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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setelah masa Perang Dingin berakhir, salah satu tren yang terbentuk dalam 

ranah internasional adalah kerjasama antar negara. Hal ini didorong oleh berbagai 

hal, salah satunya adalah kemunculan kembali pemikiran liberalisme yang pada masa 

peperangan dianggap tidak relevan. Pemikiran liberalisme memberikan optimisme 

akan berkembangnya kerjasama antar negara terutama sebagai hasil dari 

interdependensi ekonomi antar negara yang satu dengan negara yang lain.1  

Interdependensi ekonomi menjadi dasar dari munculnya berbagai kerjasama 

ekonomi baik regional maupun ekstra-regional. Integrasi ekonomi regional memiliki 

beberapa tingkatan mulai dari persetujuan untuk menurunkan restriksi dagang hingga 

penyatuan mata uang. Berbagai bentuk kerjasama ekonomi regional diurutkan sesuai 

dengan tingkat integrasi yang disetujui negara anggota adalah sebagai berikut: Free 

Trade Area, Customs Union, Common Market, Economic Union, dan Political 

Union.2 Masing-masing bentuk kerjasama ini tentunya akan memiliki efek meluas 

bagi negara pesertanya, bukan hanya pengaruh di bidang ekonomi saja tetapi juga 

pada kehidupan sosial politik masyarakat. 

                                                 
1 Aleksius Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu, 2008, 
hal. 42. 
2 Mike W. Peng, International Business, Mason-Ohio: South-Western Cengage Learning, 2009, hal. 
217. 
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Pendapat yang diterima secara umum adalah semakin terbuka pasar suatu 

negara atau semakin terintegrasi suatu negara dengan negara lain secara ekonomis, 

maka kestabilan politik antar negara tersebut akan lebih mudah untuk dicapai. Dan 

sebaliknya, kestabilan politik menjadi kebutuhan ketika negara-negara memiliki 

kepentingan bersama untuk mencapai kemajuan ekonomi.3 Dalam pembelajaran ilmu 

ekonomi politik internasional juga ditegaskan bahwa kondisi ekonomi akan 

mempengaruhi kondisi politik suatu negara, begitu juga sebaliknya. 

Dominican Republic–Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA) 

adalah perjanjian dagang yang pertama kali mengikat Amerika Serikat dengan blok 

ekonomi negara Amerika Tengah. Awalnya perjanjian tersebut dinamakan Central 

America Free Trade Agreement  (CAFTA) namun berubah menjadi DR-CAFTA 

ketika Republik Dominika memutuskan untuk bergabung. Tujuan perjanjian ini 

adalah untuk memfasilitasi hubungan dagang dan investasi antar negara anggota 

dengan mereduksi tarif barang dan jasa. Setelah melalui kontroversi baik di dalam 

Amerika Serikat sendiri maupun di negara-negara partner, DR-CAFTA mulai aktif 

tahun 2006 bagi penandatangan mula-mula yaitu: Amerika Serikat, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, dan Nikaragua. Selanjutnya perjanjian diadopsi oleh Republik 

Dominika sejak 1 Maret 2007 dan kemudian disusul oleh Kosta Rika pada 1 Januari 

                                                 
3 Blanchard Jean-Marc F, Edward D. Mansfield, Norrin M. Ripsman, Power and the Purse: Economic 
Statecraft, Interdependence, and National Security, London: Frank Cass and Company Limited, 2000, 
hal. 99. 
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2009.4 Berikut adalah definisi DR-CAFTA yang dipublikasikan oleh badan riset 

nasional Amerika Serikat:5  

The CAFTA-DR is a regional agreement with all parties subject to “the same set of 
obligations and commitments,” but with each country defining its own market access 
schedule.  It is a reciprocal trade agreement, basically replacing U.S. unilateral preferential 
trade treatment extended to these countries under the Caribbean Basin Economic Recovery 
Act (CBERA), the Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), and the Generalized 
System of Preferences (GSP).  It liberalizes trade in goods, services, government 
procurement, intellectual property, and investment, and addresses labor and environment 
issues.  Most commercial and farm goods attain duty-free status immediately.  Remaining 
trade will have tariffs phased out incrementally over five to twenty years.  Duty-free 
treatment will be delayed longest for the most sensitive agricultural products. To address 
asymmetrical development and transition issues, the CAFTA-DR specifies rules for 
transitional safeguards, tariff rate quotas, and trade capacity building. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diterjemahkan bahwa ketentuan yang 

akan dihasilkan DR-CAFTA bersifat timbal balik dan bertujuan untuk meliberalisasi 

perdagangan dalam berbagai aspek serta membantu menyelesaikan permasalahan 

tenaga kerja dan lingkungan bagi negara anggotanya. Selama ini, kerjasama yang 

terjalin antara Amerika Serikat dengan masing-masing negara terbatas hanya melalui 

perjanjian bilateral dan badan bantuan non-permanen6 yang dinilai belum mampu 

mengakomodir kemajuan ekonomi sehingga perlu dibentuk kerjasama yang baru.  

                                                 
4 http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-
america-fta. Diakses 15/10/2012. 
5 J.F. Hornbeck, Congressional Report RL31870: The Dominican Republic-Central America-United 
States Free Trade Agreement (CAFTA-DR), Congressional Research Service, 201, hal. 1. 
6 Salah satu badan bantuan yang terkenal adalah Carribean Basin Initiative (CBI),  sebuah usaha 
unilateral oleh Amerika Serikat dengan memberikan aid for trade kepada negara-negara Carribean 
Basin yang cenderung proteksionis. Dibentuk pada 1978 dan masih berjalan hingga 2012 dengan 
memberikan bantuan dalam bentuk pengangkatan restriksi sementara bagi barang impor yang berasal 
dari area tersebut.  
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DR-CAFTA juga mengakomodasi perbedaan tingkat ekonomi dan 

permasalahan transisi ekonomi dengan pemberlakuan ketentuan-ketentuan berikut: 

transitional safeguards yang artinya adalah pemberlakuan restriksi pada salah satu 

negara yang produk ekspornya dianggap memberikan ancaman serius bagi produk 

dalam negeri, tariff rate quotas yang artinya pemberlakuan restriksi apabila impor 

yang diterima sudah melebihi kuota yang ditentukan, dan trade capacity building atau 

membangun kemampuan ekonomi negara anggota secara menyeluruh. 

Halangan terutama yang dijumpai dalam pembentukan DR-CAFTA adalah 

ketidakpastian birokrasi domestik seperti: peraturan ketenagakerjaan, lingkungan, dan 

intellectual property rights. Kondisi seperti yang telah disebutkan menganggu neraca 

perdagangan dan tentunya tidak menarik bagi calon investor. Untuk itulah perlu 

dibentuk suatu ikatan dagang yang mampu menghasilkan pembangunan ekonomi 

yang holistik bagi negara-negara tersebut. 

Keenam negara anggota DR-CAFTA secara kolektif mewakili pasar ekspor 

kedua terbesar bagi Amerika Serikat di kawasan Amerika. Pada tingkatan global, 

CAFTA atau Amerika Tengah merupakan pasar ekspor yang lebih besar daripada 

gabungan Rusia, India dan Indonesia bagi Amerika Serikat. 7  Melalui informasi ini, 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini menyoroti isu ekonomi politik yang cukup 

signifikan di kawasan Amerika.  

                                                 
7 http://www.ustr.gov/archive/assets/Trade_Agreements/Regional/CAFTA/Briefing_Book/asset_uploa 
d_file118_7180.pdf. Diakses 15/10/2012. 
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Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, DR-CAFTA akan 

menjadi penggerak utama yang akan menentukan kesejahteraan negara-negara di 

kawasan Amerika Tengah. 8 Amerika Serikat adalah pasar utama bagi produsen 

barang dan jasa dari El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nikaragua sehingga 

pengurangan restriksi dagang tarif dan non-tarif secara permanen seperti yang 

direncanakan dalam DR-CAFTA akan membawa pengaruh positif. Kondisi ini akan 

menguntungkan bagi banyak industri berkembang, terutama bagi produsen tekstil 

Amerika Tengah yang selama ini sulit menjual produknya dikarenakan tersandung 

aturan mengenai country of origin. Disamping berurusan dengan biaya ekspor impor, 

DR-CAFTA juga akan membantu merombak ketentuan ekonomi domestik dalam 

negeri. Agenda tersebut dinilai perlu karena hanya dengan kestabilan birokrasi maka 

arus masuk investasi asing dapat meningkat. Investasi asing tentunya sangat 

dibutuhkan El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nikaragua sebagai negara 

berkembang yang membutuhkan roda penggerak bagi kemajuan pendapatan 

nasional.9  

Untuk menentukan pengaruh yang dibawa oleh DR-CAFTA bagi Amerika 

Tengah maka akan dilihat terlebih dahulu pergerakkan ekonomi yang terjadi, 

kemudian berlanjut kepada analisis politik baik secara regional maupun nasional.  

Analisis akan dilakukan secara top-down, dimulai dari pendekatan regional dan 

                                                 
8 Carlos Felipe Jaramillo dan Daniel Lederman, Challenges of CAFTA: Maximixing the Benefits for 
Central America, Washington: The World Bank, 2006, hal. 6.  
9 Ibid, hal. 7. 
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berakhir pada sektor domestik, untuk dapat menyimpulkan apakah negara-negara 

tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi politik dengan bergabung dalam DR-

CAFTA.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Dalam penulisan skripsi berjudul “Dampak Perjanjian Dominican Republic–

Central America Free Trade Agreement  Terhadap Aspek Ekonomi Politik Negara-

Negara Amerika Tengah Periode 2006–2011” dibutuhkan ruang lingkup pembahasan 

yang jelas. Ruang lingkup akan dibatasi pada dampak DR-CAFTA terhadap aspek 

ekonomi politik di negara El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, dan Kosta 

Rika. Kehidupan ekonomi politik yang dimaksud adalah kehidupan ekonomi politik 

nasional dan regional. Mengacu pada data-data dan penelitian-penelitian yang akan 

dijadikan rujukan untuk penulisan ini, maka periode penelitian akan dibatasi mulai 

dari aktifnya DR-CAFTA pada 2006 hingga akhir tahun 2011.  

  Dapat dirumuskan  bahwa masalah dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Dilihat dari perspektif Amerika Tengah, faktor-faktor apa sajakah yang 

menjadi latar belakang terbentuknya DR-CAFTA? 

2. Seperti apakah peranan DR-CAFTA dalam memperbaiki aspek ekonomi 

politik regional Amerika Tengah ? 
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3. Sejauh manakah dampak kerjasama DR-CAFTA dalam memperbaiki aspek 

ekonomi politik domestik negara CAFTA (El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nikaragua, dan Kosta Rika) ? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan judul dan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Menguraikan latar belakang terbentuknya perjanjian DR-CAFTA, termasuk di 

dalamnya kondisi domestik dan regional negara-negara Amerika Tengah. 

2. Menguraikan pengaruh DR-CAFTA terhadap kondisi ekonomi politik 

kawasan Amerika Tengah periode 2006-2011. 

3. Menguraikan pengaruh DR-CAFTA terhadap kondisi ekonomi politik El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, dan Kosta Rika selama periode 

2006-2011. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu Hubungan Internasional, terutama untuk pembelajaran kawasan 

Amerika. Tulisan ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan mengenai 
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pengaruh hubungan dagang antar negara maju dan berkembang  terhadap kondisi 

domestik negara berkembang melalui perspektif liberalisme. Tulisan ini juga dapat 

memberikan kontribusi bagi sesama pelajar mengenai wawasan ekonomi politik di 

kawasan Amerika. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan informasi data bagi peneliti 

yang juga tertarik dengan isu-isu mengenai DR-CAFTA, regionalisasi Amerika 

Tengah, dan kondisi domestik negara Amerika Tengah. Diharapkan agar data dan 

analisis yang disajikan tulisan ini dapat dilanjutkan oleh penelitian lainnya yang ingin 

melakukan spesifikasi dari isu yang terkait. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

  Penelitian ini terdiri atas lima bab yang tersusun dari: Pendahuluan, Kerangka 

Berpikir, Metodologi Penelitian, Hasil dan Analisis Penelitian, serta Kesimpulan dan 

Saran. Sistematika penulisan ini dipandang sebagai cara yang paling efektif dalam 

mendeskripsikan objek penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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Bab I   PENDAHULUAN 

Bab pertama dari tulisan ilmiah ini berisi latar belakang penelitian, 

perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian yang sejalan dengan tujuan penelitian, serta 

sistematika penulisan atau pembabakan. 

Bab II  KERANGKA BERPIKIR 

Bab kedua dari tulisan ini berisi kerangka konseptual dan landasan 

teori yang memungkinkan penelitian memiliki fokus yang jelas 

sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang disusun di bab 

sebelumnya. Kerangka konseptual berisi bahan bacaan yang menjadi 

referensi dan dasar dari penelitian ini sementara landasan teori 

menjelaskan perspektif yang digunakan untuk melakukan analisis. 

Bab III  METODE PENELITIAN 

Bab ketiga memuat metodologi penelitian yang akan digunakan yaitu 

metode deskriptif kualitatif dengan penyajian data secara historis 

sistematis melalui metode pengumpulan data studi pustaka. Dengan 

metode deskriptif kualitatif tulisan ini diharapkan untuk menjawab 

rumusan permasalahan secara holistik dengan mengaitkan aspek 

ekonomi politik domestik dan aspek ekonomi politik regional negara-

negara Amerika Tengah sebagai hasil dari perjanjian DR-CAFTA. 
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Bab IV  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab keempat berisi data-data yang berhasil dikumpulkan sehubungan 

dengan pengaruh DR-CAFTA terhadap aspek ekonomi politik 

Amerika Tengah sejak perjanjian tersebut diimplementasikan pada 

awal 2006 hingga akhir 2011. Data-data yang terkumpul akan dibahas 

atau dianalisis berdasarkan pembelajaran ekonomi politik dengan 

perspektif liberalisme sehingga mengacu pada kesimpulan akhir dari 

penelitian ini. 

Bab V  PENUTUP 

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari keseluruhan penulisan ini 

yang berisi jawaban dari perumusan masalah penelitian yang terdapat 

pada Bab I. Pada bagian ini, penulis juga akan memberikan saran 

berdasarkan referensi-referensi bacaan yang digunakan selama 

penelitian berlangsung. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




