
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Jepang merupakan salah satu pengaruh 

di dalam bidang industri otomotif di Asia. Di Asia sendiri Jepang merupakan 

juaranya di bidang otomotif ini. Sebut saja nama-nama yang sudah tidak asing 

lagi kita dengar seperti Honda, Toyota, Daihatsu, Isuzu mereka merupakan brand 

yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Sebut saja nama Toyota yang sudah 40 

tahun bekerja sama dengan Indonesia di dalam perakitan mesin-mesin dan 

pembuatan unit mobilnya.  

 Industri otomotif menjadi tumpuan sekaligus harapan bagi pembangunan 

industri dari banyak politisi dunia ketiga semenjak perang dunia II usai. Bukan 

hanya di Asia saja, namun beberapa negeri industri yang belum begitu maju, 

seperti Kanada, Australia, turut giat mempromosikan produksi mobil. Tetapi perlu 

diketahui bahwa ada faktor yang penting di dalam memajukan industri otomotif 

ini, yaitukebijakan nasional sehingga dapat memantapkan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan perusahaan mobil asing dapat memperoleh akses pasar lebih luas 

lagi. Karena tidak dapat dipungkiri kebijakan nasional merupakan suatu landasan 

bagi investasi luar negeri. Namun meski demikian, kebijakan negaralah yang 

semakin mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk mulai merelokasikan 

produksi mobil ke banyak negeri, dan perkembangan industri di negara-negara 



berkembang tak lama kemudian menjadi tergantung pada operasi perusahaan-

perusahaan internasional besar. Apalagi kita juga mengetahui bahwa produksi 

mobil merupakan kegiatan kompleks yang menuntut investasi modal besar-

besaran, penelitian, pengembangan secara luas, serta pembentukkan struktur 

organisasi yang canggih dan melintasi batas negara. Tetapi yang sangat 

disayangkan dengan sifat yang struktural seperti ini, cenderung menguntungkan 

perusahaan-perusahaan besar.
1
 

 Bagaimanapun juga terdapat perbedaan-perbedaan fokus di dalam 

menjalankan nasionalisme ekonomi ini. Fokus yang pertama ini diwakili oleh para 

pragmatis ekonomi yang berpandangan bahwa investasi asing, untuk sementara 

diperlukan, dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi semua 

bentuk investasi asing diperlukan demi memajukan perekonomian negara 

berkembang. Namun disini yang kerap menjadi permasalahannya adalah 

eksploitasi yang sering kali dilakukan oleh pihak asing terhadap kekayaan alam 

Indonesia.
2
 

 Berbeda dari yang sebelumnya, fokus yang kedua menyatakan bahwa 

penyitaan kekayaan pihak asing sajalah yang mampu membebaskan 

perekonomian Indonesia dari hambatan-hambatan imperialis, berarti dengan tidak 

adanya bantuan dari pihak asing sama sekali yang sesungguhnya akan memajukan 

                                                            
1 Ian Chalmers, 1996, Konglomerasi Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia, 

Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 59.  
2 Ibid., hal. 77. 



perusahaan-perusahaan dalam negeri, dan mendorong pembangunan 

perekonomian industri nasional semakin berkembang.
3
 

 Dilihat dari sejarahnya, semua ini diawali dari tahun 1930an dimana ketika 

General Motors mendirikan pabrik perakitan truk di dekat pelabuhan Tanjung 

Priok. Semenjak saat itu, nasionalisme ekonomi Indonesia berubah menjadi 

kekuatan baru di kalangan pihak borjuasi Indonesia. Adapun juga komitmen 

terhadap industrialisme ini terbukti luar biasa tangguh.
4
 

 Pada tahun 1950 pemerintah Indonesia menyatakan bahwa nasionalisasi 

merupakan soal bagi masa depan yang jauh di muka, dan bahwa penciptaan 

perekonomian nasional terlebih dahulu menuntut mobilisasi semua sumber modal, 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan memang pada kenyataannya 

negara perlu dukungan terhadap penanaman modal asing, namun terlebih dari 

pada itu semua harus ada kesiapsiagaan demi melindungi industri dalam negeri. 

Semenjak saat itu proteksi dari negara terlihat amat jelas di dalam mewarnai 

industri otomotif Indonesia. Ini bahkan berkembang hingga pada masa Orde Baru 

adanya langkah dari pemerintah untuk memproteksi dan mengintervensi 

perekonomian dalam negeri.
5
 

 Di era 1970an, industri mobil Jepang sangatlah maju dan bahkan dapat 

memperluas pangsa pasarnya di seluruh dunia. Tidak dapat dipungkiri pesatnya 

perindustrian di Jepang membawa dampak terhadap negara-negara lain termasuk 

                                                            
3 Ibid., hal. 77-78.  
4 100 Years and Still Cruising. www.gm.co.id/cvr/131741L5_N35.php?hal=1&cur=661. Diakses 

pada 19 November 2011.  
5 Ian Chalmers., loc.cit., hal 103. 



Indonesia yang adalah negara berkembang. Maka dari pada itu Jepang mulai 

melihat berbagai peluang yang dapat diberikan oleh negara berkembang bagi 

investasinya di depan.
6
 

 Adanya keputusan para birokrat negara dan para politisi jelas berpengaruh 

besar terhadap pembangunan industri otomotif Indonesia lewat kebijakan-

kebijakan yang dibuatnya. Berawal dari tahun 1960-an birokrasi Indonesia telah 

memiliki impian untuk dapat memproduksi mobil Indonesia seuntuhnya. Berbagai 

fasilitas negara diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang mendukung tujuan-

tujuan industri dari pemerintah, dan lagi-lagi hanya kelompok-kelompok bisnis 

tertentu yang pada akhirnya berhasil meyakinkan prinsipal mereka untuk 

melibatkan diri dalam operasi perakitan. Ketika dana yang dialokasikan dari pusat 

meningkat pada tahun-tahun sesudahnya maka mulailah terjadinya perlombaan 

dari perusahan-perusahaan untuk memperebutkan akses sehingga dapat 

memperoleh dana tersebut, seiring berjalannya waktu kekuasaan negara terhadap 

industri otomotif pun meningkat secara keseluruhan.
7
 

 Berbagai organisasi himpunan bisnis tampaknya berhasil melobi 

pemerintah bagi perubahan-perubahan kebijakan pada pertengahan 1970-an, 

namun sesungguhnya sebagian besar pengaruhnya berasal dari upaya para 

pengusaha pribumi untuk menerapkan kebijakan nasionalis yang sudah diterapkan 

kalangan aparat negara. Namun pengusaha nasional dalam industri otomotif 

                                                            
6 Melvyn A. Fuss, Leonard Waverman, 1992, Cost and Productivity in Automobile Production: 

The Challenge of Japanese Efficiency, United States of America: Cambridge Univesity Press, hal. 

47. 
7 Ian Chalmers, op.cit, hal 312.  



memang telah lama berjuang untuk meraih dukungan politik demi memperlancar 

tujuan dan kepentingannya, dan secara terang-terangan telah melancarkan tekanan 

kepada para pembuat kebijakan. Jadi disini dapat dilihat bahwa “kepentingan 

negara” dalam menggalakkan industrialisasi melalui pengendalian terhadap 

investasi internasional telah membentuk suatu kelas kapitalis nasional.
8
 

 Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri masuknya pabrik-pabrik otomotif di 

Indonesia ini berangkat dari intervensi pemerintah dan proteksi impornya yang 

kuat. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia sebelum tahun 1998 pemerintah 

sangat mengintervensi perkembangan ekonomi di Indonesia. Namun intervensi 

yang dilakukan oleh pemerintah bukan berarti melarang sama sekali industri 

otomotif negara asing untuk berinvestasi di dalam negeri, namun pemerintah lebih 

memegang kendali di dalam mengatur kebijakan mengenai industri otomotif asing 

in. Titik awal dari perubahan ini adalah semenjak WTO pada tahun 1998 

menekankan bahwa adanya tindakan non-diskriminasi terhadap impor mobil asing 

yang masuk ke Indonesia. Adapun juga semenjak saat itu suasana perekonomian 

Indonesia berubah, yang sebelumnya sangat di intervensi oleh pemerintah menjadi 

lebih terbuka terhadap investasi-investasi asing, sehingga mereka dapat lebih 

leluasa lagi untuk menanamkan modalnya. Tidak seperti dahulu, dimana investasi 

yang dapat masuk ke Indonesia hanyalah melalui sebagian kecil kelompok 

masyarakat yang dapat melobi prinsipal mereka dan para birokrasi untuk 

                                                            
8 Ibid, hal. 312-313.  



melancarkan investasinya ini ke Indonesia namun semenjak tahun 1998 

perindustrian otomotif Indonesia telah berubah.
9
 

 Di era liberalisasi yang telah kian berkembang ini, hubungan antar suatu 

negara dengan negara yang lain dapat terjalin sangat erat. Globalisasi juga 

membuat seolah-olah batas antar satu negara dengan negara yang lain semakin 

tipis. Hal ini mengakibatkan hubungan antar suatu negara dengan negara yang lain 

dapat dijalankan dengan lebih mudah. Adapun juga Jepang yang merupakan 

produsen unggul yang dikenal sebagai negara yang memiliki perindustrian 

otomotif yang maju memiliki kepentingan dengan niatnya tersendiri dengan 

menanamkan modal di Indonesia. 

 Dijadikannya Indonesia sebagai basis produksi untuk kepentingan global 

dari perusahaan-perusahaan otomotif Jepang merupakan hal yang menguntungkan 

bagi negara berkembang seperti Indonesia. Bukan hanya dapat mendatangkan 

devisa bagi negara, juga dapat menyerap tenaga kerja lokal. Dan tentunya 

berharap akan adanya alih teknologi di masa mendatang.  

 Disini dapat dilihat bahwa ada beberapa peranan yang dipegang oleh 

pemerintah Indonesia yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh pihak 

Jepang di dalam menanamkan modalnya di tanah air. Selain itu seiring 

berjalannya waktu terlihat pula kepentingan dari pada Jepang dengan melakukan 

investasinya ini.  

 

                                                            
9 Edwin M.B. Tambunan, Ignatius Ismanto, dan Roy Pratikno, Ekonomi Politik Kebijakan Industri 

Otomotif Indonesia, Karawaci: Universitas Pelita Harapan, 2010, hal. 20.  



1.2 Rumusan Masalah 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah memiliki impian lama, yaitu 

untuk dapat memproduksi mobil yang seutuhnya buatan dalam negeri. 

Kemandirian yang yang dimaksudkan dengan ini adalah bahwa dari semua proses 

produksi hingga brand yang dipakai adalah 100 % buatan Indonesia. Namun pada 

kenyataannya sekarang jauh berbeda, 90% mobil yang ditemui di pasaran 

Indonesia dikuasai oleh merek Jepang. Adanya investasi industri otomotif yang 

selama ini dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap Indonesia ini dilakukan 

tentunya berdasarkan kepentingan tertentu. Sebut saja kepentingan negara Jepang 

untuk dapat memproduksikan hasil-hasil otomotifnya di negara yang memiliki 

sumber daya manusia dengan upah rendah, dibandingkan apabila mereka 

membuat keseluruhannya di negara asalnya. Bukan hanya itu saja, negara 

Indonesia pun memiliki kepentingan yang tidak lain adalah pemenuhan kebutuhan 

akan mobil itu sendiri.  

 Namun disini yang menjadi permasalahannya adalah, dikarenakan oleh 

adanya perkembangan teknologi yang begitu tinggi di era liberalisasi ini, 

hubungan komunikasi pun bukanlah menjadi hal yang tidak begitu sulit untuk 

dilakukan oleh kedua negara, sehingga ini menimbulkan keterikatan antar satu 

negara dengan negara yang lain dapat menjadi kian erat dikarenakan oleh 

teknologi yang sudah mulai berkembang, dan di dalam keterikatan antar suatu 

negara dengan negara yang lainnya ini kita dapat mengetahui apakah dengan 

adanya relasi yang kian mendalam ini akan menghasilkan keuntungan atau malah  



mendatangkan kerugian bagi negara kita? 

  Karena seperti yang kita tahu hingga sekarang ini kita masih saja sangat 

bergantung kepada Jepang di dalam pembuatan unit mobilnya. Jadi dengan kata 

lain apakah dengan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini malah 

mendatangkan “kelumpuhan” bagi industri dalam negeri, atau malah sebaliknya 

yaitu mendatangkan keuntungan dikarenakan kita dapat melihat seberapa besar 

tenaga-tenaga kerja yang diserap di dalam pembuatannya. Selain dari pada itu 

juga terdapat permasalahan yang dimana melibatkan peranan pemerintah terhadap 

MNC serta kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Apakah pemerintah yang lebih 

dominan di dalam mengatur kebijakannya, atau malah sebaliknya. 

 Belum lagi hal-hal lain seperti ditetapkannya Indonesia sebagai salah satu 

basis produksi terbesarnya merupakan isu lain yang menarik perhatian. Sekaligus 

fenomena ini juga membawa dampak tertentu dikarenakan semakin meningkatnya 

pengaruh Jepang di Indonesia. 

 Berangkat dari pemikiran diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

masalahnya adalah: 

1. Apakah dengan adanya industri otomotif Jepang yang kian berkembang di 

era globalisasi ini malah membuat Indonesia tidak “mandiri” terhadap 

industri otomotif dalam negeri?  

2. Siapa yang akan diuntungkan dari diadakannya liberalisasi ekonomi 

seperti ini?  



3. Peran apakah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah di dalam 

menangani fenomena globalisasi yang kian berkembang dan yang 

berpengaruh terhadap investasi-investasi asing ini?  

4. Kendala apa saja yang ditemui oleh kedua negara ini di dalam  

kerjasamanya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan judul dan rumusan masalah pada penilitian ini, maka dapat 

disimpulakn bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh liberalisasi yang membawa perubahan terhadap 

industri otomotif Indonesia.  

2. Mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dari Jepang di dalam 

melakukan investasinya di Indonesia ini 

3. Dapat menggambarkan peranan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam 

menangani kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini sebelum 

globalisasi, dan pada era globalisasi.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Peneliatian ini pada dasarnya memiliki tiga macam kegunaan dilihat dari 

berbagai aspek, baik dari akademis, praktis, dan sosial. 

 

 



1.4.1 Kegunaan Akademis 

 Di lihat dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk memperluas wawasan terkait kerjasama di bidang perindustrian otomotif 

antara negara kedua negara, yaitu Jepang dan Indonesia. Selain itu penelitian ini 

juga diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi studi Hubungan 

Internasional yang terkait dengan kerjasama di bidang otomotif Jepang dan 

Indonesia, khususnya yang ditinjau setelah tahun 1998.  

1.4.2 Kegunaan Praktis  

 Penelitian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak sebagai suatu 

bahan pertimbangan di dalam membuat berbagai keputusan, terkait dengan 

dampak kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini selama globalisasi. 

Berbagai pihak yang terkain diantaranya adalah: 

  1. Pihak Pemerintah 

 Sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah di dalam melakukan 

pengambilan keputasan dan pembuatan regulasi di masa yang akan 

datang. Selain itu disini pemerintah dapat melihat dampak yang 

dilakukan dari kerjasama yang dibangun oleh kedua negara ini bagi 

masyarakat, maupun para pengusaha, sehingga diharapkan dapat 

membantu langkah yang akan mereka tempuh selanjutnya.  

 

 



 2. Pihak Pengusaha Lokal 

 Dengan penelitian ini diharapkan para pengusaha lokal dapat 

melihat secara nyata apa saja dampak yang ditimbulakan dari 

kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dan dapat 

memahami betul pelaksanaannya, sehingga dapat melihat secara 

lebih jelas peluang usaha yang dapat mereka lakukan di tahap yang 

mendatang.  

 3. Pihak Masyarakat 

 Penelitian ini juga tidak lain berfungsi agar masyarakat melihat 

secara nyata kegunaaan yang dapat di ambil dari pada kerjasama 

yang dilakukan di bidang perindustrian otomotif antara Jepang dan 

Indonesia. Selain itu diharapkan pihak masyarakat sadar betul sisi 

positif dan negatif dari adanya kerjasama yang dilakukan ini.  

1.4.3 Kegunaan Sosial 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

wawasan bagi pihak masyarakat luas yang membacanya, sehingga dapat 

menambah wawasan informasi dan ilmu terkait kerjasama di dalam bidang 

perindustrian otomotif yang dilakukan antar negara Jepang dan Indonesia ini.  

 

 



1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi sub-sub pendahuluan yang dimulai dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Dalam bab ini dipaparkan kerangka teori dan konsep yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut kemudian 

digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisa dan menjawab 

permasalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai metode-metode yang akan 

digunakan dalam penelitian serta metode-metode yang akan digunakan 

dalam pengumpulan data dan teknik analisa. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji 

secara mendalam dan dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian 

yang didukung dengan data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai 

sumber. 

 



BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang membahas kembali 

keseluruhan hasil penelitian secara ringkas dan saran yang merupakan 

masukan dalam menyikapi permasalahan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




