah satu faktor yang penting untuk menonjol di 

kawasan, juga di dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat 

berdampak baik terhadap pembangunan nasional, dan sebaliknya. 

Baik negara berkembang atau negara maju pasti ingin menyejahterakan rakyatnya. 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih harus meningkatkan 

perekonomian untuk menyejahterakan semua rakyat Indonesia. 
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Salah satu sila dari Pancasila yang adalah dasar negara, yakni pasal 5 “Keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia” dan seperti yang tertulis pada pembukaan UUD 1945: 

“…untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanankan ketertiban dunia,…”. Untuk meningkatkan perekonomian, 

pembangunan nasional dan menyejahterakan rakyat, Indonesia tidak dapat 

mewujudkannya sendiri, perlu bekerja sama dengan pihak luar seperti organisasi 

internasional yakni WTO (World Trade Organization) untuk bidang perdagangan 

internasional, UNDP (United Nations Development Programe) untuk bidang 

pembangunan nasional. Bisa juga dengan lembaga pendonor internasional yang 

memberikan bantuan finansial seperti World Bank dan IMF. Yang juga penting 

tentunya bekerja sama dengan negara lain. 

             Kerjasama dengan negara lain sangat dibutuhkan oleh suatu negara, karena 

seperti manusia, negara tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat mencukupi 

kebutuhannya sendiri. Kebutuhan setiap negara tidak terbatas, sedangkan sumber 

daya yang dimiliki setiap negara terbatas. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan dan 

untuk kepentingan nasionalnya, suatu negara harus bekerja sama dengan negara lain. 

Selain itu, karena era globalisasi terutama globalisasi ekonomi saat ini maka suatu 

negara tidak dapat menutup diri dari hubungan dengan negara lain, karena pasti butuh 

negara lain untuk kemajuan dan kebaikan negaranya. Negara yang cenderung 

menutup diri dari negara lain atau dari globalisasi cenderung terbelakang dari negara-

negara yang membuka diri untuk kerjasama dengan negara lain dan dari globalisasi. 

Merupakan konsekuensi dari perdagangan internasional bahwa suatu negara 

membutuhkan negara lain untuk suatu produk yang tidak ada di negaranya. 

Perdagangan internasional juga mempengaruhi ekonomi suatu negara karena 

pendapatan negara dapat bertambah atau berkurang melalui devisa. 
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Termasuk Indonesia juga harus bisa bekerja sama dengan negara lain dengan tujuan 

untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk kepentingan nasional Indonesia. 

Indonesia adalah negara yang membuka diri terhadap globalisasi dan terbuka untuk 

kerjasama dengan negara lain. Indonesia sudah banyak menjalin kerjasama dengan 

negara-negara lain, baik itu kerjasama regional, kerjasama multilateral dan kerjasama 

bilateral. Indonesia masuk dalam kerjasama regional seperti ASEAN dan APEC. 

Indonesia juga masuk dalam kerjasama multilateral seperti ASEAN China Free Trade 

Agreement (ACFTA), dan yang lainnya. 

              Selain kerjasama regional dan multilateral, Indonesia juga menjalin 

kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral sangat penting bagi suatu negara agar dapat 

menjalin dan mempertahankan hubungan baik antar kedua negara. Hubungan bilateral 

yang baik adalah yang bisa menguntungkan kedua pihak. Indonesia sebagai negara 

berkembang harus bisa bekerja sama dan menjalin hubungan bilateral yang baik 

dengan negara berkembang lainnya juga dengan negara maju. Indonesia harus bisa 

memiliki hubungan bilateral dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, 

India, China, Korea, dan Jepang.  

              Negara-negara maju pun senang bisa bekerja sama dengan Indonesia sebagai 

negara berkembang karena Indonesia bisa menunjukan kemajuan ekonomi yang baik 

di kawasan Asia Tenggara. Contohnya saat terjadi krisis ekonomi global tahun 1998 

dan 2007, Indonesia mampu bertahan dan bersaing dalam perdagangan global. Yang 

bisa dibanggakan adalah Indonesia tetap memiliki pertumbuhan ekonomi disaat krisis 

ekonomi global, sedangkan negara-negara lain tidak mengalami pertumbuhan 

ekonomi. Indonesia hingga kini masih memiliki hubungan bilateral yang baik dengan 

negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, India, China, Korea, dan 

Jepang. Ekonomi Indonesia juga diakui oleh negara-negara lain yang tergabung dalam 



  5

G20. Indonesia bisa masuk bergabung dalam G20, yakni suatu kelompok negara-

negara dengan perekonomian yang besar. 

               Salah satu kerjasama Indonesia dengan negara lain atau kerjasama bilateral 

adalah kerjasama bilateral dengan Jepang. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan 

Jepang dimulai pada bulan April tahun 1958, yang ditandai dengan Penandatanganan 

Perdamaian antara Republik Indonesia dan Republik Jepang. Pada tahun yang sama 

juga ditandatangani Perjanjian Pampasan Jepang. Hubungan antara Indonesia dan 

Jepang tidak hanya bilateral, tetapi juga dalam kerangka multilateral seperti dalam 

APEC (Asia Pasific Economic Cooperation), ASEAN + 3 dan ASEAN-Japan Free 

Trade Area. 

               Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang mengalami pasang surut dari tahun 

1958, hingga pada tahun 2008 adalah tahun yang penting bagi hubungan bilateral 

Indonesia dan Jepang karena pada tahun 2008 lalu, genap 50 tahun hubungan 

diplomatik Indonesia dan Jepang. Dalam momentum peringatan 50 tahun hubungan 

diplomatik Indonesia dan Jepang, kedua negara sepakat membentuk perjanjian 

kerjasama ekonomi (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) yang mulai 

berlaku pada tanggal 1 Juli 2008 (entry to force).  

            Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) diawali dari 

keinginan Indonesia dan Jepang yang ingin mempunyai kerjasama yang lebih dalam 

lagi di bidang ekonomi, yakni pada bulan Juni tahun 2003. Kemudian kedua pihak 

membentuk Joint Study Group, yang diawal tahun 2005 diadakan tiga kali rapat untuk 

memutuskan kelayakan Free Trade Agreement (FTA) antara kedua pihak dan juga 
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untuk memutuskan awal proses negosiasi.1 Kesepakatan dimulainya proses negosiasi 

FTA dengan kerangka IJEPA pada tanggal 2 Juni 2005 yang ditandatangani oleh 

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Junichiro 

Koizumi di Tokyo.2 

             Pada Juli 2005 sampai dengan Juni 2007, diadakan berbagai perundingan dan 

intersesion meeting. Kemudian tanggal 20 Agustus 2007, IJEPA ditandatangani oleh 

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di 

Jakarta. IJEPA dimulai (entry to force) pada 1 Juli 2008.3 

            Kerjasama bisa mendatangkan keuntungan bagi kedua negara, hanya bagi 

salah satu negara, atau bahkan bisa membuat kerugian bagi negara yang bekerjasama. 

Kerjasama yang terjalin antar kedua negara sangat penting baik bagi Indonesia dan 

juga bagi Jepang, karena Jepang merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. 

Indonesia dan Jepang sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, Indonesia 

memiliki sumber daya alam dalam jumlah banyak, juga memiliki tenaga kerja yang 

banyak dengan upah murah yang dibutuhkan oleh Jepang, lalu Indonesia adalah pasar 

potensial bagi investasi asing karena ekonomi Indonesia yang semakin bertumbuh. 

Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat terbuka dengan investasi asing untuk 

kemajuan perekonomian Indonesia. Sedangkan Jepang memiliki teknologi canggih 

misalnya dalam industri otomotif yang dibutuhkan Indonesia. Jepang dapat membantu 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia membutuhkan pasar Jepang untuk 

menjual produk-produk buatan Indonesia dan menjual komoditas-komoditas 

Indonesia. Jepang memberikan bantuan finansial yang dikenal dengan ODA atau 
                                                        
1 Zakki P. Hakim. RI, Japan FTA to Boost ASEAN-Japan Liberalization. The Jakarta Post 2 Februari 
2005.    
2 Achdiat Atmawinata. Desember 2008. Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing di 
Pasar Global. Departemen Perindustrian. Hlm. 3-16. 
3 Ibid.  
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Official Development Assistance. Jadi, Indonesia dan Jepang dapat saling melengkapi 

kebutuhan atau kepentingan satu sama lain, karena Indonesia dan Jepang sama-sama 

memiliki comparative advantage dalam perdagangan. 

             Dalam hubungan perdagangan internasional, ekonomi politik internasional 

adalah hal penting yang harus dimengerti oleh negara-negara karena dalam hubungan 

perdagangan antar negara pasti ada aspek politik yang ingin dicapai oleh suatu negara 

dengan negara lain. Dalam perdagangan internasional tidak hanya berbicara soal 

aspek ekonomi, walaupun itu yang utama dan penting, tapi juga pasti ada aspek 

politik yang memainkan peran penting dalam suatu hubungan antar negara. Faktor 

ekonomi dapat menjadi awal hubungan kerjasama antar negara, tapi dibalik itu ada 

faktor politik dan geografis atau geopolitik. Oleh karena itu, bila dilihat dari segi 

aspek politik, pemilihan mitra dagang atau mitra dalam bekerjasama adalah hal yang 

penting dan tidak boleh asal memilih. Tidak dapat disangkal bahwa dalam dunia 

internasional, masing-masing pihak yang menjalin kerjasama memiliki agenda 

kepentingan nasionalnya dan memiliki politik luar negeri masing-masing. 

             Jepang sebagai negara maju tentu mempertimbangkan aspek politis dalam 

menjalin hubungan bilateral dengan negara maju lainnya dan negara berkembang. 

Saat Jepang mau menjalin kemitraan dengan Indonesia sebagai negara berkembang 

tentunya Jepang sudah memiliki agenda khusus dalam aspek politik. Tidak semua 

negara di Asia Tenggara menjalin kemitraan dalam hal ekonomi. Negara-negara di 

Asia Tenggara yang menjalin kemitraan ekonomi dengan Jepang adalah Brunei 

Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Indonesia patut berbangga 

bisa dipilih oleh Jepang untuk menjalin kemitraan ekonomi.  
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Disisi lain Indonesia juga sudah mempertimbangkan banyak hal dalam menjalin 

kemitraan ekonomi dengan Jepang. Ada hal-hal politik yang diharapkan dapat 

diperoleh oleh Indonesia  dengan menjalin kemitraan ekonomi dengan Jepang. 

Kemitraan dengan Jepang merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia, 

disamping kemitraan yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara maju lainnya. 

              Setelah perang dingin berakhir, negara-negara semakin menyadari bahwa 

kekuatan militer bukanlah satu-satunya instrumen negara yang penting. Instrumen 

yang juga penting adalah kekuatan ekonomi yang bisa digunakan sebagai kekuatan 

diplomasi. Kekuatan ekonomi suatu negara juga dapat menjadi bargaining leverage 

bagi negara tersebut di dunia internasional. Indonesia adalah negara berkembang yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun pada saat krisis ekonomi 

global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dapat menjadi bargaining 

leverage Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan negara yang sudah memiliki 

perekonomian yang kuat seperti Jepang. 

 

I. 2 . Rumusan Masalah 

            Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini ditetapkan 

sebagai berikut: 

- Bagaimana hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang 

sebelum adanya Indonesia-Japan Economic Partnership 

Agreement(IJEPA) tahun 2005-2007? 
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- Bagaimana hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang 

setelah adanya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement tahun 

2008-2011?  

- Bagaimana aspek politik dibalik pembentukan Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement(IJEPA)? 

I.3. Tujuan Penelitian 

         Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Mengetahui hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang 

sebelum adanya Indonesia-Japan Economic PartnershipAgreement 

(IJEPA)tahun 2005-2007. 

- Mengetahui hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang 

setelah adanya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 

(IJEPA) tahun 2008-2011. 

- Mengetahui aspek politik dibalik pembentukan Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement (IJEPA). 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Manfaat Teoritis 

            Secara teoritis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap ilmu Hubungan Internasional atau yang secara 

spesifik mengenai hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang pasca 

perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang Indonesian-Japan Economic 

Partnership Agreement (IJEPA) dan aspek politik dibalik pembentukan IJEPA. Selain 

itu, penelitian ini juga kiranya dapat bermanfaat sebagai sumber informasi tambahan 
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bagi mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian yang serupa, sehingga 

penelitian ini pun dapat lebih dikembangkan dan diperdalam pada masa mendatang. 

I.4.2. Manfaat Praktis 

            Kegunaan praktis yang diharapkan dapat dicapai setelah melakukan penelitian 

ini adalah kiranya dapat diketahui bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri 

karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu 

bekerja sama dengan negara lain. Berkenaan dengan hal ini pula, maka dapat dilihat 

bahwa kemajuan ekonomi negara lain dan hubungan kerjasama dengan negara lain 

dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat membantu pemerintah dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain 

untuk mendapatkan manfaat yang positif untuk kemajuan negaranya. Jadi, kegunaan-

kegunaan inilah yang diharapkan mampu diberikan dengan dilakukannya penelitian 

ini. 

I.5. Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I adalah pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang 

penelitian mengenai topik yang akan diteliti yang kemudian 

dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari 

penelitian ini, hingga sistematika penulisan.  

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Bab II adalah bagian dimana peneliti akan memaparkan seluruh konsep 

atau teori yang digunakan selama dilakukannnya penelitian ini, namun 

diawali terlebih dahulu oleh beberapa tinjauan pustaka. Kumpulan 



  11

konsep dan teori ini akan digunakan untuk membantu peneliti 

menganalisa isu yang diangkat. Kerangka berpikir ini akan 

menggunakan perspektif liberalisme dan berbagai konsep atau teori 

turunannya antara lain kerjasama internasional, integrasi ekonomi, 

perdagangan internasional, dan forum internasional. 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB III adalah bagian yang akan menjelaskan metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini akan dimulai dengan 

adanya uraian mengenai ruang lingkup penelitian, kemudian 

pendekatan yang digunakan, dan juga mengenai jenis dan sumber data 

serta teknik pengumpulan hingga teknik analisa data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV adalah bagian yang akan menguraikan hasil yang didapat dari 

penelitian yang telah dilakukan. Hasil-hasil ini berupa kumpulan data 

yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa 

yang telah dipilih peneliti. Bab inilah yang akan menjawab semua 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dengan 

menggunakan data-data yang telah didapat melalui berbagai sumber 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data.  

BAB V PENUTUP 

Bab V ini merupakan bab penutup yang akan mengakhiri keseluruhan 

laporan dari penelitian ini. Bagian ini akan berisikan kesimpulan yang 

ditarik dari keseluruhan laporan dan saran yang diberikan peneliti 

terhadap pihak-pihak terkait yang ada dalam pembahasan penelitian 

ini.  




