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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) 

terbesar dan menjadi salah satu negara yang di perhitungkan kekayaan alamnya. 

Indonesia sudah mampu memaksimalkan kekayaan alam yang dimilikinya salah 

satunya pada sektor Industri. Industri manufaktur pun menjadi salah satu 

pengaruh terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, Indonesia 

pada industri manufaktur terutama di sektor otomotif masih bergantung dengan 

kegiatan impor serta mahal nya tarif yang ditetapkan oleh beberapa negara 

eksportir yang masuk ke Indonesia. Ketergantungan yang dihadapi oleh 

Indonesia tidak bisa dilakukan apabila tidak ada peran dari negara lain untuk 

membantu Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian dalam negeri, 

dengan situasi tersebut adanya upaya dari Indonesia untuk membuka hubungan 

kerja sama bilateral maupun regional dengan beberapa negara yang memiliki 

tujuan dengan kepentingan yang sama yaitu dengan meraih keuntungan atas 

adanya kerja sama antarnegara. 

 Tercatat Indonesia dengan Jepang membangun hubungan kemitraan ekonomi 

sejak 61 tahun lalu tepat nya pada 20 Januari 1958 yang ditandai dengan adanya 
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penandatanganan “Perjanjian Perdamaian” kerja sama antarnegara yang sudah 

terjalin membuahkan hasil yang positif bagi kedua negara.1 Melihat adanya kerja 

sama yang positif menimbulkan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik bagi 

kedua negara, maka pemerintah-pun memutuskan untuk membuat suatu 

hubungan bilateral dalam melakukan perdagangan bebas atau free trade 

agreement (FTA) antara Indonesia dan Jepang dengan menciptakan perjanjian 

mitra dagang yang dinamakan Indonesia – Japan Economic Partnership 

Agreement (IJEPA) yang di tandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo 

Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 20 Agustus 

2007 namun baru efektif sejak 1 Juli 2008 (entry into force).2 

 Sejak tahun 1990an Jepang sudah aktif kembali melakukan kerja sama di 

bidang perdagangan internasional dengan beberapa negara yang dinilai memiliki 

potensi serta prospek dimasa depan yang baik, dikarenakan Jepang memerlukan 

penyesuaian diri dalam industri ini dengan kondisi pasar yang stabil sehingga 

mampu untuk membangun kembali perekonomian yang sempat tersendat.3 

 Jepang telah menjadi negara dengan ekonomi yang maju dengan nilai Gross 

Domestic Product (GDP) ke-3 terbesar di dunia, sebesar 4,8 triliun (2017) barang 

manufaktur diantaranya adalah kendaraan bermotor, elektronika, peralatan 

                                                           
1 Kedutaan Besar Jepang di Indonesia - NEWS LETTER. Accessed August 22, 2019. 

https://www.id.emb-japan.go.jp/nwsltr_id_00.html. 
2 Dgitn. “Direktorat Jenderal.” Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Diakses 

pada 22 agustus  2019. http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-

timur/jepang. 
3 Achdiat Atmawinata, “Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global: 

Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap Penguatan Struktur Industri” Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia, Jakarta, Desember 2009, h, 3-14. Diakses pada 22 Agustus 2019. 
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mesin, baja, logam, kapal, bahan kimia, produk tekstil yang telah menjadi suatu 

industri besar yang telah dihasilkan oleh Jepang dan sudah diuji kualitasnya,4   

Pada 2017 ada 127 juta jiwa penduduk jepang yang dimana 27,7% nya termasuk 

dalam golongan usia yang tidak produktif, sehingga Jepang tercatat menjadi 

salah satu negara dengan tingkat aging society terbesar di dunia, dalam artian 

bahwa tingkat rata-rata masyarakat meningkat dengan cepat.5   

 Dengan keefektifan serta keunggulan industri yang sudah di bangun oleh 

Jepang, Indonesia pun tertarik untuk melakukan suatu kemitraan dengan Jepang 

dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan 

masing-masing negara. Jepang telah dinyatakan resmi menjadi mitra dagang 

serta mitra kerja sama ekonomi pada 20 Agustus 2007, pemerintah dari kedua 

negara telah sepakat untuk menyusun suatu perjanjian hubungan bilateral yang 

dikenal dengan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).6  

 IJEPA menciptakan langkah baru bagi kedua negara untuk membangun suatu 

hubungan kerja sama dibidang ekonomi melalui kerja sama bilateral dalam 

peningkatakan kapasitas liberalisasi baik pada bidang jasa maupun barang, serta 

saling berinvestasi di kedua negara,  Sejumlah proyek pun disiapkan dalam usaha 

peningkatan kapasitas yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk 

Indonesia pada tiap aktifitasnya di bidang Industri, Pertanian, dan kehutanan 
                                                           
4 KEMENDAG. Sekilas Jepang. 

http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-

economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf. Diakses pada 23 Agustus 2019. 
5 Ibid. 
6 Erman Rajagukguk. Indonesia Journal International Law. Volume 5 No.2 Januari 2008. 

http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/480/pdf_364. Diakses pada 23 Agusus 2019. 

http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf
http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf
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termasuk inisiatif bersama pada tujuan serta cita-cita yang sama dalam 

meningkatkan perekonoamian negara dengan mempromosikan industri 

manufaktur.7 

 Perjanjian atas perdagangan bebas dibidang yang dilakukan Indonesia dengan 

Jepang dilakukan secara bilateral agar dapat memberikan dampak positif bagi 

kedua negara yang diharapkan akan mendapatkan hasil keuntungan yang sama 

rata, dengan adanya perjanjian tersebut diharapkan adanya pengembangan dari 

tiap-tiap sektor industri yang di perioritaskan. Sekiranya ada 3 bidang utama 

yang dicakup di dalam kesepakatan yang tertera pada kerangka IJEPA 

diantaranya adalah  aktirifitas perdagangan barang yang di maksimalkan, 

pengaturan terhadap asal barang tersebut dan prosedur sistematis yang dibuat di 

dalam kepabeanan.8 

 Dalam perjanjian yang telah disepakati bersama akan diadakan nya suatu 

keuntungan khusus yang di dapatkan dari tiap aktifitas perdagangan yang 

dilakukan. Keuntungan tersebut antara lain berupa sebuah penghapusan dan 

penurunan tarif bea masuk yang akan didapatkan dalam tiga kategori yaitu jalur 

cepat (fast-track), jalur normal (normal track), dan pengecualian (exception), 

serta beberapa prosedur yang sekiranya akan mencegah terjadinya dampak 

negatif bagi industri domestik. 

                                                           
7 Ibid. 
8 Sigit Setiawan. “IJEPA Dukungan Terhadap Produksi, Ekspor, dan Impor Manufaktur Indonesia” 

Naga Media, 2015. Hal 5. 
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 Dengan adanya skema IJEPA, ada sebuah kesepakatan berupa pemberlakuan 

keistimewaan tarif yang akan didapatkan oleh kedua pihak. Indonesia, 

memberikan sebuah penurunan tarif kepada Jepang dengan memberikan 

perlakuan khusus berupa penurunan tarif di angka 93% dari nominal pos tarif di 

tahun 2016 sebesar 11.163 pos tarif. Barang impor yang masuk ke Indonesia 

dalam pos tarif khusus tersebut sudah terdiri dari 93% nilai ekspor yang 

dilakukan ke Indonesia, bagi instrumen yang termasuk dalam kategori  jalur 

cepat sebesar 35% dari pos tarif yang dikenakan akan diberikan keistimewaan 

berupa penurunan tarif hingga 0% disaat diberlakukan-nya IJEPA dan bagi 

kategori jalur normal kurang lebih dari 58% pos tarif akan mendapatkan 

keistimewaan berupa penurunan secara berangsuran hingga 0% dalam jangka 3-

15 tahun sejak diberlakukan nya kerangka IJEPA sedangkan sisa 7% tersebut 

merupakan produk pengecualian dari pos tarif IJEPA.9 Produk yang menjadi 

pengecualian tersebut merupakan produk barang yang bersifat High Risk atau 

merupakan barang yang tidak diperdagangkan dikarenakan beresiko tinggi bagi 

negara yang di tuju. 

 Dari pihak Jepang sendiri dalam memberikan konsesi pada kerangka IJEPA 

pun sama adanya keistimewaan kepada Indonesia dengan sebuah perlakuan 

khusus untuk Indonesia dengan memberikan tarif lebih dari 90% dari 9.275 

(tahun 2006) pos tarif jepang. Barang impor yang masuk ke Jepang dari 

                                                           
9 KEMENKEU. Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang. 

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20dampak%20ijepa.pdf. 

Diakses pada 23 Agustus 2019 

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20dampak%20ijepa.pdf
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Indonesia pada jumlah pos tarif yang tercantum termasuk 99% dari jumlah 

kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia ke Jepang, bagi barang yang termasuk 

dengan kategori jalur cepat kurang lebih 80% dari total pos tarif yang dikenakan 

akan mendapatkan penurunan hingga 0% disaat diberlakukan-nya skema IJEPA 

dan bagi barang yang termasuk dalam kategori jalur normal kurang lebih 10% 

dari jumlah pos tarif yang dikenakan akan mendapatkan penurunan hingga 0% 

secara berangsuran dalam jangka 3-10 tahun sejak diberlakukan nya IJEPA dan 

10% sisanya akan dikecualikan dari skema tarif IJEPA.10 Produk yang menjadi 

pengecualian tersebut merupakan produk yang tidak di perdagangkan bagi negara 

yang dituju dikarenakan barang tersebut merukapan barang yang memiliki resiko 

yang tinggi untuk di perdagangkan. 

 Hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam 

perjanjian kemitraan perdagangan terdapat skema khusus yang tidak pernah 

diberlakukan sebelumnya oleh beberapa negara yang bergabung dalam suatu 

perjanjian regional seperti Free Trade Agreement (FTA). Indonesia memutuskan 

bersedia memberikan fasilitas khusus kepada Jepang yang disebut dengan User 

Spesific Duty Free Scheme (USDFS) dengan catatan dari pihak Jepang sendiri 

bersedia untuk memberikan fasilitas Manufacturing Industry Development 

Center (MIDEC). 

 Pada peraturan Kementerian Perindustrian tentang pedoman pelaksanaan tarif 

bea masuk dengan skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) ditulis pada 

                                                           
10 Ibid. 
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BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwa USDFS adalah 

tarif bea masuk yang di tetapkan akan diberikan khusus kepada industri 

pengguna dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang 

mengenai suatu kemitraan ekonomi atau yang disebut dengan Agreement 

between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership.11 

 Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) adalah salah satu 

program yang di ikutkan dalam kesepakatan IJEPA, suatu bentuk dari kerja sama 

teknis dalam rangka peningkatan daya saing sebuah industri nasional yang 

dilakukan melalui sebuah pelatihan, training for trainers, pengiriman tenaga ahli, 

hingga kunjungan kerja ke industri.12 hal ini bertujuan agar pihak dari Jepang 

dapat berbagi ilmu kepada Indonesia dan melakukan pendanaan kegiatan dari ke-

13 sektor industri yang diharpakan mampu disediakan oleh Jepang 

 Perjanjian khusus yang dibuat oleh kedua negara telah berlangsung efektif 

hampir mencapai sebelas tahun, menurut penulis IJEPA menjadi suatu skema 

penting dan sangat berpengaruh bagi berlangsung nya perdagangan internasional 

dan kestabilitasan ekonomi bahkan politik dari kedua belah pihak. 

 Dengan beberapa pertimbangan maka penulis memutuskan untuk membahas 

secara lebih mendalam dampak yang terjadi atas diimplementasikan-nya 

perjanjian tersebut mulai dari peratifikasian nya hingga saat ini, penelitian ini 

                                                           
11 KEMENPERIN. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018. 

https://www.jdih.kemenperin.go.id. Diakses pada 23 Agustus 2019. 
12 KEMENPERIN. Berita Industri. https://kemenperin.go.id/artikel/3725/Indonesia-

JepangMaksimalkan-Program-Midec. Diakses pada 23 Agustus 2019. 

https://www.jdih.kemenperin.go.id./
https://kemenperin.go.id/artikel/3725/Indonesia-JepangMaksimalkan-Program-Midec
https://kemenperin.go.id/artikel/3725/Indonesia-JepangMaksimalkan-Program-Midec
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menarik bagi penulis untuk dikaji karena hubungan kerja sama bilateral ini 

merupakan perjanjian pertama bagi Indonesia dalam melakukan kemitraan 

dagang pada sektor industri otomotif melalui skema IJEPA. 

 Berangkat dari penjelasan tersebut maka lahirlah skripsi yang berjudul 

“DINAMIKA KERJA SAMA INDONESIA-JEPANG TERKAIT INDUSTRI 

OTOMOTIF DALAM KERANGKA INDONESIA JAPAN ECONOMIC 

PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) 2007-2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam melihat kerja sama kemitraan dagang yang dibangun oleh Indonesia-

Jepang di dalam kerangka IJEPA serta pada bingkai Economic Partnership 

Agreement (EPA), penulis membatasi cakupan masalah dengan mentitik 

fokuskan pada pembahasan atas kepentingan apa saja yang dimiliki kedua negara 

di balik tercipta nya kemitraan perdagangan IJEPA serta dinamika kerja sama 

yang di hadapi oleh Indonesia dibalik terciptanya IJEPA. Berangkat dari 

pembatasan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang di buat oleh penulis, 

yaitu: 

1.2.1 Apa kepentingan di balik terciptanya  IJEPA? 

1.2.2 Bagaimana dinamika kerja sama atas implementasi IJEPA dalam sektor industri 

otomotif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan serta manfaat dari 

pelaksanaan penellitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui kepentingan apa saja yang di lakukan oleh kedua pihak 

dibalik terciptanya IJEPA serta upaya kedua negara melakukan diplomasi 

ekonomi di dalam kemitraan perdagangan tersebut. 

2. Untuk mengetahui dinamika yang terjadi pada sektor industri otomotif serta 

penyelesaian terhadap kendala yang berlangsung dalam perjanjian tersebut. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi bahan referensi serta 

masukan seputar dampak yang timbul dari di implementasikan nya perjanjian 

tersebut pada dukungan kedua negara terhadap produksi manufaktur terutama 

pada industri otomotif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 

gambaran tentang upaya ke dua negara dalam menjalin sebuah diplomasi 

ekonomi serta mengatasi segala tantangan yang terjadi di dalam perjanjian 

kemitraan perdagangan tersebut. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian program Strata Satu 

pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Pelita Harapan.   

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

 Bab I yang terdapat di dalam skripsi ini adalah bab pendahuluan yang 

menjabarkan adanya latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II: Kerangka Berpikir 
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 Bab II yang membahas adanya berbagai teori serta konsep yang penulis akan 

gunakan untuk membahas topik dari penelitian terkait mengenai dampak serta 

tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan kerja sama bilateral di 

bidang kemitraan perdagangan dalam dukungan pemerintah terhadap produksi 

otomotif di Indonesia dengan kerangka IJEPA. 

Bab III: Metode Penelitian 

 Bab III menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yang berisi mengenai lingkup penelitian, metode penelitian, sumber 

data, Teknik pengumpulan data serta Teknik analisis data. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

 Bab IV akan menyajikan berbagai kumpulan data yang berisi mengenai 

analisis mendalam yang dibuat bertujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang sudah di buat. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

 Bab V akan menyajikan kesimpulan dari penulis yaitu berupa jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang sudah di paparkan di bab sebelumnya serta akan 

menyajikan saran yang ditulis secara komprehensif. 

 


