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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jepang  adalah salah satu negara di Asia Timur yang mengalami 

kebangkitan ekonomi cukup pesat pasca kejatuhannya pada masa Perang 

Dunia ke dua, yaitu ketika pemboman Hirosihima dan Nagasaki. 

Sebelumnya, Jepang pernah mengalami kebangkitan ekonomi yang 

ditandai dengan Restorasi Meiji
1

 yang menandai modernisasi Jepang 

setelah menutup diri pada masa pemerintahan Edo( Masa pemerintahan  

Jepang yang dimana memposisikan negaranya sebagai pemerintahan yang 

berpusat pada strategi militer). Setelah trauma Hirosihima dan Nagasaki, 

Jepang mengalami penurunan militer dan menaikkan kapasitas ekonomi. 

Kemajuan industri Jepang sendiri pada awalnya tidak lepas dari 

peran Japan Productivity Center
2
, yaitu sebuah lembaga pengamatan 

industri Jepang yang ada di Washington.JPC ini bertugas untuk melayani 

                                                           
1
 Restorasi Meiji (明治維新), dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin, Revolusi, atau Pembaruan, 

adalah rangkaian kejadian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial Jepang. 

Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869.Jepang mengadopsi beberapa institusi Barat 

pada periode Meiji, termasuk pemerintahan modern, sistem hukum, dan militer.Perubahan-

perubahan ini mengubah Kekaisaran Jepang menjadi kekuatan dunia.Sejak Restorasi Meiji inilah, 

Jepang menjadi terbuka pada berbagai pengaruh dari negara Barat. Pada abad itu, westernisasi 

terjadi di segala bidang : pemerintahan, militer, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. 
2
Japan Productivity Center (JPC) adalah sebuah organisasi nirlaba (Non Provit Organization-

NPO) dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang didirikan pada tahun 1955 untuk 

mempromosikan Gerakan Produktivitas di Jepang di bawah Tiga perusahaan Guiding Principles. 

JPC, pada tingkat korporasi, aktif bekerja untuk menerapkan sistem manajemen berdasarkan 

kerjasama antara buruh dan manajemen, memperkenalkan renovasi manajemen yang efektif, 

melatih sumber daya manusia, dan juga menyumbangjan kebijakan public yang ditujukan untuk  

reformasi sosial-ekonomi Jepang. JPC berkomitmen untuk membuat kontribusi yang signifikan 

terhadap pembangunan sosial-ekonomi di Jepang dan di seluruh dunia.Dalam Japan Productivity 

center 
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team-team ahli dan para pengusaha Jepang untuk mempelajari rahasia 

sukses industri Amerika.
3
 

Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

masyarakatnya, Jepang mengembangan industrinya dengan motivasi harga 

diri dan semangat mempertahankan hidup bagi masyarakatnya. Untuk 

mendukung program pengembangan SDM-nya, Jepang mengundang 

pakar-pakar industridari  Amerika seperti J.M. Juran dan W.E. Deming, 

untuk menerangkan Quality Control dan resep-resep keunggulan industri 

Barat lainnya.
4
 

Motor penggerak ekonomi Asia, khususnya di Asia Timur, 

dicirikan dengan kemajuan ekonomi yang sangat pesat dengan 

kepemilikan perusahaan multi nasional (MNC) yang tersebar di dunia. 

Jepang merupakan salah satu Negara yang mempelopori perkembangan 

MNC di Asia bersama dengan Negara-negara NIC’s (New Industrial 

Coutries) lainnya di Asia, seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan dan 

Singapura. 

Dan memasuki perkembangan fenomena perdagangan bebas di era 

globalisasi yang berlangsung dalam beberapa dasawarsa terakhir, telah 

menyebabkan perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian 

dunia. Dimana masing-masing Negara, baik dari Negara maju maupun  

berkembang melihat bahwa globalisasi merupakan era yang dimana akan 

                                                           
3
Salah satu rahasia kemajuan Amerika adalah penerapan sistem manajemen rasional ilmiah dari 

Taylor yang telah membawa Amerika ke jenjang sukses memimpin industri dunia, dalam Imai, 

1994, dikutip dalam Op. Cit. hal. 5 
4
 Ibid 
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membawa manfaat dan keuntungan yang lebih besar bagi suatu negara. 

Dan memicu adanya persaingan dagang antar Negara. Tuntutan dalam 

liberalisasi perdagangan dunia semakin gencar dilakukan  oleh sejumlah 

Negara dalam berbagai forum perundingan perdangangan, hal tersebut 

terlihat dari dibentuknya World Trade Organization (WTO) yang 

bertujuan untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan dunia.Tetapi dalam 

WTO sendiri pun dalam perkembangannya mengalami kendala.Hal 

tersebut disebabkan adanya berbagai perbedaan kepentingan antara 

Negara-negara maju dan berkembang sehingga sering kali tidak mencapai 

kesepakatan.Akibatnya beberapa Negara memiliki kecenderungan 

melakukan kerjasama ekonomi bilateral yang bersifat lintas regional 

sebagai konsekuensi atas sulitnya mencapai kesepakatan di tingkat 

multilateral tersebut. Kekurangan dalam perundingan dan organisasi WTO 

di atas mendorong inisiatif Negara untuk mewujudkan kerjasama 

perdagangan bebas bilateral yang bersifat lintas regional, salah satunya 

yaitu Jepang yang sejak tahun 2002 mewujudkan kerjasama perdagangan 

antar Negara. Jepang memiliki prioritas utama untuk mempromosikan 

perdagangan bebas. Program Jepang tersebut disebut dengan Economic 

Partnership Agreement(EPA)
5

. Indonesia-JapanEconomic Partnership 

Agreement (IJEPA) merupakan kerangka dalam Free Trade 

Agreement(FTA) atau perjanjian dagang bebas bilateral antara Jepang dan 

                                                           
5
 . ibid.David Adam Scott, 2008. The Japan-Indonesia Economic: Agreement Between Equals 

Asia-Pasific Journal. http://Japanfocus.org/-David_Adam-Stott/2818, diakses tanggal 3 april 2009 

oleh Intan Octavia dalam penelitiannya dengan judul Strategi Perdagangan jepang dalam INA-

JAPAN Economic Partnership Agreement. 2009  hal: 2 

http://japanfocus.org/-David_Adam-Stott/2818
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Indonesia.Ini merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia yang 

memasuki perdagangan bebas, sebaliknya bagi Jepang sudah banyak 

memiliki pengalaman dalam melakukan perjanjian bilateral dengan 

beberapa Negara antara lain singapura, Malaysia, dan Meksiko. Dalam 

FTA umumnya membahas tentang kerjasama liberalisasi perdagangan, 

akan tetapi perjanjian juga dapat dirubah lebih luas lagi mencangkup 

bidang-bidang yang merupakan keinginan dari kedua belah pihak dan 

tentunya disepakati oleh kedua belah pihak juga. Pada bulan Juni 2003 

Jepang dan Indonesia sepakat dalam menggali lebih dalam lagi 

kemungkinan kerjasama bilateral di bidang ekonomi.Banyaknya rapat 

yang dilakukan oleh keduabelah pihak ini untuk memutuskan layak 

tidaknya dilaksanakan FTA antar kedua Negara.Pada Tahun 2004 Presiden 

RI Susilo Bambang Yudhoyono dan perdana mentri Jepang Shinzo Abe 

sepakat untuk membahas kemungkinan pembentukan Indoneia-Japan 

Economic Parttnership Agreement
6
. Pada pencapaian 20  agustus 2007 

puncak dimana IJEPA ditandatangani oleh kedua Negara, dan selanjutnya 

mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang akan di masukkan dalam IJEPA 

yang dimana di setujui dan ditandatangani kedua Negara sebagai awal 

kesepakatan IJEPA pada tanggal 1 juli 2008. 

 

 

 

                                                           
6
Betha Landes, 2011, Manfaat Indonesia-japan Economic partnership Agreement (IJ-EPA) bagi 

Indonesia (studi eksport komoditi non migas Indonesia ke Jepang) hal.7 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka research 

question dalam penilitian ini ialah Bagaimana Strategi Jepang 

memperluas pasar industrinya melalui EPA di Indonesia dalam 

IJEPA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki tujuan utama, yakni 

untuk memahami dan menjelaskan strategi Jepang dalam memperluas 

industrinya di Indonesia dalam EPA. 

1.4 Manfaat penelitian  

 Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis berikut ini adalah penjelasan dari dua manfaat tersebut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan pengetahuan dan diskripsi tentang strategi Jepang dalam 

memperluas pasarnya melalui  EPA di Indonesia.  

 1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui strategi Jepang dalam 

memperluas pasar industrinya melalui IJEPA yang merupakan strategi 

Jepang untuk tetap berada dalam posisi lebih menguntungkan walaupun 

banyak juga Negara yang berusaha mempertahankan perdagangannya 

dalam era globalisasi.Dan bagaimana Jepang memperluas pasarnya di 
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Indonesia dalam IJEPA untuk kepentingan eksistensinya dalam 

meningkatkan pasar ekonomi Negara Jepang. 

1.5. Kajian Pustaka 

Berkaitan dengan judul yang penulis angkat, untuk menjelaskan 

mengenai strategi Jepang Dalam Memperluas Pasar Industri Jepang di 

Indonesia dalam IJEPA. Jepang memandang Indonesia sebagai Negara 

yang dapat membantu perekonomian negaranya dikarenakan kita tahu 

bahwasanya Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia  ke-

4 setelah Cina, india, dan Amerika. Hal ini merupakan tinjauan dasar 

Jepang untuk membantu meningkatkan kemakmuran Indonesia melalui 

kerjasama yang di lancarkan Jepang yang disebut IJEPA. 

IJEPA merupakan kesepakatan perdagangan bebas atau Free Trade 

Agreement (FTA) yang ditujukan untuk meningkatkan arus perdagangan 

antara Indonesia dan Jepang.Tetapi kita tahu bahwa kerjasama ini 

melibatkan dua Negara yang tidak seimbang dalam kekuatan ekonominya. 

Untuk memperoleh keseimbangan manfaat bagi kedua belah pihak, maka 

kerjasama IJEPA dilandasi oleh 3 pilar yaitu: Liberalization (Pembukaan 

Akses Pasar), Facilitation (pasar yang terbuka atau dipermudah), 

Cooperation (kerjasama untuk peningkatan kapasitas)
7
 

 

                                                           
7
.Achdiat Atmawinat, Dradjad Irianto, Lucia Diawati, Ardiano Adlir, Yus Susilo, Wartam Radjid, 

Massarudin, Putu Juli Ardika, Ari Indarto S, Oscar Bona V.T, Solehan, Doni Kurniawan, 2008, 

kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Dipasar Global Kajian Capacity 

Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEC-IJEPA pdf, diakses tanggal 6 januari 

2013  
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1.5.1. Penenlitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama, dari Intan Octavia yang 

membahas tentang, “Strategi Perdagangan Jepang dalam INA-

Japan Economic partnership Agreement (IJ-EPA)”.
8
 Penelitian ini 

menjelaskan tentang bagaimana startegi Jepang dalam 

mempertahankan perekonomiannya pasca perkembangan fenomena 

perdangangan bebas di era globalisasi yang berlangsung dan 

menyebabkan perubahan yang fundamental dalam tatanan 

perekonomian dunia. Dan bagaimana Jepang dapat bertahan dalam 

masa Globalisasi dengan pertahanan ekonominya diamana dapat 

bersaing baik dengan beberapa Negara maju dan melakukan 

pertahanan persaingan keras dengan Indonesia. Penelitian Intan 

Octavia ini lebih menekankan kerjasama Jepang dalam IJ-EPA yang 

dimana dapat memperkuat kemitraan ekonomi yang lebih luas dari 

WTO dan bertujuan mempertahankan hubungan ekonomi bilateral 

luar negrinya yang dapat membantu dan menambah penelitian 

penulis tentang pertahanan stabilitas pasar Jepang. 

Berbeda dengan penelitian saya, yang dimana dalam penelitian 

saya ini menjelaskan tentang, bagaimana strategi Jepang dalam 

memperluas pasar industrinya dalam IJEPA di Indonesia dan juga 

bagaimana EPA membantu Jepang dalam mendapatkan keuntungan 

lebih dari kerjasama yang dibuat dari EPA-Indonesia 

                                                           
8
Dikutip dari skripsi Intan Octavia, 2009, Strategi Perdagangan Jepang dalam india-Japan 

economic Partnership agreement (IJ-EPA).Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Penelitian terdahulu yang kedua dari Betha Landes K.S dengan 

judul “Manfaat Indonesia-Jepang Economic Partenrship Agreement 

(IJ-EPA) Bagi Indonesia (Studi Eksport Komoditi Non Migas 

Indonesia ke Jepang) yang dimana dalam skripsinya menjelaskan 

manfaat IJ-EPA bagi Indonesia dalam skripsi betha menjelaskan 

bahwasanaya EPA merupakan konsep kerjasama ekonomi global 

yang mau tidak mau harus dilakukan oleh suatu negara, jika tidak 

ingin tergilas, tertinggal, bahkan bisa menjadi korban dari 

perkembangan perdagangan internasional. Dalam skripsi betha 

lands, dan menjelaskan juga bahwa posisi Indonesia sangat 

bergantung pada Jepang yang dimana eksport-import Negara 

Indonesia ke Jepang penting adanya. Dimana bagi Indonesia jepang 

merupakan mitra dagang terbesar dalam hal eksport-import 

Indonesia. 

Penelitian terdahulu yang ke-3 yaitu Debby Rahmawati dengan 

judul “Sistem Proteksi Ekonomi Negara-negara Asia Timur (Jepang, 

China dan korea selatan)” dimana penelitian ini membandingkan 

mengenai system proteksi investasi asing yang ada di negara-negara 

Asia Timur seperti Jepang, China, korsel yang dimana saat ini ketiga 

Negara  tersebut terkenal dengan kemajuan ekonomi mereka. 

Dominasi peran Negara dalam memajukan perekonomian di masing-

masing Negara juga memberikan kontribusi yang cukup penting 

dalam kemajuan perekonomian mereka. 
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Tabel 1.1.  Penelitian Terdahulu 

No. Nama peneiti/ Judul 

Penelitian 

Perspektif Hasil 

1. Intan Octavia Satili 

lulusan Universitas 

Muhammadiyah 

Malang  2009/ 

Strategi Perdagangan 

Jepang Dalam 

Indonesia-Japan 

Economic 

Partnership 

Agreement (IJ-

EPA)”. 

1.Perspektif 

Liberalisme 

2.Kebijakan Industrial 

3.Strategi kapitalisme 

Jepang (Japanese 

strategic Capitalism) 

4.Economic 

Partnership 

Agreement (EPA) 

Hasil peneliti yang pertama, dimana dalam 

skripsinya menjelaskan strategi perdagangan 

Jepang dalam kerjasama dengan Indonesia 

melalui IJ-EPA (Indonesia-Japan Economic 

Partnership Agreement). Menjelaskan strategi 

perdagangan ekonomi jepang di Indonesia.  

2. Betha Landes  K.S 

lulusan Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 2011/ 

Manfaat Indonesia-

Japan Economic 

Partnership 

Agreement (IJ-EPA) 

Bagi Indonesia 

(Studi Ekspor 

Komoditi Non Migas 

Indonesia ke Jepang) 

1.Ekonomi politik 

internasional (EPI) 

2.Konsep 

Perdagangan 

internasional 

3.Konsep EPA 

Hasil dari Peneliti yang ke-2, dimana 

menjelaskan tentang apa dan bagaimana 

manfaat IJ-EPA terhadap Indonesia yang 

memiliki dampak positive terhadap eksport-

import dari Jepang melalui EPA ke Indonesia. 

3. 

 

 

 

 

 

Debby Rakhmawati 

Lulusan Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 2009/ 

Sisitem Proteksi 

Ekonomi Negara-

negara Asia Timur 

(Jepang,China,Korea 

Selatan) 

1. Konsep Proteksi 

 

Dalam penelitian yang ke-3 juga berbeda 

dengan apa yang penulis teliti, diaman 

menjelaskan tentang system proteksi investasi 

asing yang ada di Negara-negara Asia Timur 

seperti Jepang, China, dan Korea Selatan. 
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4. Gina Monika Dewi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang/ Strategi 

Jepang dalam 

mempertahankan 

pasar Industri Di 

Indonesia melalui 

(Indonesia-Japan 

Economic 

Partnership 

Agreement) 

1.Konsep Liberalisasi 

perdagangan. 

2.Kebijakan Industrial 

Jepang. 

3.Economic 

Partnership 

Agreement (EPA) 

 

Berbeda dengan apa yang ditulis peneliti 

terdahlu dengan penulis, dalam penelitiannya 

penulis mengkaji tentang bagaimana dan apa 

strategi jepang dalam memperluas pasar 

Industri Jepang di Indonesia dengan 

memanfaatkan IJEPA yang sudah di sepakati 

oleh kedua Negara Jepang dan Indonesia (dilihat 

dari sudut pandang Jepang.) 

Sumber diolah dari beberapa data 2012 

 

1.5.2.  Landasan Konsep / Teori  

 Bekaitan dengan judul yang penulis angkat, untuk menjelaskan 

mengenai Strategi Jepang dalam Memperluas Pasar Industri di Indonesia 

dalam IJEPA. 

1.5.2.1 Kebijakan Industrial Jepang 

Kebijakan Industrial merupakan suatu upaya pemerintah untuk 

menggiring penggunaan sumber daya ke sektor-sektor tertentu yang 

dipandang penting oleh pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi di masa 

depan.
9
 Dimana yang dimaksud merupakan salah satu Industri dalam 

negeri Jepang yang dianggap mampu membantu perekonomian Jepang 

semakin menunjang dan membuat kesepakatan dan kerjasama 

Internasional dengan negara lain. Kebijakan Industrial telah diterapkan 

secara luas di Jepang. Akar kebijakan Industrialisasi yang dilakukan oleh 

Jepang dapat ditelusuri dari peristiwa Restorasi Meiji pada pertengahan 

                                                           
9
 Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, 2003, Ekonomic Internasional Teori dan Kebijakan, 

diterjemahkan oleh: Faisal H. Basri. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hal: 330  
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abad ke-19 dan slogan pemerintah pemimpin pembangunan yakni slogan 

Shokusan-Kogyo yang berarti Industrialisasi serta slogan Fukoku-Kyohei 

yang berarti negara makmur dan militer yang kuat.
10

 Dan merupakan 

negara yang memiliki pasar yang luas dengan pertumbuhan penduduk 

yang luar biasa, hal ini membuat jepang berfikir unuk melakukan 

pendekatan dengan Indonesia dengan menjadi “rekan” 
11

 untuk 

memperluas kawasan industrinya dalam bidang otomotif maupun 

ekonomi. 

1.5.2.2 Konsep  Liberalisasi Perdagangan  

Liberalisasi merupakan paham dari Adam smith yang menganggap 

demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera diperlukan pengakuan akan 

kebebasan dan persamaan hak pada individu dalam segala bidang. Peran 

pemerintah harus dibatasi demi terwujudnya kesejahteraan itu. Dalam 

buku Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations (1776) 

mengatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah homo economicus yang 

senantiasa yang senantiasa mengejar kepentingannya sendiri guna 

memperoleh manfaat atau kenikmatan yang sebesar-besarnya dari apa saja 

yang dimilikinya. Pada prinsipnya perdagangan bebas atau free trade 

adalah suatu bentuk ekonomi suatu negara yang mekanisme kebijakan 

perekonomiannya diserahkan kepada kebijakan pasar dengan 

                                                           
10

Marcus Noland and Howard Pack, 1959, Insudtrial policy in era of Globalization on Lesson from 

Asia. Whasington D,C: Institute for International Economics. Page 36. 
11

 Mengartikan bahwa Jepang menajdikan Indonesia sebagai rekan kerjasama dalam organisasi  IJ-

EPA.  
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meminimalkan seminim mungkin peran negara bahkan diharapkan sama 

sekali tidak ada intervensi atau campur tangan dari negara.
12

   

 Liberalisasi Perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu 

kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa 

dikenai pajak eksport-import atau hambatan perdagangan lainnya. 

Ekonomi dunia adalah faktor-faktor yang dapat menguntungkan pada 

pembangunan ekonomi interdependensi dan keterkaitan ekonomi maju dan 

yang kurang berkembang cenderung berpihak pada masyarakat yang 

kurang berkembang. 
13

 Dalam konsep ini menunjukkan kerjasama 

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement ini memperlihatkan 

kerjasama antar Jepang dan Indonesia yang dimana masing-masing negara  

mengimport dan mengeksport barang demi kebutuhan kesejahteraan 

ekonomi masyarakatnya dan juga agar Jepang yang sudah sepakat 

bekerjasama dengan Indonesia dalam IJEPA ini, memiliki pertambahan 

lahan pasar industri ekonominya di Indonesia, mengingat bahwa indonesia 

merupakan negara dengan jumlah populasi ke-4 tertinggi setelah Cina, 

Amerika, dan India. Adanya kesepakatan IJEPA juga menentukan 

bagaimana Jepang memperluas pasar industrinya di Indonesia. 

Dalam Liberalisasi, digambarkan bahwa adanya kejasama positif 

antar kedua negara yang menjalin kerjasama guna memngembangkan 

infrastruktur dalam bidang masing-masing negara yang memiliki 

kesepakatan pembangunan bersama.  

                                                           
12

 . http://iesdepedia.com/blog/2013/02/15/liberalisme/. Diakses tanggal 3 maret 2013. 
13

 Yanuar Ikbar, 2006, Ekonomi politik Internasional Konsep dan Teori, Bandung, Refika 

Aditama, hal. 79-80. 

http://iesdepedia.com/blog/2013/02/15/liberalisme/
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Secara teoritis Liberalisasi perdagangan akan meningkatkan 

volume perdagangan antar negara dengan meningkatnya spesialisasi dan 

efisiensi karena negara yang mempunyai keunggulan dari daya saing 

produknya akan terus meningkatkan produksi dan daya saingnya. 

  1.5.2.4. Economic Partnership Agreement (EPA) 

EPA merupakan sebuah kerangka kerjasama ekonomi yang 

berbasis pada konsep Free Trade Agreement (FTA). FTA memiliki 

pengertian antara dua negara atau lebih melakukan perjanjian Internasional 

bagi penghapusan tarif. Perjanjian Economy Partnership Agreement (EPA) 

adalah nama baru untuk persetujuan ekonomi seperti perdagangan barang 

dan jasa, investasi, dan pembelian oleh pemerintah (Government 

procurement). 

Perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang mendapatkan 

kesepakatan yang dimana Jepang merupakan kerjasama yang 

komprehensif dan lebih memberikan peluang daripada kesepakatan dalam 

World Trade Organization (WTO), sehingga sering disebut dengan World 

Trade Organization (WTO) PLUS. Untuk mengakomodasi ke-

komprehensifan dan memperlancar jalannya perundingan, maka 

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) 

mengelompokkan perundingan ke dalam 13 Expert Groups (EG), yaitu : 

1. Perdagangan barang (industri) 

2. Prosedur Bea Cukai 

3. Ketentuan Asal Barang (industri) 
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4. Investasi 

5. Peningkatan Lingkungan bisnis dan Promosi Bisnis 

6. Perdagangan Servis (industri) 

7. Natural perdagangan perorangan 

8. Energi dan Sumber Daya mineral 

9. Intelectual Property Right (IPR) 

10. Kebijakan persaingan  

11. Kerjasama Teknis Pengembangan suatu Kapasitas 

12. Ketentuan umum 

13. Pengadaan Pemerintaht
14

  

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti membuat kualitative research dengan 

batasan waktu dari tahun 2008-2010 yang dimulai pada Strategic 

Partnership Agreement. 

1.6.2. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data terkait dengan teknik penggalian data 

yang harus relevan dengan kebutuhan penelitian dan sumber data yang 

ada, dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

studi pustaka ( Library Research ) dengan mengumpulkan data-data dari 

berbagai literature, seperti buku-buku, jurnal, majalah, internet, surat 

kabar, dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang penulis 

                                                           
14

Skripsi Betha lands K.S,2011,Manfaat Indonesia-Japan Economic Partership Agreement (IJ-

EPA) Bagi Indonesia (Studi eksport Komoditi Non Migas Indonesia ke jepang),hal.6 
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bahas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data 

sebanyak mungkin, kemudian menyeleksinya dan mengelompokkannya ke 

dalam masing-masing bab pembahasan yang sesuai dengan sistematika 

penulisan. 

1.6.3. Teknik analisa Data  

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis 

data kualitatif analisis isi, yaitu analisis yang menggunakan penggambaran 

persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian menarik suatu 

kesimpulan. Data statistik hanya digunakan sebagai data pendukung dari 

semua fakta yang hendak digambarkan dan dijelaskan. 

1.6.4. Jenis penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif, bertujuan 

untuk menggambarkan strategi yang ditempuh Jepang dalam EPA untuk 

memperluas pasar industrinya di Indonesia. 

1.7. Struktur Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara keseluruhan dapat 

dibagi menjadi empat bab sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Sistematika Penulisan 

BAB JUDUL PEMBAHASAN 

I Pendahuluan  1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Kajian Pustaka 

1.5.1 Penelitian 

Terdahulu 

1.5.2 Landasan 

Konsep/Teori 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan 

Penelitian 

1.6.2 Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1.6.3 Teknik Analisa 

Data 

1.6.4 Jenis Penelitian 

1.7 Struktur Penulisan 

II Kerjasama Jepang-

Indonesia melalui IJEPA 

2.1 Sejarah Industri Jepang 

2.1.1 Liberalisasi 

Jepang  

2.1.2 Industri Jepang 

2.1.3 Ekonomi Jepang 

2.1.4 Industri Modern 

Jepang 

2.2 Economic Partnership 

Agreement (EPA) 

2.2.1 Ruang Lingkup 

Kebijakan EPA 

2.2.2 Tujuan Kebijakan 

EPA Jepang 

2.3 Jepang Sebelum IJEPA 
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2.4 Hubungan Indonesia-

Jepang 

2.5 Kerjasama Jepang dan 

Indonesia dalam IJEPA 

III Strategi Jepang Dalam 

Memperluas Pasar 

Industrinya di Indonesia 

Dalam IEPA. 

3.1 Masuknya Perdagangan 

Jepang Ke Pasar 

Indonesia 

3.2 Strategi Jepang 

Memperluas Pasar 

Industri di Indonesia 

3.2.1 Strategi 

Perdagangan Jasa (Trade 

in Service) 

3.2.2 Strategi Perluasan 

Investasi  

3.2.3 Strategi Pop 

Culture  

3.2.4 CSR ( Coorporate 

Social Responsibillity) 

3.2.5 Strategi 

Perdagangan Barang  

3.2.6 Proteksi Sektor 

Pertanian 

IV Penutup 4.1       Kesimpulan 
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Gambar 1.1 Alur Pemikiran 
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Teori / Konsep 

Kebijakan Industrial Jepang, 

Konsep Liberalisme 

Perdagangan, Teori 

Comparative Adventage, 

Economic Partnership 

Agreement (EPA). 
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Obyek yang diteliti 

Bagaimana Jepang memperluas 

pasar Industrinya di Indonesia 

dalam IJEPA dan strategi Jepang 

yang membantu Jepang dalam 

memperluas pasar Industrinya di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan 

Bagaimana strategi Jepang 

dalam mempertahankan Pasar 

industrinya melalui EPA di 

Indonesia dalam IJ-EPA?? 

 

Diperolehnya temuan tentang 

strategi Jepang dalam memperluas 

pasar industrinya melalui IJEPA di 

Indonesia sebagai bagian dalam 

strategi Jepang memperluas pasar 

Industrinya di Indonesia.   


