
v 

 ABSTRAK 

 

Nafiria Z. Abraham (04320089071) 

PERKEMBANGAN INDUSTRI OTOMOTIF JEPANG DI INDONESIA 

PADA ERA LIBERALISASI 

(xiv + 108 halaman; 2 tabel; 37 lampiran) 

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Indonesia, Industri Otomotif Nasional, 

Multinational Corporations, Globalisasi Ekonomi. 

 Topik mengenai perkembangan industri otomotif Jepang di Indonesia 

menarik untuk dibahas dikarenakan dinamika perkembangannya yang terus  

berubah seturut kemajuan zaman. Diawali dari kebijakan industri otomotif yang 

proteksionis dengan tujuan untuk melindungi industri otomotif nasional, 

pemerintah mengeluarkan kebijakan politiknya yang sangat intervensionis dan di 

dominasi oleh kepentingan kalangan pengusaha-pengusaha khususnya yang dekat 

dengan jejeran politis nasional, sehingga kebijakan ini terus berubah demi 

kepentingan para pengusaha tersebut. Adapun krisis ang melanda Indonesia pada 

tahun 1998 membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan industri otmotif 

Indonesia. dorongan liberalisasi dan globalisasi ekonomi membawa perubahan 

yang besar bagi kebijakan industri otomotif nasioal. Semakin hari, perubahan 

liberalisasi ekonomi Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan 

multinasional untuk melebarkan sayapnya di dalam industri otomotif Indoneisa 

ini.          

 Adapun penelitian ini di dasarkan pada sudut pandang liberal. Konsep-

konsep yang digunakan antara lain adalah; globalisasi produksi, liberalisasi 

ekonomi, kebijakan industri otomotif nasional, dan investasi perusahaan 

multinasional. Metode penelitian yang di gunakan adalah analis-deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang sekaligus di dukung dengan data kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data yang di gunakan memadukan studi literatur, situs internet, dan 

wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik.   

 Perubahan ekonomi nasional telah mengakhiri intervensi ekonomi industri 

otomotif di Indonesia yang tadinya proteksionis berubah menjadi liberal. 

Banyaknya aliran investasi asing yang masuk juga turut menyumbangkan 

perubahan industri nasional. Di jadikannya Indonesia sebagai salah satu basis 

produksi otomotif perusahaan multinasional Jepang membwa pengaruh tersendiri 

terhadap industri otomotif dalam negeri. Dengan demikian, perindustrian otomotif 

Indonesia sudah bukan lagi mementingkan produksi yang menitik beratkan mobil 

nasional, atau mobil yang seutuhnya dibuat di dalam negeri, namun lebih kepada 

tingkat efisiensi yang menitik beratkan keunggulan komparatif suatu negara.  
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