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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara  telah menjadi salah satu fokus utama dalam 

hubungan kerjasama internasional dalam beberapa dekade terakhir ini. Semakin 

tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengindikasikan tingkat kesejahteraan 

negara tersebut Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan membawa 

peningkatan terhadap intensitas perdagangan internasional yang mana perdagangan 

internasional itu sendiri akan kembali menyumbangkan nilai dalam pertumbuhan 

ekonomi negara. 1. Setiap negara berlomba-lomba untuk melakukan kerjasama 

ekonomi dengan negara lain dalam upaya untuk meningkatkan perekonomiannya baik 

melalui kerjasama bilateral, multilateral, regional, maupun melalui forum-forum 

kerjasama internasional lainnya. 

Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kerjasama multilateral semakin 

tergantikan oleh kerjasama melalui forum regional dan kerjasama bilateral, khusunya 

bagi negara-negara di wilayah Asia Pasifik. negara-negara di kawasan Asia Pasifik 

memiliki tingkat ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap forum 

kerjasama multilateral seperti World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific 

                                                            
1 “New Growth Theory” Home Page Online diambil dari 
http://www.eda.goc/PDF/1G3LR_7_cortright.pdf ; internet; diakses pada tanggal 24 September pukul 
18.00 
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Economic Cooperation (APEC) karena dinilai tidak efektif dalam peningkatan isu 

liberalisasi perdagangan global.2 Setelah berbagai putaran yang diadakan oleh WTO 

tidak mencapai kata sepakat, negara-negara berkembang cenderung lebih senang 

untuk melakukan kerjasama internasional dalam skala yang lebih kecil seperti 

kerjasama regional dan bilateral. 

Upaya kerjasama dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti kerjasama bilateral 

dan kerjasama regional dinilai lebih efektif  karena kerjasama bilateral dan regional 

sendiri hanya dilakukan antara negara yang memiliki tujuan untuk membawa 

kepentingan serta memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama ekonomi 

baik bilateral maupun regional tidak hanya berupa kerjasama dalam bidang ekonomi 

perdagangan saja tetapi juga bisa diwujudkan dengan melakukan kerjasama investasi. 

Kerjasama investasi dapat dilakukang dengan investasi langsung (Foreign Direct 

Investment) maupun investasi tidak langsung (Portfolio Investment). FDI dapat 

dilakukan dalam bentuk mendirikan perusahaan di negara tujuan maupun proyek-

proyek dalam pengolahan lahan di negara tujuan.3 

Berbicara mengenai kerjasama ekonomi maka tidak luput dari kegiatan ekspor 

impor yang dilakukan antarnegara. Sebagai salah satu bentuk kerjasama perdagangan 

internasional yang paling sederhana, intensitas dan frekuensi kegiatan ekspor-impor 

juga semakin meningkat dari masa ke masa. Melalui kegiatan ekspor-impor maka 

dapat mendatangkan devisa bagi negara dan dapat meningkatkan produksi barang 

                                                            
2  Vinod K. Aggarwal dan Urata Shujiro.  2005. Bilateral Trade Agreements in the Asia-Pacific: New 
York. Hlm 1 
3 John Gionea. 2005. International Trade and Investment: An Asia Perspective. Australia:McGraw Hill 
Australia Pty Ltd. Hlm 121 
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yang menjadi keunggulan negara serta menghemat pengeluaran negara dengan cara 

mengimpor barang-barang yang belum mampu diproduksi di dalam negeri. 

Kerjasama perdagangan internasional didasari atas kebutuhan yang berbeda 

dari masing-masing negara. Ada negara yang memiliki sumber daya yang berlebih 

namun tidak memiliki pangsa pasar yang cukup luas, sedangkan ada negara yang 

memiliki pangsa pasar yang luas namun tidak memiliki sumber daya yang memadai. 

Untuk kebutuhan masing-masing negara itulah kemudian dilakukan kerjasama 

perdagangan antara dua negara yang dipandang dapat memberi keuntungan kepada 

dua belah pihak. 

Sementara itu, kecenderungan untuk membentuk kerjasama regional semakin 

berkembang di antara negara-negara dunia yang berada dalam suatu kawasan yang 

sama. Terbentuknya Uni Eropa sebagai suatu entitas tunggal semakin mendorong 

terjadinya kerjasama-kerjasama regional lainnya, yang bertujuan untuk memperbesar 

power dan pengaruh negara dibandingkan hanya berdiri sendiri. Demikian pula 

halnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menyadari betapa 

pentingnya menjalin suatu kerjasama regional seperti yang dilakukan Uni Eropa. 

Kesadaran negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara-

negara berkembang, kecuali Singapura, akan pentingnya meningkatkan power dan 

pengaruh mereka di dunia internasional, kemudian mendorong terjalinnya kerjasama 

di antara negara-negara tersebut untuk menjadi suatu entitas tunggal dalam kerangka 

ASEAN. Namun ASEAN belum sepenuhnya menjadi entitas tunggal seperti yang 
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dilakukan Uni Eropa. Hal tersebut disebabkan oleh masaih banyaknya maslaah-

maslaah yang timbul antar anggota-anggota ASEAN sendiri seperti masalah 

perbatasan antar negara dan lain sebagainya. 

Namun, masing-masing negara anggota ASEAN yang memiliki kepentingan 

masing-masing khususnya dalam bidang ekonomi, berupaya untuk menciptakan 

ASEAN sebagai kesatuan yang kuat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

internal yang timbul dan juga menjadi suatu kekuatan besar di mata dunia 

ASEAN dan Jepang memiliki hubungan kerjasama saling membutuhkan, di mana 

ASEAN yang sebagian besar anggotanya merupakan negara-negara berkembang 

memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kurang dalam teknologi 

sedangkan Jepang yang merupakan negara maju yang memiliki keahlian, teknologi 

dan kapital. Tingginya tingkat saling ketergantungan antara ASEAN dan Jepang ini 

dapat dilihat dari besarnya intensitas kerjasama perdagangan dan investasi di antara 

keduanya dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hubungan ekonomi ASEAN 

dan Jepang terus berkembang berkat adanya komplementaris kepentingan ekonomi 

kedua negara yang sangat besar. Perkembangan hubungan ekonomi ini antara lain 

ditandai dengan besarnya volume perdagangan serta arus investasi di antara 

keduanya.4 

Jepang selama ini masih menjadi sumber utama investasi asing langsung 

(FDI) di negara-negara ASEAN. Pada 2009, FDI Jepang di ASEAN mencapai 

                                                            
4 Lim Hua Sing, 2001. Peranan Jepang di Asia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal  9 
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US$5,2 miliar. Nilai perdagangan antara ASEAN dan Jepang pada 2010 mencapai 

US$220 miliar dollar AS, naik dari 2009 sebesar US$160,9 miliar.5 

Pada awal pembentukan kerjasama yakni Official Development Assistance 

(ODA) pada tahun 1970-an, negara-negara ASEAN kecuali Singapore, mengadopsi 

kebijakan subtitusi industrialisasi dalam hubungan kerjasama perekonomian dengan 

Jepang. Namun kebijakan ini mengalami kebuntuan karena balance of trade semakin 

buruk, dan timbulnya kejenuhan pasar domestic. Sebagai turning point, negara-

negara ASEAN kemudian menganut kebijakan ekspor dengan nilai tinggi dan 

kompetitif.. 

Perusahan-perusahaan tekstil dan elektronik Jepang kemudian memulai 

operasinya di kawasan Asia tenggara dalam rangka pencarian tenaga kerja dan bahan 

baku murah. Asia Tenggara yang sebagian besar merupakan negara-negara 

berkembang dipandang sebagai pangsa pasar yang luas bagi produk-produk Jepang 

dan sebagai sumber bahan baku yang murah oleh Jepang. Asia tenggara memainkan 

peran yang besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Jepang yang sedang 

berkembang pesat. Namun oleh beberapa negara di Asia tenggara seperti Indonesia, 

Filipina, Malaysia dan Singapura, mereka hanya dijadikan “sapi perah” oleh pihak 

Jepang, sehingga kemudian dikenal istiliah economic animal karena Jepang 

                                                            

5
 “Pasca ACFTA, ASEAN Jajaki dengan Jepang” Home Page Online diambil dari 

http://www.kabarbisnis.com/read/2821590 ; internet; diakses pada tanggal 24 September pukul 18.00  
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dipandang hanya mencari keuntungan semata saja. Hal ini kemudian memunculkan 

sentiment terhadap Jepang di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.6 

Setelah kejadian tersebut, Jepang kemudian melakukan berbagai upaya kerjasama 

dengan cara-cara yang lebih ramah dan menguntungkan kedua belah pihak. Jepang 

menawarkan kerjasama perekonomian jangka panjang melalui Doktrin Fukuda yang 

mencakup empat hal yaitu:7 

1. Jepang tidak menjadi negara superpower dalam hal militer 

2. Dibentuknya kerjasama saling percaya antara Jepang dengan Asia tenggara 

3. Diadakannya kerjasama dengan ASEAN 

4. Membantuk memperkuat rasa percaya diri negara-negara Asia tenggara 

Jepang juga memainkan peran besar dalam investasi di negara-negara ASEAN. 

Pengaruh investasi asing terhadap suatu negara juga menjadi faktor utama dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar negara-negara dunia ketiga saat 

ini tengah berlomba-lomba untuk menarik masuknya investor asing yang berasal dari 

dunia maju. Jepang sebagai negara maju merupakan investor terbesar bagi ASEAN 

yang anggotanya merupakan negara berkembang kecuali Singapura. 

Hubungan ASEAN dan Jepang sebenarnya telah dimulai melalui dialog informal 

pada tahun 1973 dan kemudian meningkat menjadi hubungan formal pada tahun 1977 

yang ditandai dengan dibentuknya ASEAN-Japan Forum. Pengukuhan dan penguatan 

                                                            
6 Takaaki Kojima, 2006, Japan and ASEAN Partnership for Stable and Prosperous Future. Institute of   
Southeast Asian Studies, Singapore. Hal 1 
7 Lim Hua Sing, Loc.cit. Hal 15 
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kerjasama terjalin melalui pelaksanaan ASEAN-Japan Commermarative Summit di 

Tokyo, Jepang dan ditandatanganinya Tokyo Declaration for the Dynamic and 

Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millenium pada tahun 2003. Dalam 

isu ekonomi, ASEAN dan Jepang menekankan pada sektor kemitraan ekonomi dan 

kerja sama di bidang finansial. ASEAN dan Jepang merupakan partner dagang yang 

penting.8 

ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnertship (AJCEP) merupakan 

hubungan kerjasama yang dibangun oleh negara-negara anggota ASEAN dengan 

Jepang dalam bidang perdagangan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan 

hambatan-hambatan dan tarif dalam perdagangan lintas negara. Landasan 

dibentuknya AJCEP adalah Joint Declaration of the Leaders on the Comprehensive 

Economi Partnertship between ASEAN and Japan pada tanggal 5 November 2002, 

yang kemudian disusul dengan Framework for Comprehensive Economic 

Cooperation between ASEAN and Japan pada tanggal 8 Oktober 2003. AJCEP 

sendiri berjalan secara efektif sejak tanggal 1 Desember 2008 setelah diadakannya 

KTT AJCEP kedelapan yang merupakan KTT AJCEP terakhir pada bulan Juni 2007 

di Manila, filipina.9 

 

                                                            
8 “Mitra Wacana Penuh ASEAN”.  Homepage Online. Diambil dari 
http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=2&l=id; Internet; diakses pada tanggal 8 Oktober 
2011, pukul 19.00. 
9 “ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership”.  Homepage Online. Diambil dari 
http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20Japan%20CEP.pdf; Internet; 
diakses pada tanggal 30 September 2011, pukul 19.00. 
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Tujuan dibentuknya AJCEP :10 

- Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagngan barang, jasa 

dan investasi di antara negara-negara anggota 

- Meliberalisasi perdagangan secara progresif dan menciptakan suatu sistem 

yang transparan dan untuk mempermudah investasi. 

- Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan 

kebijaksanaan yang teoat dalam rangka kerjasama ekonomi negara-negara 

anggota 

Adapun tingkat kerjasama AJCEP ini merupakan tingkat kerjasama custom union, 

yakni hubungan kerjasama kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota 

organisasi dengan negara di luar anggota. Kerjasama internasional pada tingkatan ini 

diawali dengan adanya hubungan kerjasama free trade area terlebih dahulu yakni 

kerjasama kawasan perdagangan bebas yang hanya merupakan hubungan kerjasama 

perdagangan bebas antara negara-negara anggota saja. 

Dari sisi ASEAN, timbul pertanyaan apakah dengan adanya kebutuhan 

komplementaritas tersebut memang bisa sejalan dengan adil untuk perekonomian di 

ASEAN yang merupakan negara-negara berkembang ataukah Jepang yang lebih 

banyak diuntungkan oleh kondisi masing-masing negara tersebut. Adanya dinamika 

di luar faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi berbagai kebijakan di sektor 

kerjasama ekonomi kedua belah pihak. Namun demikian, tentu saja kendala non-

                                                            
10 Ibid 
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ekonomi tersebut harus diuji lebih lanjut dalam kaitannya dengan prospek kerjasama 

ekonomi bilateral kedua belah negara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Jepang didasari begitu besarnya saling 

ketergantungan di antara keduanya. Masing-masing saling membutuhkan kehadiran 

satu sama lain dalam mendukung peningkatan ekonomi  

Sebagai negara maju yang memiiki keahlian dalam bidang teknologi, Jepang 

membutuhkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai partner. Tidak hanya 

perdagangan, namun FDI Jepang di ASEAN terus mengalami peningkatan, 

khususnya pada negara-negara besar di ASEAN seperti Indonesia, Singapura, 

Malaysia, Thailand dan Filipina. Akan tetapi, saat ini negara Asia lain seperti Cina 

dan India kini tampil sebagi kompetitor. 

Dalam upaya mempertahankan hubungannya dengan negara-negara di Asia 

Tenggara agar tidak terganggu oleh Cina maupun India, Jepang melakukan kerjasama 

baik secara regional dengan ASEAN maupun secara bilateral dengan negara-negara 

di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, negara-negara ASEAN juga membutuhkan 

kehadiran Jepang sebagai salah satu upaya dalam memperluas pangsa pasar produk 

domestiknya serta mengharapkan FDI Jepang yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi serta adanya transfer teknologi. 
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Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diangkat untuk penelitian 

ini adalah “Apakah Kepentingan Ekonomi Politik Jepang dalam Pembentukan 

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)” 

Dalam membantu menjawab rumusan masalah guna mengarahkan penulisan 

skripsi ini agar lebih sistematis, maka dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan pendukung 

sebagai berikut: 

1. Apakah kepentingan Jepang di balik pembentukan AJCEP? 

2. Seperti apa bentuk perkembangan kerjasama ekonomi antara ASEAN dan 

Jepang? 

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Jepang dalam membentuk AJCEP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan kepentingan Jepang di balik pembentukan AJCEP 

2. Menjelaskan bentuk perkembangan kerjasama ekonomi antara ASEAN 

dan Jepang 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Jepang dalam 

membentuk AJCEP 
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Diharapkan dengan terciptanya penelitian maka pembaca dapat memahami isi 

dari kebijakan luar negeri pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan 

nasionalnya. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapakan dapat membantu dalam menambah informasi dalam 

hubungan internasional yang dapat berguna bagi peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian dengan topic kajian yang sama. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi tambahan dan 

sebagai suatu masukan bagi pemerintah Indonesia maupun Kementerian 

Perdagangan dalam mengambil kebijakan dan menentukan langkah-langkah 

yang diambil dalam hubungan kerjasama ASEAN dan Jepang. 

1.4.3 Kegunaan Sosial  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

wawasan bagi pembaca agar dapat mengetahui dan mendapat informasi 

mengenai perkembangan kerjasama regional AJCEP. 
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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 

topic 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. 
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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. 

 

 

 

  




