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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemitraan  Trans-Pasifik  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Trans-Pacific

Partnership  (TPP)1 merupakan  sebuah kerjasama negara  kawasan Asia Pasifik

dalam  hal  perdagangan  (ekonomi).  Awalnya  TPP  sendiri  merupakan  Trans

Pacific  Strategic  Economic  Partnership  (TPSEP)2 yang  merupakan  kerjasama

perdagangan  khusus  antara  Chili,  Selandia  Baru,  Singapura,  dan  Brunei

Darussalam  yang  ditandatangani  pada  tanggal  18  Juli  2005  di  Wellington,

Selandia Baru.3 Perjanjian ini kemudian berlaku di seluruh negara anggota pada

tahun 2006, yang ditandai dengan dihapusnya tarif perdagangan, akses pasar yang

lebih  mudah,  serta  adanya  pembagian  informasi  dan  inovasi  dalam  hal

pengembangan  ekonomi,  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  budaya  di  antara

negara anggotanya.4

Negara-negara  yang  awalnya  tergabung  dalam  keanggotaan  TPSEP

kemudian dikenal dengan sebutan Pacific four (P4). Sejak TPSEP diberlakukan di

seluruh negara anggotanya,  kerjasama ini kemudian mengalami  perkembangan.

Perkembangan tersebut terlihat pada perluasan keanggotaan yang ditandai dengan

1Selanjutnya disingkat menjadi TPP.
2Selanjutnya disingkat menjadi TPSEP.
3Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (P4) Chile-Brunei Darussalam-New
Zealand-Singapore,  Organization  of  American  States,  diakses  dalam:
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_Asia/CHL_Asia_e.asp (15/3/2016, 19:53 WIB).
4Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (P4), New Zealand Ministry of Foreign
Affairs  and Trade,  diakses  dalam:  https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-
trade-agreements-in-force/p4/#facts (15/3/2016, 20:03 WIB).
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mulai  bergabungnya  Amerika  Serikat,  Australia,  Peru,  Vietnam,  Malaysia,

Meksiko, Kanada dan Jepang.5 Perjanjian ini  kemudian dikembangkan menjadi

Trans-Pacific  Partnership  (TPP)  ketika  Amerika  Serikat  mulai  memutuskan

untuk bergabung, dimana negara-negara lainnya yang turut bergabung di dalam

kerjasama  ini  terlibat  dalam  negosiasi.  Adapun  salah  satu  faktor  yang

melatarbelakangi  Amerika  Serikat  bergabung  dalam perjanjian  ini  yaitu  untuk

mengatasi  krisis  finansial  yang  dimulai  sejak  tahun  2007.6 Menurut  para  ahli,

bergabungnya Amerika Serikat juga mampu menjadi katalisator di kawasan Asia

Pasifik, hal ini dapat dibuktikan dengan bertambahnya jumlah anggota perjanjian

setelah Amerika Serikat bergabung di dalamnya.7

Proses awal negosiasi terjadi sejak bulan Maret tahun 2008. Hal tersebut

bersamaan  dengan  bergabungnya  Amerika  Serikat  ke  dalam  P4  untuk

menyelesaikan  investasi  dan  jasa  ketentuan  keuangannya.8 Bergabungnya

Amerika  menandakan  dimulainya  babak  baru  dalam  perjanjian  yang  awalnya

diinisiasi oleh negara P4. Selama kurun waktu dua tahun (2010-2012), TPP telah

melalui  sebanyak  15  kali  tahap  negosiasi,  yang  mana  negosiasi  ke-15  ini

kemudian  diikuti  dengan  adanya  ketertarikan  Meksiko  dan  Kanada  untuk

bergabung dalam keanggotaan TPP.
5Inriani  Margaretha  Sitohang,  Penolakan  Indonesia  Bergabung  dalam  Trans  Pacific
Partnership(TPP),  Vol.2,  No.2,  Samarinda:  Universitas  Mulawarman,   diakses  dalam:
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/ejournal%20Baru.
%20PENOLAKAN%20INDONESIA%20BERGABUNG%20DALAM%20TRANS%20PACIFIC
%20PARTNERSHIP%20(TPP)%20(05-22-14-02-37-26).pdf , hal. 1 (15/3/2016, 20:45 WIB).
6Andri,  2013,  Kebijakan  Amerika  Serikat  untuk  Memenuhi  Kepentingan  Ekonominya  Melalui
Trans Pacific Partnership Periode 2011-2013, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 26.
7Ibid, hal.39.
8Ian  F.  Fergusson  and  Bruce  Vaughn,  2010,  The  Trans-Pacific  Agreement,  CRS  Report  for
Congress,  hal.  1,  dalam  Hamdy  Maulana,  2012,  Kepentingan  Amerika  Serikat  Mendorong
Indonesia Bergabung dalam Trans Pacific Partnership, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan
Internasional, Universitas Muhammadyah Yogyakarta, hal. 4.
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Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, pada 5 Oktober 2015 TPP

secara  resmi  telah  memiliki  12  negara  anggota,  yaitu  Singapura,  Brunei

Darussalam,  Selandia  Baru,  Chili,  Amerika  Serikat,  Australia,  Peru,  Vietnam,

Malaysia,  Meksiko,  Kanada,  dan  Jepang.  The  Trans-Pacific  Partnership

Agreement  (TPPA)  sebagai  bentuk  kerjasama  perdagangan  terbesar  di  dunia

secara resmi  ditandatangani  oleh 12 negara  anggotanya  di  Selandia Baru pada

tanggal 4 Februari 2016.9

TPPA merupakan sebuah kerjasama yang memiliki cakupan luas dan tidak

hanya bertujuan untuk meningkatkan sektor perdagangan, melainkan TPPA juga

mencakup  tentang  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi,  memberikan

pertumbuhan ekonomi dan keuntungan secara sosial, membuka kesempatan kerja

dan bisnis, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, memberikan keuntungan

bagi  para  konsumen,  mengurangi  kemiskinan  serta  menciptakan  profit  yang

berkelanjutan.10

Sebagaimana  bentuk kerjasama perdagangan bebas  lainnya,  TPPA juga

memberikan  kemudahan  kepada  negara  anggotanya  dengan  memberlakukan

pembebasan tarif dalam aktivitas ekspor maupun impor, sehingga negara anggota

TPPA  memandang  bahwa  TPPA  merupakan  suatu  kesempatan  untuk

mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi dengan jumlah negara anggota yang saat

ini  mencakup  wilayah  Asia  Pasifik,  sehingga  membuat  perjanjian  ini  semakin

menjanjikan dalam memudahkan transaksi perdagangan di kawasan ini.

9TPP Trade Deal Signed in Auckland, BBC, diakses dalam:  http://www.bbc.com/news/business-
35480600 , (1/3/2016, 13:55 WIB).
10Preamble of Legally Verified Text of Trans-Pacific Partnership (TPP), Trans-Pacific Partnership,
diakses dalam: http://tpp.mfat.govt.nz/text (15/3/2016, 21:12 WIB).
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Sebagai  salah  satu  negara  kawasan  Pasifik  yang  tergabung  dalam  P4,

Selandia Baru tentunya merupakan salah satu negara yang terlibat dalam negosiasi

TPPA.  Perdana  Menteri  Selandia  Baru,  John  Key  telah  memutuskan  untuk

bergabung dengan TPPA yang ditandai dengan keikutsertaannya menandatangani

perjanjian  tersebut  di  Auckland  pada  bulan  Februari  tahun  2016.  Sebagai

seseorang yang  memiliki  posisi  penting  di  Selandia  Baru,  John Key dan para

pengambil  kebijakan  di  Selandia  Baru  (elit)  tentunya  memiliki  pertimbangan

tersendiri  mengapa pada akhirnya Selandia Baru harus tetap bergabung dengan

keanggotaan TPPA, sebagaimana yang diketahui bahwa Selandia Baru termasuk

negara inisator TPPA (P4) sehingga Selandia Baru merupakan negara yang tidak

pernah keluar dari negosiasi perjanjian.

Selandia  Baru  memiliki  tekad  yang  matang  untuk  bergabung  dengan

keanggotaan  TPPA.  Kedepannya,  melalui  TPPA,  Selandia  Baru  berencana

mewujudkan  negaranya  sebagai  bangsa  dengan sektor  perdagangan yang  kuat.

Hal ini dikarenakan TPPA bagi Selandia Baru dapat membantu dalam mengatur

perdagangan dan investasi  di  kawasan Asia Pasifik,  dan pada akhirnya  hal ini

akan memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi Selandia Baru.11

Selain itu,  TPPA nantinya  juga akan membuka integrasi  ekonomi yang

lebih luas dan mendukung adanya perdagangan bebas di wilayah Asia Pasifik. Hal

ini  akan  memberikan  kesempatan  serta  keuntungan  bagi  Selandia  Baru  untuk

membentuk liberalisasi ekonomi yang matang dan mengembangkan supply chains

di  kawasan  Asia  Pasifik  di  masa  yang  akan  datang.12 Hal  ini  sesuai  dengan

11Trans-Pacific Partnership, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, diakses dalam:
https://www.tpp.mfat.govt.nz/ (15/3/2016, 23:37 WIB).
12Ibid.
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rencana  strategis  Selandia  Baru  dalam  TPPA  yang  menginginkan  adanya

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

TPPA  yang  menawarkan  berbagai  keuntungan  kepada  seluruh  negara

anggotanya  juga  menghadapi  suatu  masalah  dalam  proses  kesepakatannya.

Perjalanan menuju kesepakatan dalam sebuah perjanjian di tiap negara anggota

ternyata  tidak  berjalan  dengan  mudah,  khususnya  di  Selandia  Baru.

Ditandatanganinya TPPA oleh Selandia Baru pada Februari 2016 menimbulkan

protes dan penolakan di tengah masyarakat. Penolakan tersebut ditunjukkan oleh

sebuah kelompok yang terdiri dari 1.000 aktivis melakukan aksi protes terhadap

TPPA dengan memblokir salah satu jalan di Auckland.13

Kontroversi TPPA sejak tahap negosiasi pada dasarnya telah ada karena

tidak  semua  negara  menginginkan  liberalisasi  perdagangan  yang  terlalu  luas.

Dianggap  sebagai  sebuah  kontroversi  karena  pembebasan  tarif  dan  hambatan

perdagangan (barriers) tidak semata-mata dipandang sebagai sebuah kesempatan

dan keuntungan bagi  negara-negara di  dunia,  melainkan mampu menyebabkan

kerugian bagi negara anggota karena liberalisasi yang sangat luas dikhawatirkan

dapat melampaui batas-batas kedaulatan suatu negara. Bahkan sebagaimana yang

dimuat  dalam  situs  Aljazeera,  TPPA  dapat  dikatakan  sebagai  perjanjian  yang

paling  kontroversial  sepanjang  sejarah  yang  akhirnya  disetujui  oleh  para

pemimpin negara anggotanya.14

13TPP Formally signed in New Zealand as mass protest paralyzes Auckland, RT, diakses dalam:
https://www.rt.com/news/331210-tpp-signed-auckland-protest/ , (1/3/2016, 14.00).
14Caitlin McGee, Controversial TPP pacts signed amid New Zealand protests, Aljazeera, diakses
dalam:  http://www.aljazeera.com/news/2016/02/controversial-tpp-pact-signed-zealand-protests-
160204031601547.html (16/3/2016, 13:35 WIB).
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Aksi protes yang terjadi di Selandia Baru ketika proses penandatanganan

TPPA  berlangsung  tidak  hanya  dilakukan  oleh  kelompok  aktivis,  melainkan

terdapat sebanyak 20.000 orang berbaris melalui Queen Street dan ribuan lainnya

berkumpul  di  luar  SkyCity  Casino  di  Auckland  dimana  perjanjian  tersebut

ditandatangani. Para demonstran menyuarakan penolakannya dengan menyatakan

bahwa TPPA merupakan sebuah perjanjian yang nantinya hanya menguntungkan

perusahaan multinasional Amerika Serikat.15

Protes  yang  dilakukan  oleh  berbagai  kelompok  masyarakat  di  Selandia

Baru ternyata tidak mengurungkan niat John Key dan para pengambil kebijakan

Selandia  Baru  untuk bergabung  dalam keanggotaan  TPPA.  Jika  ditelaah  lebih

lanjut,  dalam setiap  pengambilan  suatu  kebijakan pasti  ada latar  belakang dan

maksud  tertentu  mengapa  suatu  kebijakan  pada  akhirnya  diambil  oleh  para

pengambil kebijakan. Latar belakang atau motif suatu negara dalam mengambil

kebijakan juga dapat merupakan sebuah strategi yang digunakan guna mencapai

kepentingan nasionalnya.

Penulis  dalam penelitian ini  akan mengkaji  lebih lanjut mengenai motif

Selandia  Baru untuk bergabung dalam keanggotaan TPPA. Melihat  banyaknya

kontroversi  dan  penolakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Selandia  Baru,

tentunya mengkaji motif Selandia Baru sebagai negara (aktor) untuk bergabung

dalam  keanggotaan  TPPA  dibalik  kontroversi  dan  penolakan  tersebut  akan

menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Maka dari itu untuk mengkaji lebih jauh

mengenai  latar  belakang  Selandia  Baru  bergabung  dalam  TPPA,  penulis

15 Tom Peters, TPP Signed in New Zealand amid mass protests, Global Research, diakses dalam:
http://www.globalresearch.ca/trans-pacific-partnership-signed-in-new-zealand-amid-mass-
protests/5507008 (16/3/2016, 13:39 WIB).
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mengangkat  judul  “Analisa  Keputusan  Selandia  Baru  Bergabung  dalam

Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa  Selandia  Baru  memutuskan  untuk  bergabung  dalam  Trans-

Pacific Partnership Agreement (TPPA) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  alasan  atau  pun  motif  dari

Selandia  Baru  untuk  bergabung  dalam  Trans-Pacific  Partnership  Agreement

(TPPA).  Sehingga  dari  alasan-alasan  tersebut  penelitian  ini  dapat  menemukan

sebuah  strategi  yang  digunakan  Selandia  Baru  dengan  bergabung  dalam

keanggotaan TPPA.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian  ini  nantinya  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan

pemikiran  serta  memperkaya  konsep-konsep  atau  memperkuat  teori  terhadap

bidang  ilmu  hubungan  internasional.  Secara  khusus,  penelitian  ini  diharapkan

mampu  menambah  kajian  atau  analisa  terkait  dengan  mata  kuliah  Teori  dan

Analisa Politik Luar Negeri.
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Secara  akademis,  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan

pengetahuan secara umum mengenai  TPPA baik dalam hal tujuan, keuntungan

dan  kerugian,  maupun  substansinya.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  diharapkan

dapat  menjelaskan  kepada  pembaca  mengenai  penggunaan  teori  dalam bidang

ilmu hubungan internasional yang berkaitan dengan teori strategi kebijakan luar

negeri, khususnya yang diterapkan di Selandia Baru.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara  praktis,  penelitian  ini  nantinya  diharapkan  mampu  menambah

wawasan,  informasi,  serta  gagasan  bagi  penulis  serta  bagi  semua  pihak  yang

membaca  penelitian  ini  agar  mampu  mengkaji  serta  meneliti  penelitian  yang

berkaitan  dengan  Trans-Pacific  Partnership  Agreement  (TPPA)  dan  proses

pembuatan kebijakan luar negeri.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian  dapat  dilakukan  ketika  lingkup pembahasannya  telah

teruji  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya.  Penulis  dalam mengkaji  penelitian

yang akan diangkat tentunya memerlukan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini

diperlukan sebagai bentuk pengujian apakah penelitian yang akan diangkat oleh

penulis  merupakan penelitian yang teruji  dan relevan untuk diangkat.  Terdapat

lima penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis sebagai acuan penelitian.

Penelitian terdahulu yang pertama, adalah paper milik Joshua P. Meltzer,

dengan judul “The Trans-Pacific  Partnership Agreement,  the Environment and
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Climate  Change”16.  Meltzer  dalam penelitiannya  memaparkan mengenai  kaitan

dari  sebuah  perjanjian  perdagangan  (dalam  hal  ini  TPPA)  dengan  keadaan

lingkungan dan perubahan iklim. Penelitian yang dilakukan Meltzer memaparkan

lebih jauh bahwa sebuah perjanjian perdagangan menimbulkan keuntungan dan

tantangan yang terjadi secara bersamaan.

Meltzer  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  suatu  perjanjian  atau

kerjasama  perdagangan  seharusnya  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk

menjadi  jalan  tengah  dari  tantangan  peningkatan  aktivitas  ekonomi.  Sebuah

perjanjian dapat digunakan sebagai suatu bentuk aturan yang mengikat terhadap

isu-isu kerusakan lingkungan, seperti penebangan liar dan penangkapan ikan yang

berlebihan.17

Penelitian  ini  juga menjelaskan  mengenai  kepentingan Amerika  Serikat

menggunakan  Trans-Pacific  Partnership Agreement  (TPPA) sebagai  alat  untuk

mengontrol isu lingkungan. Terdapat sebuah mekanisme dalam suatu perjanjian

yang disebut dengan Multilateral Environmental Agreement  (MEA). Mekanisme

ini digunakan oleh Amerika Serikat  untuk dapat  menciptakan taat  hukum bagi

pihak  yang  tergabung  dalam  suatu  perjanjian.  Saat  ini,  MEA  belum  berlaku

kepada seluruh negara  anggota TPPA, hanya  beberapa  negara  yang  terlibat  di

dalamnya. Penelitian ini kemudian menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki

kepentingan untuk mengajak seluruh negara anggota agar mengikuti sistem MEA

16 Joshua P. Meltzer,  The Trans-Pacific Partnership Agreement,  the Environment and Climate
Change.  Washington  DC:  The  Brookings  Institution,  diakses  dalam:
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2013/09/trans-pacific-partnership-
meltzer/meltzer-tpp-environment-chapter_version-2.pdf  (3/8/2016, 23:02 WIB).
17Ibid. hal. 2.
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agar  terdapat  suatu  aturan  yang  paten  dan  transparansi  terhadap  isu-isu

lingkungan.

Penelitian milik Meltzer dijadikan sebagai salah satu penelitian terdahulu

karena memiliki  ruang lingkup materi  yang sama,  yaitu  pembahasan mengenai

Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA). Selain itu dalam menganalisa hasil

penelitiannya,  Meltzer  cenderung  lebih  menjelaskan  mengenai  kepentingan

Amerika  Serikat  dalam  TPPA  agar  negara-negara  yang  terlibat  dapat  tunduk

terhadap aturan yang sudah dibuat dengan mekanisme MEA, sama halnya seperti

yang  diterapkan  dalam  perjanjian  perdagangan  sebelumnya  yaitu  Korea-US

(KORUS). Hal inilah yang membedakan penelitian Meltzer dengan penulis, selain

berbeda pada variabelnya dimana penulis menggunakan Selandia Baru, teori atau

konsep yang digunakan untuk menganalisa kasus juga berbeda.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu sebuah working paper yang berjudul

“The Economic Effects  of the Trans-Pacific Partnership: New Estimates”, oleh

Peter  A.  Petri  dan  Michael  G.  Plummer.18 Sama  halnya  seperti  penelitian

terdahulu sebelumnya, working paper Petri dan Plummer juga masih berada pada

cakupan  pembahasan  mengenai  Trans-Pacific  Partnership  Agreement  (TPPA).

Analisis yang digunakan dalam  working paper  ini lebih berfokus pada dampak

penerapan TPP terhadap perekonomian.

Penelitian  yang  dilakukan  Petri  dan  Plummer  menggunakan  global

computable general equilibrium (CGE) model dalam menganalisa dampak TPPA

18Peter A. Petri and Michael G. Plummer, The Economic Effects on the Trans-Pacific Partnership:
New Estimates,   Working  Paper  No.16-2,  January 2016,   Peterson  Institute   for  International
Economics.  Diakses  dalam:  http://www.iie.com/publications/wp/wp16-2.pdf  (3/8/2016,  23:07
WIB).
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terhadap  ekonomi.  Model  ini  dapat  menganalisa  TPP  ke  dalam  tiga  tahap.

Pertama,  CGE  model  dapat  memroyeksikan  perkembangan  global  dan

perdagangan dalam rentangan tahun 2015 hingga 2030. Kedua, ketetapan TPP

akan diproyeksikan ke dalam perubahan tarif,  non-tariff barriers  (NTBs) dalam

barang dan jasa,  dan hambatan dalam  foreign direct  investment  (FDI).  Ketiga,

model  ini  akan dijalankan dengan hambatan  (barriers)  yang  diproyeksikan  ke

dalam TPP, dan hasilnya akan dibandingkan dengan solusi dasarnya.19

Kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan Petri dan Plummer

yaitu  berdasarkan  ketetapan  dalam  TPP  dan  data  yang  tersedia,  TPP  pada

dasarnya  akan memberikan  keuntungan yang  berkelanjutan  bagi  semua  negara

anggota dan akan terjadi peningkatan pemasukan negara, khususnya bagi Amerika

Serikat  yang  akan  mendapat  keuntungan  hingga  USD 131  Milyar  pada  tahun

2030. Selain itu, TPP mengembangkan aturan yang komprehensif dalam integrasi

ekonomi di bidang perdagangan yang telah berada jauh di depan WTO, termasuk

jasa,  investasi,  telekomunikasi,  ekonomi digital,  dan industri  penting lainnya.20

Dijelaskan  pula  dalam  penelitian  ini  bahwa  TPP  digunakan  sebagai  strategi

Amerika  Serikat  untuk  menyeimbangkan  kembali  hubungan  politik  dan

ekonominya dengan kawasan Asia Pasifik.

Penulis  menggunakan  working  paper  milik  Petri  dan  Plummer

dikarenakan adanya kesamaan isu yang dibahas yaitu mengenai TPP. Perbedaan

penelitian ini terlihat pada teori atau konsep yang digunakan dalam menganalisa

kasus. Penelitian milik Petri dan Plummer lebih fokus pada model atau konsep

19Ibid.,hal. 7.
20Ibid.,hal. 17.
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dalam ekonomi, sedangkan penulis lebih fokus kepada teori proses pengambilan

kebijakan.  Terlepas  dari  perbedaan  tersebut,  terdapat  kesamaan  dalam analisa

untung rugi dalam penelitian terdahulu dengan penulis. Penelitian yang dilakukan

penulis  juga  tidak  hanya  sebatas  pada  analisa  untung  rugi,  namun  juga

menganalisa faktor internal dan eksternal lainnya.

Penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu sebuah skripsi dengan judul “Latar

Belakang Jepang Bergabung dalam Keanggotaan Trans Pacific Partnership” oleh

Seftia  Novita  Sari  Majelis.21 Penelitian  ini  menekankan  penjelasan  mengenai

rasionalitas Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dalam mengikuti keanggotaan

TPP.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  eksplanatif

dengan menggunakan  rational choice theory  oleh John Scott sebagai alat untuk

menganalisa  fenomena  yang  diangkat.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam

penelitiannya,  Seftia  memaparkan  bahwa  bergabungnya  Jepang  ke  dalam

keanggotaan TPP merupakan suatu hal yang dianggap sebagai sebuah kontroversi.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya aksi protes dari kaum petani terhadap PM Abe

sejak  pertama  kali  ia  menyampaikan  ketertarikannya  untuk  bergabung  dalam

keanggotaan TPP pada tahun 2011. Kritik dan protes dilakukan oleh kaum petani

karena mereka percaya bahwa bergabungnya Jepang ke dalam TPP hanya dapat

merugikan mereka akibat dihapuskannya hambatan perdagangan.22

Banyaknya protes dari kaum petani di Jepang rupanya tidak menyurutkan

niat Perdana Menteri Jepang untuk ikut bergabung dalam keanggotaan TPP. Hal

21 Seftia Novita Sari Majelis, 2015, Latar Belakang Jepang Bergabung dalam Keanggotaan Trans
Pacific  Partnership,  Skripsi,  Yogyakarta:  Jurusan  Hubungan  Internasional,  Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
22Ibid.,hal. 3.
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ini dikarenakan dalam mengambil suatu keputusan, Perdana Menteri Jepang telah

menganalisa untung dan rugi dari bergabungnya Jepang dengan TPP. Keuntungan

akan didapatkan Jepang apabila bergabung dengan TPP, khususnya dalam bidang

ekonomi.  Selain  itu,  Jepang  juga  dapat  menjaga  mitra  dalam  jangka  panjang

dengan  Amerika  Serikat.  Terlebih  lagi,  Shinzo  Abe  percaya  bahwa  dengan

bergabung  dalam  keanggotaan  TPP,  akan  memperkuat  posisi  Jepang  dalam

ekonomi dan politik di Asia Timur.

Penelitian milik  Seftia  dijadikan sebagai  salah satu penelitian  terdahulu

oleh penulis karena terdapat kesamaan lingkup pembahasan, yang mana penelitian

Seftia juga membahas mengenai TPP dan mengkaji mengenai motif atau alasan

suatu negara dalam mengikuti suatu perjanjian. Hanya saja, penelitian Seftia fokus

pada level individu (PM Jepang), sedangkan penulis meneliti pada level negara.

Adapun hal lain yang membedakan penelitian Seftia dengan penulis yaitu variabel

penelitian  dan  teori  yang  digunakan.  Seftia  menggunakan  Jepang  sebagai

variabelnya, penulis memilih Selandia Baru sebagai variabel dalam isu TPP yang

akan  dibahas,  serta  kerangka  teori  yang  digunakan  oleh  Seftia  yaitu  rational

choice  theory  milik  John  Scott,  sedangkan  penulis  menggunakan  model  teori

foreign policy strategy yang dirumuskan John Lovell.

Penelitian  terdahulu  yang  keempat  juga  berkaitan  dengan  TPP  yaitu

sebuah skripsi dengan judul “Kepentingan Amerika Serikat Mendorong Indonesia

Bergabung dalam Trans Pacific Partnership” milik Hamdy Maulana.23 Penelitian

yang dilakukan Hamdy dalam skripsinya menggunakan metode deskriptif, yang

23 Hamdy Maulana, 2012, Kepentingan Amerika Serikat Mendorong Indonesia Bergabung dalam
Trans  Pacific  Partnership,  Skripsi,  Yogyakarta:  Jurusan  Hubungan  Internasional,  Universitas
Muhammadyah Yogyakarta.
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mana  untuk  menganalisa  kasus  yang  dikaji  Hamdy  menggunakan  konsep

kepentingan  nasional  atau  national  interest.  Skripsi  ini  kemudian  menjelaskan

lebih jauh mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat yang ingin mendorong

Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan TPP.

Hamdy menjelaskan bahwa dalam membuat suatu kebijakan luar negeri,

haruslah berdasarkan pada kondisi politik domestik suatu negara, dalam hal ini

Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mencapai kepentingan nasionalnya

dengan mendorong Indonesia untuk bergabung dengan TPP. Penelitian ini juga

menjelaskan  bahwa  kepentingan  nasional  Amerika  Serikat  untuk  mengajak

Indonesia bergabung dalam keanggotaan TPP yaitu untuk memperbaiki keadaan

domestik Amerika Serikat, khususnya dalam bidang ekonomi pasca krisis tahun

2008. Selain itu, Amerika Serikat juga menilai bahwa Indonesia merupakan pasar

yang sangat potensial  bagi industri dan perdagangan Amerika Serikat sehingga

nantinya  dapat  memberikan  keuntungan  secara  maksimal  bagi  perekonomian

Amerika Serikat.24

Penulis  menggunakan  penelitian  Hamdy  sebagai  salah  satu  penelitian

terdahulu  karena  terdapat  kesamaan  dalam  cakupan  kajian,  yaitu  mengenai

kepentingan  suatu  negara  untuk bergabung dalam keanggotaan TPP.  Hal  yang

membedakan penelitian terdahulu dengan penulis adalah variabel dan teori yang

digunakan untuk menganalisa sebuah kasus atau fenomena. Hamdy menggunakan

Amerika  Serikat  dan  Indonesia  sebagai  variabel  penelitian,  dan  menggunakan

konsep national interest sebagai kerangka pemikiran penelitian.

24Ibid.,hal. 10.
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Adapun Penelitian  terdahulu  yang  ke  lima  yaitu  sebuah skripsi  dengan

judul  “Posisi  Indonesia  Menghadapi  Pembentukan  Regional  Comprehensive

Economic Partnership (RCEP) Tahun 2011 dan Trans-Pacific Partnership (TPP)

Tahun  2013”  oleh  Naeli  Fitria.25 Tulisan  milik  Naeli  Fitria  dalam  hal  ini

menjelaskan lebih  jauh mengenai  posisi  dan sikap Indonesia  yang  mendukung

RCEP dengan tetap mempertahankan politik luar negerinya yang bebas aktif, serta

memberikan  respon  terhadap  pembentukan  TPP  dengan  berpegang  pada

kepentingan nasional Indonesia.

Naeli  dalam  penelitiannya  melakukan  pengumpulan  data  dengan  studi

pustaka dan wawancara atau  in-depth interview. Selain itu, metode analisa yang

digunakan  oleh  Naeli  yaitu  dengan  metode  deskriptif  yang  bertujuan  untuk

menjelaskan dan menggambarkan posisi dan sikap Indonesia terhadap RCEP dan

TPP. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rational choice theory dan

konsep national interest (kepentingan nasional).

Sebagai hasil dari penelitian ini, Naeli lebih jauh menjelaskan bahwa sikap

dan respon Indonesia terhadap RCEP dan TPP telah melalui kalkulasi yang tepat

serta sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Pengambilan keputusan oleh

pemerintah  Indonesia  terhadap  adanya  TPP  menggunakan  dua  tahap,  yaitu

menentukan  pilihan-pilihan  alternatif  kemudian  dilanjutkan  dengan  tahap

pemilihan dari pilihan-pilihan alternatif yang telah ditentukan sebelumnya.

25 Naeli  Fitria,  2015,  Posisi  Indonesia  Menghadapi  Pembentukan  Regional  comprehensive
Economic Partnership (RCEP) Tahun 2011 dan Trans-Pacific Partnership (TPP) Tahun 2013,
Skripsi, Jakarta:  Jurusan Hubungan Internasional,  Universitas Islam Negeri  Syarif Hidayatullah
Jakarta.

15



Pemerintah Indonesia menetapkan lima pilihan alternatif26, yaitu bersikap

open-minded,  tetap  mempertimbangkan  kepentingan  nasionalnya  untuk

melindungi  konsumen  dan  produsen  serta  meningkatkan  ekspor,  tetap

melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memperhatikan kualitas produk

ekspor khususnya kelapa sawit sebelum bergabung dengan TPP, dan menekankan

sentralitas ASEAN.

Penulis  menggunakan penelitian milik  Naeli  Fitria  dikarenakan terdapat

kesamaan  cakupan  pembahasan  yaitu  membahas  bergabungnya  suatu  negara

dalam  Trans-Pacific  Partnership  (TPP).  Hanya  saja,  penelitian  milik  Naeli

memiliki  fokus pada dua bentuk kerjasama,  selain TPP Naeili  juga membahas

mengenai  RCEP. Selain perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya,  terdapat

perbedaan lain antara penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu variabel/negara

yang  digunakan  dan  teori  yang  digunakan.  Adapun  penelitian  milik  Naeli

menggunakan teori rational choice atau pilihan rasional.

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian

No. Nama/Judul
Teori/Konsep,

Metodologi
Hasil

1. Joshua P. Meltzer /
The Trans-Pacific

Partnership
Agreement, the

Environment and
Climate Change

Konsep Kepentingan
Nasional (national 
interest),
Deskriptif Kualitatif

Peningkatan aktivitas 
ekonomi melalui kerjasama 
perdagangan selain 
memberikan keuntungan juga 
dapat menjadi tantangan, 
contohnya yaitu isu kerusakan
lingkungan/perubahan iklim. 
Amerika Serikat memiliki 
kepentingan untuk mengajak 
seluruh negara anggota agar 
mengikuti sistem Multilateral
Environmental Agreement 

26Ibid.,hal. 124
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(MEA) agar terdapat suatu 
aturan yang paten dan 
transparan terhadap isu-isu 
lingkungan. Hal ini dilakukan 
Amerika Serikat karena dalam
suatu perjanjian perdagangan, 
isu lingkungan juga 
merupakan hal yang penting. 

2.

Peter A. Petri dan
Michael G.

Plummer / The
Economic Effects of

the Trans-Pacific
Partnership: New

Estimates

Global Computable 
General Equilibrium
(CGE) model,
Deskriptif

TPP pada dasarnya akan 
memberikan keuntungan yang
berkelanjutan bagi semua 
negara anggota dan akan 
terjadi peningkatan 
pemasukan negara, khususnya
bagi Amerika Serikat yang 
akan mendapat keuntungan 
hingga USD 131 Milyar pada 
tahun 2030.
TPP digunakan sebagai 
strategi Amerika Serikat 
untuk menyeimbangkan 
kembali hubungan politik dan 
ekonominya dengan kawasan 
Asia Pasifik.

3.

Seftia Novita Sari
Majelis / Latar

Belakang Jepang
Bergabung dalam

Keanggotaan Trans
Pacific Partnership

Rational Choice 
Theory (John Scott),
Eksplanatif

Keuntungan akan didapatkan 
Jepang apabila bergabung 
dengan TPP, khususnya 
dalam bidang ekonomi. Selain
itu, Jepang juga dapat 
menjaga mitra dalam jangka 
panjang dengan Amerika 
Serikat.
Dengan bergabung dalam 
keanggotaan TPP, akan 
memperkuat posisi Jepang 
dalam ekonomi dan politik di 
Asia Timur.

4. Hamdy Maulana /
Kepentingan

Amerika Serikat
Mendorong

Konsep kepentingan 
nasional (national 
interest),
Deskriptif

Amerika Serikat memiliki 
kepentingan untuk mencapai 
kepentingan nasionalnya 
dengan mendorong Indonesia 
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Indonesia Bergabung
dalam Trans Pacific

Partnership

untuk bergabung dengan TPP.
Amerika Serikat menilai 
bahwa Indonesia merupakan 
pasar yang sangat potensial 
bagi industri dan perdagangan
Amerika Serikat sehingga 
nantinya dapat memberikan 
keuntungan secara maksimal 
bagi perekonomian Amerika 
Serikat.

5.

Naeli Fitria / Posisi
Indonesia

Menghadapi
Pembentukan

Regional
Comprehensive

Economic
Partnership (RCEP)

Tahun 2011 dan
Trans-Pacific

Partnership (TPP)
Tahun 2013

Rational choice 
theory(Charles L. 
Glaser)
Konsep kepentingan 
nasional (national 
interest),
Deskriptif

Pemerintah Indonesia 
menetapkan lima pilihan 
alternatif: bersikap open-
minded, tetap 
mempertimbangkan 
kepentingan nasionalnya 
untuk melindungi konsumen 
dan produsen serta 
meningkatkan ekspor, tetap 
melaksanakan politik luar 
negeri yang bebas aktif, 
memperhatikan kualitas 
produk ekspor khususnya 
kelapa sawit sebelum 
bergabung dengan TPP, dan 
menekankan sentralitas 
ASEAN.

6. Alhamdu Ramadhan /
Analisa Keputusan

Selandia Baru
Bergabung dalam

Trans-Pacific
Partnership

Agreement (TPPA)

Teori Strategi 
Kebijakan Luar 
Negeri (Foreign 
Policy Strategy 
Theory)(John P. 
Lovell),
Eksplanatif

Terdapat faktor internal dan 
eksternal yang mempengaruhi
keputusan Selandia Baru 
bergabung dalam TPPA. Pada
aspek internal Selandia Baru 
meyakini bahwa kekuatan 
ekonominya relatif lebih 
rendah dari beberapa Negara 
anggota TPPA, selain itu juga 
terdapat kalkulasi untung dan 
rugi dari para elit, dimana jika
bergabung maka Selandia 
Baru akan mendapatkan 
keuntungan ekonomi karena 
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bebas dari tarif perdagangan. 
Adapun faktor eksternal yang 
mempengaruhi Selandia Baru 
yaitu kompetisi perekonomian
global dalam sistem 
internasional dan strategi 
Amerika Serikat 
menggunakan TPPA untuk 
kepentingan nasionalnya.

1.5 Kerangka Teori/Konsep

1.5.1 Teori Foreign Policy Strategy

Kebijakan  luar  negeri  dalam  lingkup  hubungan  internasional  dapat

diartikan sebagai strategi atau rencana tindakan suatu negara dalam menghadapi

negara lain atau unit politik politik internasional lainnya.  Kebijakan luar negeri

yang  dibuat  oleh  para  pengambil  kebijakan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk

mencapai  kepentingan  nasional  negara  tersebut.27 Menurut  Rossenau,  kajian

kebijakan luar negeri  merupakan hal yang kompleks  karena menyangkut  aspek

internal  dan  eksternal  suatu  negara.28 Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  setiap

kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  para  pengambil  kebijakan,  yang  mana  dalam

merumuskan  suatu  kebijakan  haruslah  didasari  atas  pertimbangan  dari  aspek

domestik suatu negara dan aspek eksternalnya.

Kerangka teori  pengambilan kebijakan luar negeri  yang digunakan oleh

penulis  dalam  menganalisa  motif  Selandia  Baru  untuk  bergabung  dalam

keanggotaan TPPA adalah teori foreign policy strategy. Menurut Lovell, terdapat

beberapa  variabel  yang  menentukan  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara,

27 A.A.  Banyu  Perwita  dan  Yanyan  Mochamad  Yani,  2011,  Pengantar  Ilmu  Hubungan
Internasional, Bandung: Rosda, hal. 49.
28 Ibid.
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diantaranya  perkiraan  kapabilitas  yang  dimiliki  negara  tersebut,  persepsi  para

pengambil kebijakan (elit), perkiraan strategi yang diambil oleh negara lain, serta

struktur sistem internasional.29

1. Perkiraan kapabilitas suatu negara

Memperkirakan kapabilitas suatu negara juga merupakan sebuah hal yang

penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Menurut Lovell, setiap

pengambil kebijakan tidak memiliki formula yang pasti dalam menentukan

kapabilitas  negaranya,  maka  dari  itu  setiap  pengambil  kebijakan  harus

mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya dapat digunakan sebagai

tolak ukur kapabilitas suatu negara. Perkiraan mengenai kapabilitas yang

dimiliki suatu negara ini bertujuan untuk melakukan perbandingan dengan

kapabilitas  negara  lain.  Misalnya  dalam suatu  kerja  sama  atau  koalisi,

dengan  memperkirakan  kapabilitas  negaranya  suatu  negara  dapat

mengukur  sejauh  mana  kerja  sama  atau  koalisi  akan  berdampak  pada

negaranya, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian.

2. Persepi para pengambil kebijakan (elit)

Persepsi  yang dimaksud dalam hal  ini  adalah  kalkulasi  yang  dilakukan

oleh  para  pengambil  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan

nasional  negaranya.  Kalkulasi  ini  nantinya  merujuk  pada  suatu  hasil

apakah kebijakan yang diambil merupakan suatu ancaman/kerugian atau

memberikan keuntungan bagi negaranya.

29 John P. Lovell, 1970,  Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making,
New York:The Dryden Press, hal. 70-74.
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3. Memperkirakan strategi atau kebijakan negara lain.

Lovell  menjelaskan bahwa keberhasilan dari kebijakan luar negeri suatu

negara  tidak  hanya  ditentukan  oleh  negara  itu  sendiri,  melainkan  juga

ditentukan  dengan  melihat  bentuk  atau  desain  strategi  negara  lain.

Terutama  dalam  politik  internasional  dimana  suatu  koalisi  dilakukan,

setiap negara mencoba untuk menggabungkan strateginya sendiri dengan

strategi yang dimiliki negara lain. Namun pada saat yang sama, negara lain

mencoba untuk mengabaikan segala kemungkinan mengenai strategi yang

akan digunakan oleh negara lainnya (lawannya).

4. Struktur sistem internasional

Struktur  sistem  internasional  dalam  hal  ini  adalah  negara-negara

diibaratkan  selalu  berkompetisi.  Negara-negara  yang  terlibat  dalam

kompetisi dapat melakukan tawar-menawar dan negosiasi satu sama lain

untuk  membentuk  suatu  koalisi  atau  kerja  sama,  atau  pun  untuk  lebih

meningkatkan keberhasilan dalam berkompetisi. Koalisi dalam perspektif

ini  berarti  sebuah  kondisi  dimana  suatu  negara  melakukan  kerja  sama

dengan negara lain untuk mendapatkan suatu keuntungan atau paling tidak

mengurangi resiko dari kepentingan nasionalnya. 

Berdasarkan pemaparan  di  atas,  ke empat  variabel  yang  mempengaruhi

para pengambil kebijakan dalam suatu negara dapat penulis golongkan menjadi

dua aspek,  yaitu  aspek internal  dan aspek eksternal.  Aspek internal  mencakup

persepsi  para  pengambil  kebijakan  (elit)  dan  kapabilitas  negara  itu  sendiri.
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Adapun aspek eksternal meliputi struktur sistem internasional dan strategi negara

lain.  Hal  ini  kemudian  menjadi  alasan  mengapa  penulis  menggunakan  teori

foreign  policy  strategy  karena  teori  ini  mencakup  dua  aspek  yang

melatarbelakangi  diambilnya  sebuah kebijakan. Kedua aspek ini  tentunya  akan

memberikan  analisa  yang  seimbang,  karena  setiap  kebijakan  luar  negeri  yang

diambil oleh para pengambil kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal

(domestik), namun juga ditentukan oleh faktor eksternal. Keempat variabel diatas

kemudian  menentukan  pola  interaksi  antar  negara,  yang  meliputi  leadership

strategy,  confrontation  strategy,  accommodation  strategy,  dan  concordance

strategy.  Adapun  interaksi  tersebut  dapat  digambarkan  melalui  pola  sebagai

berikut:

Own Capabilities Superior

Other’s strategy
threatening

Confrontation

Strategy

Leadership

Strategy
Others’strateg
y supportive 

Accommodation

Strategy

Concordance

Strategy

            Own Capabilities Inferior

Policy makers’ estimates of the strategy of another nation-state and estimates of

their own relative capabilities as determinants of the style interaction.30

30Ibid.,hal. 99.
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Leadership  strategy  berarti  bahwa  suatu  negara  memiliki  posisi  dalam

mengontrol  negara  lain  melalui  persuasi  dan  tawar-menawar,  dari  pada

menggunakan  metode  kekerasan.  Pada  kondisi  ini,  negara  memiliki  persepsi

bahwa posisi dan kapabilitasnya lebih tinggi dari negara lainnya.  Concordance

strategy  merupakan  suatu  kondisi  dimana  suatu  negara  merasa  bahwa

kapabilitasnya  lebih rendah dari negara lainnya sehingga menggunakan strategi

untuk  melakukan  kerjasama  atau  menjalin  hubungan  dengan  negara  yang

dianggap mampu mendukung dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

Accommodation strategy merupakan kondisi dimana suatu negara merasa

bahwa  kapabilitasnya  lebih  rendah  dari  negara  lain,  dan  menganggap  bahwa

negara lain merupakan ancaman. Maka dari itu, negara tersebut akan melakukan

strategi  penyesuaian-penyesuaian  terhadap negara lain.  Hal ini  bertujuan untuk

menghindari konflik dengan negara lain yang dianggap sebagai ancamannya.

Adapun  confrontation strategy  merupakan sebuah kondisi dimana suatu

negara  merasa  bahwa kapabilitasnya  lebih  tinggi  dari  negara  lain,  di  sisi  lain

negara  ini  juga  menganggap  bahwa  negara  lain  merupakan  ancaman  dalam

memenuhi  kepentingan  nasionalnya.  Sehingga  negara  ini  akan  cenderung

melakukan strategi  untuk melakukan hal-hal  yang bersifat  konfliktual  terhadap

negara  lainnya  dan  memaksakan  negara  lain  untuk  mengakui  kapabilitas

negaranya.

Teori foreign policy strategy digunakan untuk menjelaskan motif Selandia

Baru untuk bergabung dalam keanggotaan TPPA, yang mana dalam merumuskan

kebijakannya, para pengambil keputusan di Selandia Baru tentu telah dipengaruhi
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oleh  variabel  baik  aspek  internal  maupun  eksternal.  Keputusan Selandia  Baru

untuk bergabung dalam TPPA merupakan concordance strategy¸ karena Selandia

Baru  menyadari  bahwa  kapabilitasnya  relatif  lebih  rendah  jika  dibandingkan

dengan  beberapa  negara  anggota  TPPA  lainnya,  seperti  Amerika  Serikat  dan

Jepang. Pada sisi  lain,  Selandia Baru juga menyadari  bahwa TPPA merupakan

bentuk  kerja  sama  yang  nantinya  mampu  mendukung  Selandia  Baru  dalam

memenuhi kepentingan nasionalnya, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk

bergabung  dengan  TPPA.  Penulis  juga  menganggap  teori  ini  akan  mampu

menjelaskan  lebih  jauh  mengenai  variabel  aspek  internal  dan  eksternal  yang

mendasari Selandia Baru mengambil keputusan untuk bergabung dalam TPPA.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Tingkat Analisa

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  seorang peneliti  atau  ilmuwan  tentunya

memiliki  tujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang

hendak dikaji.  Penjelasan  atau  pendeskripsian  peneliti  tentu  harus  berdasarkan

pada ketelitian analisa. Maka dari itu setiap peneliti harus memilih cakupan yang

dikehendaki,  menetapkan  batasan  penelitian  serta  menentukan  pada  tingkat

analisa  yang  mana  penelitian  tersebut  dilakukan.31 Hal  inilah  yang  kemudian

dikenal sebagai tingkat analisa atau level of analysis.

Tingkat  analisa  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  batasan  dan  fokus

penelitian pada faktor atau analisa mana penelitian itu harus ditekankan. Hal ini

31 Mohtar  Mas’oed,  1990,  Ilmu  Hubungan  Internasional:  Disiplin  dan  Metodologi,  Jakarta:
LP3ES, Hal. 35.
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dilakukan  untuk  mempermudah  peneliti  dan  mempertajam  analisis  peneliti.

Adapun  dalam  menentukan  tingkat  analisa,  terdapat  dua  jenis  variabel,  yaitu

variabel independen (unit eksplanasi) dan variabel dependen (unit analisa).32

Penulis  menetapkan  dalam  penelitian  ini  bahwa  yang  menjadi  unit

analisanya (variabel dependen) adalah keputusan Selandia Baru bergabung dalam

keanggotaan  TPPA  (level  negara-bangsa),  sedangkan  unit  eksplanasi  (variabel

independen)  adalah faktor-faktor yang mempengaruhi  keputusan Selandia Baru

bergabung dalam TPPA (level negara-bangsa). Berdasarkan unit eksplanasi dan

unit analisa yang telah ditetapkan, maka penelitian ini masuk ke tingkat analisa

korelasionis karena unit eksplanasinya sama dengan unit analisanya.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  eksplanatif  karena

bertujuan  untuk  menjelaskan  hubungan  antara  dua  variabel.  Terdapat  suatu

hubungan  antara  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Selandia  Baru  dengan

keputusannya untuk bergabung dalam keanggotaan TPPA. Hal ini berarti bahwa

motif  Selandia  Baru  memiliki  pengaruh  terhadap  keputusannya  untuk

mengikutsertakan dirinya dalam keanggotaan TPPA.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data kualitatif.  Menurut Miles dan Huberman,  terdapat tiga alur dalam analisis

32 Iva Rachmawati, 2012, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, hal. 10.
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data kualitatif, yang mencakup: (1) reduksi data, yang berarti bahwa dilakukannya

suatu kegiatan untuk merangkum atau meringkas dan menyederhanakan data-data

yang diperlukan dan mengabaikan data-data yang tidak diperlukan, (2) penyajian

data,  tahapan  ini  merupakan  tahap  dimana  penulis  menyajikan  suatu  uraian

singkat  dari  sekumpulan  informasi  yang pada akhirnya  memberi  kemungkinan

untuk penarikan kesimpulan, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan

tahap akhir dimana penulis mulai mencari arti dari benda-benda atau hubungan

sebab akibat suatu kejadian.33

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka, yang mana segala data yang

digunakan dalam penelitian ini  merupakan data  sekunder yang penulis  peroleh

dari buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, makalah, laporan penelitian,  e-book serta

sumber  dari  media  lainnya  yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah

dari penelitian ini. Sumber-sumber yang dipilih merupakan sumber yang valid dan

tentunya relevan dengan fenomena yang akan dikaji dalam penelitian.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.5.1 Batasan Waktu

Batasan  waktu  yang  digunakan peneliti  yaitu  tahun 2008 hingga 2016.

Mengingat  penulis  ingin  mengkaji  bergabungnya  Selandia  Baru  dalam

keanggotaan  TPPA  dengan  teori  foreign  policy  strategy,  maka  proses

pertimbangan  Selandia  Baru  dalam  memutuskan  untuk  bergabung  atau  tidak

33 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal. 339-341.
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dalam keanggotaan TPPA merupakan aspek yang penting dalam penelitian ini.

Rentangan waktu tersebut (2008-2016) merupakan waktu dimana Selandia Baru

melakukan pertimbangan untuk bergabung dalam keanggotaan TPPA. Selain itu,

rentangan  waktu  tersebut  merupakan  waktu  berlangsungnya  negosiasi  antar

negara  calon  anggota  TPPA  (mulai  tahun  2008,  yang  ditandai  dengan  mulai

bergabungnya  Amerika  Serikat  sebagai  negara  yang  memulai  perluasan  kerja

sama) hingga ditandatanganinya TPPA pada Februari 2016.

1.6.5.2 Batasan Materi

Penulis  menganggap  penting  adanya  batasan  materi  guna  memberikan

fokus dan arah yang tepat  dalam penelitian  sehingga aspek-aspek yang diteliti

tidak melebar.  Penelitian ini  dibatasi  hanya pada strategi  Selandia  Baru dalam

mencapai tujuan negaranya dengan bergabung dalam keanggotaan TPPA. Adapun

strategi yang dimaksud hanya didasari oleh empat variabel dalam teori  foreign

policy strategy, diantaranya persepsi para pengambil kebijakan di Selandia Baru,

kapabilitas negara Selandia Baru, strategi negara lain (negara lain dalam konteks

ini adalah Amerika Serikat yang menggunakan TPPA sebagai instrumen dalam

mencapai  kepentingan  nasionalnya),  serta  struktur  internasional  yang

mempengaruhi digagasnya TPPA.

1.7 Hipotesa
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Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan teori  foreign

policy strategy, penulis menganalisa bahwa alasan Selandia Baru untuk bergabung

dalam  keanggotaan  TPPA  adalah  karena  didorong  oleh  beberapa  variabel.

Selandia  Baru  merasa  kapabilitasnya  lebih  rendah  (inferior)  dengan  Amerika

Serikat, sehingga dalam mencapai kepentingan nasionalnya Selandia Baru perlu

melakukan kerja sama melalui TPPA. Selain itu, terdapat persepsi para pengambil

kebijakan  dalam  mengkalkulasi  keuntungan  dan  kerugian  dari  bergabungnya

Selandia Baru dengan TPPA, yang mana dengan bergabung dalam TPPA akan

memberikan keuntungan bagi Selandia Baru karena dihapusnya tarif perdagangan.

Variabel  lain  yang  mempengaruhi  Selandia  Baru  ialah  adanya  strategi

Amerika  Serikat  yang  dipandang  sebagai  negara  superior  dalam  mencapai

kepentingan  nasionalnya  melalui  TPPA.  Sehingga,  Selandia  Baru  cenderung

mengikuti desain strategi kebijakan tersebut. Selain itu, aspek eksternal lainnya

yang mempengaruhi Selandia Baru untuk bergabung dalam TPPA yaitu karena

struktur  sistem  internasional  yang  cenderung  mendorong  negara-negara  untuk

bersaing secara ekonomi, sehingga untuk mencapai hal itu dapat ditempuh dengan

bergabung dalam keanggotaan TPPA.

Berdasarkan  penjelasan  tersebut  Selandia  Baru  menggunakan

concordance  strategy  dalam  kebijakan  luar  negerinya.  Hal  ini  dikarenakan

terdapat  variabel  yang  dominan  yang  dijadikan sebagai  pertimbangan  strategis

Selandia Baru bergabung dalam TPPA, yaitu keberadaan Amerika Serikat dalam

TPPA. Selandia Baru menyadari kapabilitasnya yang relatif lebih rendah secara

ekonomi dari beberapa negara besar dalam TPPA seperti Amerika Serikat. TPPA
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juga dianggap sebagai bentuk kerjasama yang dapat mendukung Selandia Baru

dalam mencapai kepentingan nasionalnya, sehingga pada akhirnya Selandia Baru

memutuskan untuk bergabung dalam TPPA.
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