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BAB II

GAMBARAN UMUM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP

AGREEMENT (TPPA) DAN BERGABUNGNYA SELANDIA BARU 

DALAM TRANS-PACIFIC PARTNESHIP AGREEMENT (TPPA)

Gambaran umum TPPA merupakan salah satu bagian penting dalam 

penelitian ini karena dengan adanya gambaran umum akan didapatkan informasi 

secara singkat mengenai TPPA sehingga pembaca mendapat pemahaman 

mengenai TPPA. Selain itu, bagian ini juga dapat memberikan pemahaman antara 

hubungan TPPA dengan kepentingan nasional Selandia Baru, sehingga dalam bab 

ini penulis akan membahas tentang gambaran umum TPPA yang mencakup 

proses dibentuknya TPPA dan substansinya. Selain itu bab ini juga akan 

membahas mengenai kepentingan nasional Selandia Baru dan bergabungnya 

Selandia Baru dalam TPPA.

2.1 Awal Mula digagasnya TPPA

2.1.1 Kegagalan Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP)

TPPA pada awalnya merupakan sebuah gagasan yang diinisiasi oleh 

Singapura, Selandia Baru, dan Chili pada tahun 2003 dengan tujuan untuk 

menciptakan jalur liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik.1 Ketiga 

negara ini dikenal sebagai The Pacific Three Closer Economic Partnership yang 

1 Ian F. Fergusson and Bruce Vaughn, The Trans-Pacific Partnership Agreement, Congressional 
Research Service, diakses dalam: https://www.fas.org/sgp/crs/row/R40502.pdf , hal. 1 
(02/04/2016, 20:39 WIB).

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R40502.pdf
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kemudian populer sebagai P-3 CEP. Tahun 2003 merupakan tahun dimana 

negara-negara P-3 CEP memulai babak pertama negosiasi, setelah pada tahun 

2002 negara-negara tersebut baru merencanakan untuk mengadakan negosiasi 

melalui Pertemuan Pemimpin APEC (APEC Leaders Summit).2 Pada tahun 2005, 

Brunei Darussalam kemudian memutuskan untuk bergabung dalam negosiasi. 

Keempat negara (Singapura, Selandia Baru, Chili, dan Brunei Darussalam) yang 

disebut dengan Pacific Four ini kemudian sepakat untuk membuat suatu 

perjanjian blok perdagangan yaitu Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

(TPSEP). Hal inilah yang kemudian menjadi awal dari terbentuknya TPPA.3

Pembentukan TPSEP secara resmi diumumkan dalam APEC Trade 

Ministers Meeting pada bulan Juni 2005. Perjanjian ini terdiri dari 20 pasal

dengan dua Memoranda of Understanding (MoU) perihal kerja sama dalam hal 

lingkungan dan ketenagakerjaan. Kedua MoU ini sifatnya terpisah dari perjanjian 

TPSEP, namun apabila terdapat salah satu negara yang mengundurkan diri dari 

salah satu di antara tiga kesepakatan ini, maka negara tersebut secara otomatis 

juga mengundurkan diri pada dua kesepakatan lainnya.4

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17, TPSEP membentuk Trans-

Pacific Strategic Economic Partnership Commission. Fungsi dibentuknya komisi 

2Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – National Interest Analysis, July 2005, 
Prepared by Ministry of Foreign Affairs and Trade, in Consulation with Other Government 
Departments,New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, diakses dalam:
https://www.mfat.govt.nz/assets/ securedfiles/FTAs-agreements-in-force/P4/transpacific-sepa-
nia.pdf , hal.5 (08/04/2016, 14:26 WIB).
3Seftia Novita Sari Majelis, 2015,Latar Belakang Jepang Bergabung dalam Keanggotaan Trans 
Pacific Partnership, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, hal. 26.
4 Deborah Elms and C.L. Lim, The Trans-Pacific Agreement (TPP) Negotiations:Overview and 
Prospects, Working Paper No. 232, 21 February 2012, S. Rajaratnam School of International 
Studies, diakses dalam: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP232.pdf , hal. 1-
2 (13/11/2016, 00:12 WIB).

https://www.mfat.govt.nz/assets/%20securedfiles/FTAs-agreements-in-force/P4/transpacific-sepa-nia.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/%20securedfiles/FTAs-agreements-in-force/P4/transpacific-sepa-nia.pdf
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP232.pdf
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ini dijelaskan pada pasal 17 ayat 2, yaitu untuk melakukan pertimbangan 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan perjanjian, melakukan peninjauan 

setelah dua tahun perjanjian dilaksanakan, mengawasi kinerja seluruh komite dan 

working group yang telah dibuat dalam perjanjian ini, serta mengatur hal yang 

berkaitan dengan perluasan (ekspansi) perjanjian.5

Terbentuknya TPSEP sebagai bentuk kerja sama perdagangan nampaknya 

kurang mendapatkan perhatian masyarakat global. Hal ini ditunjukkan dengan 

kurangnya peminat dari negara lain untuk bergabung dalam keanggotaan TPSEP. 

Sejak tahun 2005 digagasnya TPSEP, keanggotaannya tetap hanya terbatas oleh 

negara-negara P-4. Sejak mulai diberlakukan, nama perjanjian ini juga kurang

terdengar6, sehingga hal tersebut menyebabkan TPSEP menjadi sebuah perjanjian 

perdagangan bebas yang dianggap kurang memiliki dampak yang signifikan bagi 

sektor perdagangan internasional.

Kurangnya pengaruh TPSEP dalam perdagangan global disebabkan karena 

negara-negara penggagas TPSEP merupakan negara yang tidak begitu 

menyumbang peranan yang cukup besar bagi perekonomian global. Hal tersebut 

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara dalam ukuran Gross 

Domestic Product (GDP)7. Adapun besaran GDP tahunan negara anggota TPSEP 

dapat dilihat pada gambar 2.1.

5 Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (Full Text), Trans-Pacific Strategic 
Economic Partnership, diakses dalam: https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/FTAs-
agreements-in-force/P4/Full-text-of-P4-agreement.pdf (13/11/2016, 00:21 WIB).
6 Deborah Elms and C.L. Lim, Op Cit., hal. 5.
7 Selanjutnya disingkat menjadi GDP.

https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/FTAs-agreements-in-force/P4/Full-text-of-P4-agreement.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/FTAs-agreements-in-force/P4/Full-text-of-P4-agreement.pdf
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Gambar 2.1 Peta GDP negara anggota TPSEP tahun 2005
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Gambar pertama: peta PDB global; gambar kedua: peta PDB
Selandia Baru, Singapura, dan Brunei Darussalam; gambar ketiga: 

peta PDB Chili, sumber: World Bank, diakses dalam: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015

&start=2015&view=map&year=2005

Berdasarkan tiga peta di atas dijelaskan bahwa negara-negara P4 sebagai 

penggagas TPSEP memiliki tingkat GDP yang tidak terlalu besar, yaitu pada skala 

0,14 sampai dengan 0,48 triliun USD. Jika dibandingkan dengan negara-negara 

lainnya, baik Selandia Baru, Singapura, Chili, dan Brunei Darussalam memiliki 

GDP yang lebih rendah dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, 

Australia, dan negara lainnya. Adapun GDP yang dijadikan perbandingan adalah 

GDP tahun 2005 karena pada saat itulah TPSEP mulai digagas oleh negara P4.

GDP dalam hal ini digunakan sebagai tolak ukur ketertarikan non-negara 

P4 untuk bergabung dalam TPSEP dikarenakan GDP merupakan aspek yang 

sangat penting dalam perekonomian suatu negara. GDP memberikan informasi 

secara langsung mengenai ukuran dan performa ekonomi suatu negara. Tingkat 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=2015&view=map&year=2005
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=2015&view=map&year=2005
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perkembangan GDP (GDP Growth) juga sering digunakan sebagai indikator yang 

menentukan apakah perekonomian suatu negara berjalan dengan baik atau tidak. 

Dengan kata lain, semakin tinggi GDP suatu negara, dapat dipastikan bahwa 

negara tersebut memiliki pengelolaan perekonomian yang baik, dan begitu pula

sebaliknya.8

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya 

GDP suatu negara yang tergabung dalam suatu perjanjian perdagangan 

internasional dapat mempengaruhi negara di luar anggota perjanjian untuk 

bergabung dalam suatu perjanjian atau tidak. Hal ini dikarenakan negara lain akan 

dengan mudah melihat seberapa baik perekonomian suatu negara melalui GDP, 

yang mana besaran GDP yang tinggi tentu akan menjanjikan negara lain untuk 

memperoleh keuntungan yang besar apabila bergabung dalam perjanjian tersebut, 

dalam hal ini TPSEP. Begitu pula sebaliknya, GDP yang rendah akan membuat 

negara lain kurang tertarik untuk bergabung karena negara dengan GDP yang 

rendah dianggap memiliki performa yang kurang baik, sehingga pada akhirnya 

dapat mempengaruhi hasil dari perjanjian tersebut.

Terlepas dari kekurangan tersebut, TPSEP merupakan sebuah perjanjian 

yang bersifat fleksibel. Sebagaimana yang dimuat dalam pasal 20 ayat 6 

perjanjian TPSEP, mengenai aksesi. Pada bagian tersebut dikatakan bahwa aksesi 

atau penambahan anggota dalam perjanjian ini terbuka bagi negara APEC lainnya 

maupun negara lain yang ingin bergabung.9 Hal inilah yang kemudian menjadi 

8 Tim Callen, Gross Domestic Product: An Economy’s All, International Monetary Fund (IMF), 
diakses dalam: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm (13/11/2016, 00:36 
WIB).
9 Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (Full Text), Op Cit.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm
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celah bagi Amerika Serikat sebagai negara pertama di luar P4 yang tertarik untuk 

ikut bergabung dalam babak negosiasi TPSEP.

2.1.2 Bergabungnya Amerika Serikat dalam Negosiasi TPSEP

Setelah tiga tahun digagas, tepat pada bulan Maret 2008, Amerika Serikat 

menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam negosiasi perjanjian TPSEP. 

Dibawah pemerintahan George W. Bush, ia memberitahukan Kongres atas 

ketertarikannya terhadap TPSEP. Presiden Bush pada saat itu juga berniat untuk 

melakukan negosiasi dengan negara anggota TPSEP.10 Ketertarikan Amerika 

Serikat untuk bergabung dalam babak negosiasi TPSEP dan kemudian 

menginisiasi dibentuknya TPPA dilatarbelakangi oleh beberapa alasan.

Pertama, terjadinya krisis finansial tahun 2008. Krisis finansial yang 

terjadi di Amerika Serikat berawal pada pertengahan tahun 2007 sebagai akibat 

dari kasus subprime mortgage (kredit perumahan bermutu rendah).11 Hal tersebut 

pada akhirnya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap 

perekonomian Amerika Serikat, dimana terjadi kerugian secara besar-besaran 

yang dirasakan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan, seperti Bear Stearns, AIG, 

Lehman Brothers, Merrill Lynch, Citi, Wachovia, dan Washington Mutual. Sektor 

privat di New York juga mengalami kerugian besar, dimana mereka kehilangan 

10 Ian F. Fergusson and Bruce Vaughn, Op Cit.
11 Iman Sugema, Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian 
Indonesia, Vol.17, No.3, Bogor: Institut Pertanian Bogor, diakses dalam: 
http://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/download/8333/6506 , hal. 145 (22/12/2016, 11:25 
WIB).

http://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/download/8333/6506
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100.000 pekerjaan dalam kurun waktu satu tahun.12 Sementara itu, GDP Amerika 

Serikat mengalami penurunan yang sangat tajam di kuartal keempat tahun 2008, 

yaitu sebanyak 3,8%.13

Kedua, Pivot to Asia dan kebangkitan perekonomian Tiongkok. 

Perekonomian Tiongkok saat ini telah mengalami perubahan yang sangat 

signifikan. Jika pada awalnya Tiongkok lebih memilih untuk menggunakan 

kebijakan perekonomian yang tertutup dan mengisolasi diri dari perekonomian 

global, sejak tahun 1979 Tiongkok telah mereformasi kebijakan ekonominya 

dengan lebih membuka diri terhadap perdagangan dan investasi asing, dan turut 

serta menerapkan pasar bebas.14 Keberhasilan Tiongkok dalam mereformasi 

kebijakan ekonominya terlihat dari keberhasilannya dalam meningkatkan 

pertumbuhan GDP nya. Berdasarkan data yang dimuat oleh IMF, GDP Tiongkok 

pada tahun 2014 menyumbang sebanyak 17% dari total GDP global, sementara 

Amerika Serikat sendiri pada waktu yang sama menyumbang 16% dari total GDP 

global. Hal ini kemudian menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan 

ekonomi nomor satu di dunia dalam hal purchasing power parity.15

Kemajuan pesat Tiongkok dalam ekonominya membuat Tiongkok 

memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian global. Pada saat yang 

12 Kathryn Wylde, The Impact of the Economic Crisis on New York Business, The Huffington Post, 
diakses dalam: http://www.huffingtonpost.com/kathryn-wylde/the-impact-of-the-
economi_b_285825.html (22/12/2016, 12:38 WIB).
13 GDP and the Economy, 2009, Bureau of Economic Analysis – U.S. Department of Commerce, 
diakses dalam: https://www.bea.gov/scb/pdf/2009/02%20February/0209_gdpecon.pdf , hal. 1 
(22/12/2016, 14:18 WIB).
14 Wayne M. Morrison, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and the Implication 
for the United States, Congressional Research Service, diakses dalam: 
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf (22/12/2016, 15:03 WIB).
15 Nake M. Kamrany and Frank Jlang, China’s Rise on Global Economic Superpower, The 
Huffington Post, diakses dalam: http://www.huffingtonpost.com/nake-m-kamrany/chinas-rise-to-
global-eco_b_6544924.html (22/12/2016, 15:09 WIB).

http://www.huffingtonpost.com/kathryn-wylde/the-impact-of-the-economi_b_285825.html
http://www.huffingtonpost.com/kathryn-wylde/the-impact-of-the-economi_b_285825.html
https://www.bea.gov/scb/pdf/2009/02%20February/0209_gdpecon.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf
http://www.huffingtonpost.com/nake-m-kamrany/chinas-rise-to-global-eco_b_6544924.html
http://www.huffingtonpost.com/nake-m-kamrany/chinas-rise-to-global-eco_b_6544924.html
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sama, Amerika Serikat sebagai negara yang juga merasa memiliki kekuatan dalam 

ekonomi dan politik internasional harus dapat menyesuaikan fenomena ini dengan 

kebijakan yang akan diambilnya ke depan. Sehingga, pada tahun 2009, dibawah 

pemerintahan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat menggunakan strategi 

‘pivot to Asia’ atau ‘rebalancing’. Kebijakan ini merupakan strategi kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat dalam hal ekonomi dan politik di abad ke-21 yang 

akan lebih diarahkan ke kawasan Asia Pasifik. Guna mensukseskan perubahan 

dari arah kebijakan yang dilakukannya, Amerika Serikat kemudian membangun 

hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Pasifik,16 yang 

mana salah satu dari metode tersebut dilakukan dengan bergabung dalam babak 

negosiasi TPSEP untuk kemudian menginisiasi adanya TPPA. Hal ini dapat 

dilihat dari pernyataan yang diungkapkan oleh Susan Schwab, salah satu pejabat 

United States Trade Representative (USTR):

“We make this announcement here in New York, the U.S. financial 
center, at a time when attention is focused on the challenges 
confronting the financial markets and our economy. The 
Administration is taking extraordinary measures to address these 
challenges and will continue to act to strengthen and stabilize the
financial markets. Meanwhile, we have an opportunity to build on 
one of the strengths of our economy and that of our trading 
partners ….”17

“Today, I want to discuss the United States’ participation in the 
Trans-Pacific Partnership Agreement, and our long-term vision for 
regional, plurilateral and multilateral agreements that promise 

16 Kurt Campbell and Brian Andrews, 2013, Explaning the US ‘pivot’ to Asia, Chatham House, 
diakses dalam: 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Americas/0813pp_pivott
oasia.pdf , hal. 2 (22/12/2016, 18:59 WIB).
17 Schwab Statement on Launch of the US Negotiations to Join the Trans-Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement, Office of the United States Trade Representative, diakses 
dalam: https://ustr.gov/schwab-statement-launch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-
economic-partnership-agreement (22/12/2016, 21:33 WIB).

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Americas/0813pp_pivottoasia.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Americas/0813pp_pivottoasia.pdf
https://ustr.gov/schwab-statement-launch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-economic-partnership-agreement
https://ustr.gov/schwab-statement-launch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-economic-partnership-agreement
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more than lowest common denominator outcomes. This initiative 
also will help strengthen the United States’ competitiveness and 
generate growth and prosperity in the years ahead. Robust 
international trade is crucial to the health of the U.S. economy, 
particularly during the uncertain times we are experiencing…”18

Pernyataan yang disampaikan oleh Susan Schwab di atas menunjukkan 

bahwa ketertarikan Amerika Serikat untuk bergabung dalam negosiasi 

TPSEP/TPP memang didasari atas kepentingan nasional yang ingin dicapainya, 

yaitu pertumbuhan ekonomi. Pada pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa 

Amerika Serikat ingin menstabilkan kembali sektor finansialnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa bergabungnya Amerika Serikat dalam TPP nantinya 

diharapkan mampu membangun kembali perekonomian Amerika Serikat pasca 

krisis finansial yang dihadapinya di tahun 2008.

Amerika Serikat secara resmi bergabung dalam keanggotaan TPSEP pada 

14 November 2009. Tujuan bergabungnya Amerika Serikat dalam keanggotaan 

TPSEP juga terlihat jelas pada kutipan pidato yang disampaikan oleh Presiden 

Barack Obama pada tahun 2009 di Tokyo:

“The growth of multilateral organizations can advance the 
security and prosperity of this region. I know that the United States 
has been disengaged from these organizations in recent years. So 
let me be clear: those days have passed. As an Asia-Pacific nation, 
the United States expects to be involved in the discussions that 
shape the future of this region and to participate fully in 
appropriate organizations as they are established and evolve.”19

Pada penggalan pidato yang disampaikan oleh Presiden Barack Obama 

diatas, dapat diartikan bahwa ketertarikan Amerika Serikat untuk bergabung 

dalam keanggotaan TPSEP juga merupakan sebuah bentuk “kembalinya” 

18 Ibid.
19 Ian F. Fergusson and Bruce Vaughn, Op Cit.
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Amerika Serikat setelah lama tidak terlibat dalam kerja sama di kawasan Asia 

Pasifik. Amerika Serikat sebagai salah satu negara dalam kawasan Asia Pasifik 

menginginkan agar keterlibatannya dalam kerja sama regional ini mampu 

memberikan dampak positif sekaligus membentuk masa depan kawasan Asia 

Pasifik yang lebih baik. Menurut penulis, keterlibatan Amerika Serikat dalam 

keanggotaan TPSEP juga tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, karena dengan 

adanya hubungan baik antar negara dalam kawasan Asia Pasifik tentu dapat 

membangun perekonomian Amerika Serikat sendiri maupun perekonomian 

kawasan Asia Pasifik.

2.1.3 Terbentuknya TPPA

Sejak bergabungnya Amerika Serikat dalam keanggotaan TPSEP, nama 

perjanjian ini kemudian diganti pada tahun 2010, dimana Trans Pacific Strategic 

Economic Partnership (TPSEP) dirubah menjadi Trans-Pacific Partnership

(TPP). Pergantian nama perjanjian ini dilakukan untuk dapat menyesuaikan 

dengan penambahan jumlah anggota yang berbanding lurus dengan semakin 

bertambahnya kapasitas dan kepentingan masing-masing negara anggota.20

Perubahan nama ini kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya negosiasi antar 

negara anggota TPP untuk membicarakan mengenai aturan, substansi atau pun 

tujuan dari perjanjian.

20 Brock R. Williams, Trans-Pacific Partnership (TPP) Countries: Comparative Trade and 
Economic Analysis, Congressional Research Service, https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42344.pdf
hal.6, dalam Seftia Novita Sari Majelis, 2015,Latar Belakang Jepang Bergabung dalam 
Keanggotaan Trans Pacific Partnership, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, hal. 30.

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42344.pdf
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Babak negosiasi TPPA pada dasarnya dimulai sejak Amerika Serikat 

mulai menyatakan bergabung bersama negara P4 (Selandia Baru, Singapura, 

Chili, dan Brunei Darussalam). Amerika Serikat menyatakan ketertarikannya 

untuk bergabung dalam babak negosiasi di tahun 2008 melalui pernyataan salah 

satu pejabat USTR, Susan Schwab, yang ingin melangsungkan perbincangan 

perihal perdagangan dengan negara P4.21 Pada tahun yang sama, Australia, Peru, 

dan Vietnam juga menyatakan hal yang sama mengenai ketertarikannya untuk 

bergabung dalam negosiasi.22 Kemudian pada tahun 2010, Malaysia juga turut 

bergabung dalam negosiasi TPPA.23

Pada perkembangannya, negosiasi yang dilaksanakan oleh negara anggota 

TPPA terus menarik perhatian negara-negara kawasan Asia Pasifik lainnya. Pada 

tahun 2012, Kanada, kemudian diikuti Meksiko, secara resmi mengumumkan 

bahwa mereka akan bergabung dalam negosiasi.24 Adapun negara terakhir yang 

bergabung dalam negosiasi TPP adalah Jepang yang akhirnya secara resmi 

tergabung dalam negosiasi TPP pada Juli 2013.25. Keputusan Jepang untuk 

bergabung dalam negosiasi perjanjian ini diambil karena Perdana Menteri Jepang 

21 Chris Daniels, First Step to Wider Free Trade, NZ Herald, diakses dalam: 
http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=10491556 (26/12/2016, 
22:17 WIB).
22 Ray Brindal, Australia to Join Trans-Pacific Partnership Trade Bloc, Alibaba, diakses dalam: 
http://news.alibaba.com/article/detail/asia/100025812-1-australia-join-trans-pacific-partnership-
trade.html (26/12/2016, 22:22 WIB).
23 Alex Frangos and Elizabeth Williamson, Interest Builds in Pacific Trade Zone, The Wall Street 
Journal, diakses dalam: 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704011904575538003964028436 (26/12/2016, 
22:29 WIB).
24 Tim Groser, Canada Joins Trans-Pacific Partnership Negotiations, New Zealand Government 
(Beehive), diakses dalam: https://www.beehive.govt.nz/release/canada-joins-trans-pacific-
partnership-negotiations (27/12/2016, 11:06 WIB).
25 Ian F. Fergusson, Mark A. McMinimy, and Brock R. Williams, The Trans-Pacific Partnership 
(TPP) Negotiations and Issues for Congress, Congressional Research Service, diakses dalam: 
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf hal. 3 (03/04/2016, 23:55 WIB).

http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=10491556
http://news.alibaba.com/article/detail/asia/100025812-1-australia-join-trans-pacific-partnership-trade.html
http://news.alibaba.com/article/detail/asia/100025812-1-australia-join-trans-pacific-partnership-trade.html
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704011904575538003964028436
https://www.beehive.govt.nz/release/canada-joins-trans-pacific-partnership-negotiations
https://www.beehive.govt.nz/release/canada-joins-trans-pacific-partnership-negotiations
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf
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telah melakukan diskusi hampir selama dua tahun dengan beberapa negara 

anggota TPPA lainnya.26 Adapun negara anggota TPPA dapat dilihat pada gambar 

2.2 berikut.

Gambar 2.2 Negara anggota TPPA

Sumber: “Trans-Pacific Partnership Countries”, diakses dalam: 
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf

Pada proses menuju kesepakatan seluruh negara anggota, terdapat 

sebanyak 19 babak negosiasi yang dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2013. 

Pelaksanaan dari seluruh babak negosiasi dilakukan di negara-negara yang terlibat 

dalam negosiasi. Adapun rincian mengenai waktu dan tempat babak negosiasi 

yang dilakukan oleh negara anggota TPPA dapat dilihat pada tabel berikut:

26 Joshua P. Meltzer, Japan to Join the Trans-Pacific Partnership – Finally!, Brookings 
Institutions, diakses dalam: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2013/03/18/japan-to-join-
the-trans-pacific-partnership-finally/ (27/12/2016, 11:11 WIB).

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2013/03/18/japan-to-join-the-trans-pacific-partnership-finally/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2013/03/18/japan-to-join-the-trans-pacific-partnership-finally/
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Tabel 2.1 Babak Negosiasi Negara Anggota TPPA27

Babak Waktu Pelaksanaan Tempat Pelaksanaan

1 15 – 18 Maret 2010 Melbourne, Victoria, Australia

2 14 – 18 Juni 2010
San Fransisco, California, Amerika 

Serikat
3 7 – 8 Oktober 2010 Brunei Darussalam
4 6 – 8 Desember 2010 Auckland, Selandia Baru
5 14 – 18 Februari 2011 Santiago, Chili

6
24 Maret – 1 April 

2011
Singapura

7 19 – 24 Juni 2011 Ho Chi Minh City, Vietnam
8 9 – 15 September 2011 Chicago, Illinois, Amerika Serikat
9 22 – 28 Oktober 2011 Lima, Peru
10 7 – 9 Desember 2011 Kuala Lumpur, Malaysia
11 2 – 7 Maret 2012 Melbourne, Victoria, Australia
12 10 – 16 Mei 2012 Dallas, Texas, Amerika Serikat

13 2 – 10 Juli 2012
San Diego, California, Amerika 

Serikat
14 6 – 15 September 2012 Leesburg, Virginia, Amerika Serikat
15 3 – 12 Desember 2012 Auckland, Selandia Baru
16 4 – 12 Maret 2013 Singapura
17 15 – 20 Mei 2013 Lima, Peru
18 15 – 23 Juli 2013 Kota Kinabalu, Malaysia

19 22 – 30 Agustus 2013
Bandar Seri Begawan, Brunei 

Darussalam

Pada dasarnya, seluruh babak negosiasi TPPA membahas mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan substansi perjanjian yang akan dibentuk oleh semua 

negara anggota. Adapun substansi perjanjian tersebut meliputi ketentuan 

perdagangan dan investasi, lingkungan, sosial budaya, ketenagakerjaan, hak 

kekayaan intelektual, kesehatan, serta pembangunan, yang mana seluruh substansi 

yang dibahas dalam babak negosiasi merupakan kepentingan dari masing-masing 

negara yang terlibat. Setelah babak negosiasi selesai, terdapat beberapa pertemuan 

27 Diolah dari berbagai sumber dalam halaman resmi Office of the United States Representative.
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lanjutan yang dikenal dengan Chief Negotiator Meetings dan Ministerial 

Meetings, yang berlangsung pada tahun 2014 hingga 2015.28

Adapun Chief Negotiators Meetings dan Ministerial Meetings pada 

dasarnya merupakan pertemuan lanjutan dari 19 babak negosiasi yang dilakukan 

oleh kedua belas negara anggota TPPA. Topik yang dibahas pun tidak jauh 

berbeda dengan topik-topik pada babak negosiasi. Topik-topik pembahasan dari 

pertemuan lanjutan ini mencakup bagaimana TPPA nantinya dapat menjadi 

perjanjian abad 21 (21st century agreement) yang dapat memenuhi kepentingan 

seluruh anggota, membahas aturan lebih lanjut perihal intellectual property, 

investasi, good market, agrikultur, e-commerce, hambatan perdagangan, 

ketenagakerjaan, sektor finansial, dan lain-lain.29

Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, seluruh negara anggota yang 

tergabung dalam TPP pada akhirnya mencapai kesepakatan dan merilis naskah 

dari perjanjian tersebut pada akhir 2015.30 Dirilisnya naskah perjanjian ini

kemudian diikuti dengan ditandatanganinya perjanjian oleh seluruh negara 

anggota TPP satu tahun berikutnya. Para menteri dari 12 negara anggota yang 

terlibat pada perjanjian tersebut akhirnya menandatangani Trans-Pacific 

28 TPP Negotiations: Timeline and Stumbling Blocks, Newstalk ZB, diakses dalam: 
http://www.newstalkzb.co.nz/news/business/tpp-negotiations-timeline-and-stumbling-blocks/
(28/12/2016, 01:14 WIB).
29 Cronology of Events and Key Milestones, Global Affairs Canada, diakses dalam: 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/rounds-
series.aspx?lang=eng (05/01/2017, 21:31 WIB).
30 Ian F. Fergusson, Mark A. McMinimy, and Brock R. Williams, The Trans-Pacific Partnership 
(TPP): In Brief, Congressional Research Service, diakses dalam: 
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R44278.pdf , hal. 1 (03/04/2016, 23:58 WIB).

http://www.newstalkzb.co.nz/news/business/tpp-negotiations-timeline-and-stumbling-blocks/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/rounds-series.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/rounds-series.aspx?lang=eng
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R44278.pdf
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Partnership Agreement (TPPA) di Auckland, Selandia Baru.31 Penandatanganan 

perjanjian tersebut berlangsung pada tanggal 4 Februari 2016.

2.2 Tujuan dan Substansi TPP

TPSEP awalnya dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan jalur 

liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan 

perkembangannya, bertambahnya jumlah negara anggota TPSEP kemudian 

merubah nama perjanjian kerja sama perdagangan ini menjadi TPP. Sebagai 

sebuah perjanjian yang merupakan suatu bentuk perluasan dari perjanjian 

sebelumnya, TPP yang kini memiliki 12 negara anggota tentu memiliki tujuan 

yang tidak hanya berfokus pada perdagangan saja. Hal ini dikarenakan 

bertambahnya jumlah negara anggota maka bertambah pula kapasitas dan 

kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya.

Adapun tujuan dari TPPA secara spesifik tercantum dalam mukadimah 

(preamble) dari naskah perjanjian TPPA32, diantaranya:

1. Menciptakan perjanjian regional yang komprehensif untuk mempromosikan 

liberalisasi investasi perdagangan, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan 

sosial, menciptakan kesempatan baru untuk pekerja dan pebisnis, 

meningkatkan standar kehidupan, menguntungkan konsumen, mengurangi 

kemiskinan, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

31TPP Trade Deal Signed in Auckland, The Australian, diakses dalam: 
http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/landmark-tpp-trade-deal-about-to-be-
signed/news-story/cd9e7e95cfa9b2723270c833f25aee32 (04/04/2016, 00:52 WIB).
32Preamble of Legally Verified Text of Trans-Pacific Partnership (TPP), Trans-Pacific 
Partnership, diakses dalam: http://tpp.mfat.govt.nz/text (04/04/2016, 11:18 WIB).

http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/landmark-tpp-trade-deal-about-to-be-signed/news-story/cd9e7e95cfa9b2723270c833f25aee32
http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/landmark-tpp-trade-deal-about-to-be-signed/news-story/cd9e7e95cfa9b2723270c833f25aee32
http://tpp.mfat.govt.nz/text
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2. Memperkuat ikatan persahabatan dan kerja sama di antara negara anggota dan 

penduduk masing-masing negara anggota.

3. Membangun hak dan kewajiban negara anggota di bawah Marrakesh 

Agreement Establishing the World Trade Organization.

4. Saling mengenali perbedaan tingkat pembangunan dan ekonomi masing-

masing negara anggota.

5. Memperkuat daya saing negara anggota di pasar global dan meningkatkan 

perekonomian negara angota dengan memberikan kesempatan untuk berbisnis, 

termasuk mempromosikan pembangunan dan memperkuat regional supply 

chains.

6. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk turut 

berpartisipasi dalam penerapan TPP.

7. Menciptakan kerangka hukum dan komersial untuk perdagangan dan investasi 

melalui peraturan yang saling menguntungkan.

8. Memfasilitasi perdagangan regional dengan mempromosikan regional 

prosedur yang efisien dan transparan yang mengurangi biaya dan menjamin 

eksportir dan importer.

9. Mengenali hak yang melekat pada masing-masing negara anggota untuk 

mengatur dan memutuskan, serta menjaga fleksibilitas dari masing-masing 

negara anggota untuk menetapkan prioritas legislatif, menjaga kesejahteraan 

masyarakat, dan melindungi tujuan kesejahteraan masyarakat yang sah, seperti 

kesehatan masyarakat, keamanan, lingkungan, konservasi hidup atau tak 
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hidup, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, integritas dan 

stabilitassistem keuangan dan moral publik.

10. Menegaskan bahwa setiap negara anggota memiliki peran yang sah dalam 

perbedaan ekonomi diantara negara anggota.

11. Mempromosikan perlindungan lingkungan (high level environmental 

protection).

12. Melindungi dan mengakui adanya hak-hak pekerja, meningkatkan kondisi 

bekerja dan memperkuat kerja sama antar negara anggota dalam bidang 

ketenagakerjaan.

13. Mempromosikan transparansi dan good governance, dan menghapus kasus 

suap serta mengeliminasi kasus korupsi dalam perdagangan dan investasi.

14. Mengenali adanya perbedaan kultural/budaya masing-masing negara anggota 

untuk memperkaya identitas budaya dalam kawasan.

15. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang harmonis dan 

memperluas perdagangan internasional serta sebagai katalis untuk memperluas 

kerja sama internasional.

16. Memperluas kemitraan dengan mendorong akses dari negara lain untuk lebih 

meningkatkan integrasi perekonomian regional dan menciptakan landasan 

Free Trade Area of Asia Pacific.

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam mukadimah naskah TPPA di

atas, terlihat jelas bahwa substansi dari perjanjian ini tidak hanya mengatur hal 

perdagangan dan investasi, melainkan telah meluas ke aspek-aspek kerja sama 

lainnya, seperti permasalahan lingkungan, korupsi dan suap, budaya, 
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pembangunan, dan lain-lain. Maka dari itu, TPPA disebut sebagai perjanjian yang 

sangat komprehensif.

Selain pada aspek-aspek di atas, TPPA juga peduli terhadap isu-isu Hak 

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta daya saing dari para pekerja. 

Kelengkapan substansi yang dimiliki oleh TPPA membuat TPPA disebut sebagai 

The 21st Century Agreement atau Perjanjian Abad-21. Hal ini dikarenakan TPPA

sebagai sebuah perjanjian dianggap mampu menjawab permasalahan-

permasalahan di abad ke-21.33

2.3 Gambaran Umum Selandia Baru

Selandia Baru merupakan salah satu negara di kawasan Pasifik. Negara ini 

terdiri dari dua pulau utama dan banyak pulau kecil, yaitu North Island yang 

merupakan pulau dengan populasi terbanyak di Selandia Baru, dan South Island 

yang merupakan pulau terbesar di negara ini namun populasinya tidak sebanyak 

North Island. Selandia Baru juga dapat dikatakan negara yang makmur di 

kawasan Pasifik dan didominasi oleh penduduk dari keturunan Eropa dan asli 

suku Maori.34

Secara geografis, wilayah Selandia Baru berada 1.600 km jika ditarik dari 

wilayah Australia dan Polinesia. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, 

wilayah Selandia Baru dibagi menjadi dua pulau utama yaitu North Island dan 

South Island, yang mana luas dari kedua wilayah tersebut masing-masing adalah 

33 Seftia Novita Sari Majelis, Op. Cit, hal. 34.
34New Zaland Profile – Overview, BBC, diakses dalam: http://www.bbc.com/news/world-asia-
pacific-15369571 (30/3/2016, 22:06 WIB).

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15369571
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15369571
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113.729 km2 dan 150.437 km2. Terdapat pula wilayah utama selain dua pulau tadi 

yaitu Steward Island yang memiliki luas 1.680 km2.35

Gambar 2.3 Peta Negara Selandia Baru

Sumber: “New Zealand Map”, diakses dalam: 
http://www.mapsofworld.com/newzealand/maps/new-zealand-map-2016.gif

Selandia Baru merupakan sebuah negara kepulauan, hal ini ditandai 

dengan adanya dua pulau utama dan banyak pulau kecil disekitarnya. Luas 

wilayah Selandia Baru yaitu 268.107 km2, dengan jumlah penduduk yang 

mendiami sebanyak 4.509.700 jiwa di tahun 2014. Sebagian besar penduduk 

Selandia Baru hidup di North Island, yang terdiri dari banyak penduduk asal 

Pasifik dan Asia yang sejak tahun 1950-an berada dalam masa kependudukan 

bangsa asing.36

35Story: Natural Environments, Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand, diakses dalam: 
http://www.teara.govt.nz/en/natural-environment/page-1 (02/04/2016, 18:34 WIB).
36New Zealand in Profile 2015, Statistics New Zealand, diakses dalam: 
http://www.newkiwis.co.nz/documents/NZ%20in%20Profile%202015.pdf (02/04/2016, 19:07 
WIB).

http://www.mapsofworld.com/newzealand/maps/new-zealand-map-2016.gif
http://www.teara.govt.nz/en/natural-environment/page-1
http://www.newkiwis.co.nz/documents/NZ%20in%20Profile%202015.pdf
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Perekonomian Selandia Baru sebagian besar ditunjang oleh produksi atau 

hasil peternakan, yaitu wol (bulu domba) dan susu. Seiring dengan perkembangan 

industri, sektor perekonomian Selandia Baru juga didukung oleh industri 

perfilman dan pariwisata. Perekonomian Selandia Baru juga tidak dapat 

dilepaskan dari perdagangan internasional, hal ini terlihat dari kerja sama Selandia 

Baru dengan banyak negara di dunia, terutama Australia, China, Uni Eropa, dan 

Amerika Serikat. Sejak tahun 1980-an, Selandia Baru juga aktif mengembangkan 

investasi asing dengan mengurangi bahkan menghapus hambatan perdagangan 

(trade barriers).37

Pada gambar 2.4 dibawah ini akan diperlihatkan bagaimana Selandia Baru 

memiliki aktivitas ekspor dan impor yang cukup padat dengan beberapa negara 

mitranya, meskipun tergolong sebagai negara dengan luas wilayah yang kecil, 

Selandia Baru memiliki hasil produksi yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari kuantitas ekspor yang lebih besar dari pada impornya. Melihat beberapa mitra 

dagangnya sebagaimana yang disebutkan diatas, penulis juga dapat 

menyimpulkan bahwa Selandia Baru memiliki orientasi kerja sama perdagangan 

ke wilayah Asia Pasifik.

37Ibid.
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Gambar 2.4 Mitra dagang utama Selandia Baru

Sumber: New Zealand in Profile 2015, diakses dalam: 
http://www.newkiwis.co.nz/documents/NZ%20in%20Profile%202015.pdf

Aktivitas ekspor dan impor yang dilakukan oleh Selandia Baru tentunya 

memberikan dampak yang sangat signifikan dalam perekonomian. Ekspor dan 

impor yang dilakukan oleh Selandia Baru tentunya tidak hanya terbatas pada jenis 

barang, namun juga jasa. Perdagangan internasional memang merupakan salah 

satu kegiatan utama yang dilakukan oleh tiap-tiap negara di dunia untuk saling 

menguntungkan secara ekonomi, dan saling memenuhi kebutuhan akan barang-

barang yang dianggap kurang jumlahnya dalam suatu negara, sehingga untuk 

menciptakan interaksi perdagangan yang efisien dan menguntungkan, kerja sama 

perdangan antar negara merupakan strategi yang sangat tepat untuk dilakukan.

Selain dilihat dari aspek perekonomiannya, struktur kependudukan 

Selandia Baru jika dilihat dari usianya saat ini didominasi oleh penduduk yang 

berusia 25 hingga 54 tahun, yaitu sekitar 40,25% dari total seluruh penduduk. Hal 

http://www.newkiwis.co.nz/documents/NZ%20in%20Profile%202015.pdf
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ini berarti bahwa penduduk Selandia Baru secara garis besar merupakan penduduk 

usia produktif. Adapun penduduk yang juga berada di usia produktif (15 hingga 

24 tahun) berjumlah sekitar 13,74%, sedangkan jumlah penduduk usia lanjut 

(lebih dari 65 tahun) juga dapat dikatakan cukup banyak yaitu sekitar 14,62% dari 

total seluruh penduduk Selandia Baru. Jumlah penduduk usia lainnya seperti 

anak-anak (0 hingga 14 tahun) sebanyak 19,87%, dan antara usia 55 hingga 64 

tahun terdapat sebanyak 11,52% dari total penduduk secara keseluruhan.38

Piramida kependudukan Selandia Baru berdasarkan usianya dapat dilihat pada 

gambar berikut:

Gambar 2.5 Piramida Kependudukan Selandia Baru berdasarkan Usia

Sumber: The World Fact Book - New Zealand, diakses dalam: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html

Berdasarkan informasi yang ada pada gambar di atas, adanya jumlah 

penduduk usia produktif yang melimpah di Selandia Baru ternyata mampu 

diimbangi dengan tingkat pengangguran yang dapat dikatakan kecil. Tingkat 

38 The World Fact Book - New Zealand, Central Intelligence Agency, diakses dalam: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html (05/05/2016, 14:06 
WIB).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html


54

ketenagakerjaan di Selandia Baru untuk usia 15 hingga 24 tahun sebanyak 51,7%, 

usia 25 hingga 54 tahun mencapai pada tingkat 81,8%, dan usia 55 hingga 64 

tahun sebanyak 76,2%. Adapun tingkat pengangguran di Selandia Baru sebanyak 

5,8%.39

2.4 Kepentingan Nasional Selandia Baru

Pasca Perang Dingin, setidaknya selama lebih dari dua dekade, Selandia 

Baru sudah sangat kental dengan orientasi politik luar negerinya yang bersifat 

pragmatis. Sebagai negara yang secara geografis terisolasi dan bergantung pada 

perdagangan dengan populasi yang kecil, Selandia Baru cukup memiliki pengaruh 

geopolitik dalam dunia internasional. Pengaruh tersebut dimiliki Selandia Baru 

melalui politik luar negerinya dengan pendekatan keunggulan komparatif (yang 

akhir-akhir ini bersifat lebih kompetitif) dalam perdagangan dan pendekatan yang 

lebih independen dalam urusan diplomatik dan keamanan global.40

Kepentingan nasional Selandia Baru pada dasarnya terdapat dalam tujuan 

politik luar negerinya, yaitu memberikan keamanan dan kemakmuran bagi 

penduduk Selandia Baru. Guna mencapai kepentingan nasional tersebut, maka 

segala bentuk kebijakan yang diambil oleh Selandia Baru harus dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana hubungan antar negara 

menjadi semakin penting, yang digerakkan dengan perdagangan dan investasi, 

39 Country Statistical Profile – New Zealand 2016, Organisation for Economic Co-operation and 
Development, diakses dalam: http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/191100201e1t010.pdf?expires=1462431912&id=id&accname=fr
eeContent&checksum=31CEAB908EB40CBF9F94BE46C844FBAF (05/05/2016, 20:36 WIB).
40 Paul G. Buchanan, Deconstructing New Zealand Foreign Policy, 36th Parallel, diakses dalam: 
http://36th-parallel.com/2012/08/01/deconstructing-new-zealand-foreign-policy/ (18/12/2016, 
20:48 WIB).

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/191100201e1t010.pdf?expires=1462431912&id=id&accname=freeContent&checksum=31CEAB908EB40CBF9F94BE46C844FBAF
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/191100201e1t010.pdf?expires=1462431912&id=id&accname=freeContent&checksum=31CEAB908EB40CBF9F94BE46C844FBAF
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/191100201e1t010.pdf?expires=1462431912&id=id&accname=freeContent&checksum=31CEAB908EB40CBF9F94BE46C844FBAF
http://36th-parallel.com/2012/08/01/deconstructing-new-zealand-foreign-policy/
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serta kemajuan teknologi. Menyikapi hal tersebut, Selandia Baru melalui politik 

luar negerinya berfokus pada ekonomi dan perdagangan, memperkuat kerjasama 

di kawasan Asia Pasifik, memastikan program bantuan secara efektif akan 

memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan rencana strategis Kementerian 

Luar Negeri dan Perdagangan (Ministry of Foreign Affairs and Trade/MFAT)41, 

dan melakukan investasi pada institusi multilateral untuk mencapai kepentingan 

nasional.42

Terdapat tujuh tujuan dalam rencana strategis politik luar negeri Selandia 

Baru yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019. Adapun tujuan-tujuan 

tersebut terdiri dari:43

1. Memaksimalkan pengaruh pada keanggotaan Selandia Baru dalam Dewan 

Keamanan PBB.

2. Meningkatkan akses pasar, integrasi ekonomi regional, dan meningkatkan 

performa bisnis internasional Selandia Baru.

3. Menjadikan Selandia Baru sebagai mitra terpercaya di Asia Pasifik.

4. Memaksimalkan pengaruh dari keterlibatan Selandia Baru dalam 

meningkatkan kemakmuran dan stabilitas di wilayah kepulauan Pasifik dan 

penduduknya.

41 Selanjutnya disingkat menjadi MFAT.
42 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade Strategic Intentions 2016-2020, New 
Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, diakses dalam: 
https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/MFAT-Corporate-publications/MFAT446-
Strategic-Intentions-2016-2020_inner-pages_WEB_FINAL4.1.pdf , hal. 4 (18/12/2016, 21:12 
WIB).
43 Our Strategic Direction, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, diakses dalam: 
https://mfat.govt.nz/en/about-us/our-strategic-direction/ (18/12/2016, 21:26 WIB).

https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/MFAT-Corporate-publications/MFAT446-Strategic-Intentions-2016-2020_inner-pages_WEB_FINAL4.1.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/MFAT-Corporate-publications/MFAT446-Strategic-Intentions-2016-2020_inner-pages_WEB_FINAL4.1.pdf
https://mfat.govt.nz/en/about-us/our-strategic-direction/


56

5. Menyuarakan solusi internasional terhadap perubahan iklim, sumber daya 

alam dan perlindungan lingkungan.

6. Menjaga dan mengembangkan keamanan Selandia Baru.

7. Membangun kapabilitas organisasional yang kuat dan berkelanjutan untuk 

menghasilkan keterkaitan internasional yang koheren.

Berdasarkan pada tujuan-tujuan rencana strategis yang dimiliki oleh 

Selandia Baru, tiga diantaranya merupakan kepentingan nasional Selandia Baru 

yang berkaitan dengan perdagangan, integrasi ekonomi, serta posisi dan peran 

Selandia Baru dalam regional Asia Pasifik dan internasional (poin nomor 2, 3, dan 

7). Hal ini berarti bahwa Selandia Baru memiliki prioritas dalam menentukan 

kebijakannya yang mengarah pada hal perdagangan dan integrasi ekonomi 

regional. Salah satu strategi yang digunakan oleh Selandia Baru untuk mencapai 

kepentingan-kepentingan tersebut adalah dengan mempercepat proses 

diberlakukannya TPPA.44

Kepentingan nasional Selandia Baru juga tercantum jelas dalam Business 

Growth Agenda (BGA)45 yang akan dicapai Selandia Baru di tahun 2025 nanti. 

BGA merupakan prioritas utama pemerintah Selandia Baru untuk membangun 

ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif, yang mana hal ini nantinya akan 

dapat mencapai kepentingan nasional Selandia Baru yaitu menciptakan 

kesempatan bisnis, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan upah yang 

44 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade Strategic Intentions 2016-2020, New 
Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Op Cit., hal. 9.
45 Business Growth Agenda, selanjutnya disingkat menjadi BGA.
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tinggi, dan juga meningkatkan standar kehidupan penduduk Selandia Baru.46

Adapun BGA difokuskan pada enam area yang digambarkan pada gambar 

berikut:

Gambar 2.6 Enam Fokus Area BGA

Sumber: The Business Growth Agenda Toward 2025, diakses dalam: 
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-

library/towards-2025/mb13078-1139-bga-report-00-intro-09sept-v9-fa-web.PDF

Guna mencapai tujuan dari enam fokus area di atas, maka terdapat 

beberapa hal yang harus dilakukan oleh Selandia Baru, diantaranya:47

1. Membangun pasar ekspor dengan memperkuat strategi perdagangan Selandia 

Baru dan mengembangkan perusahaan-perusahaan dalam skala internasional 

46 The Business Growth Agenda Toward 2025, Ministry of Business, Innovation, and Employment
of New Zealand, diakses dalam: http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-
agenda/pdf-and-image-library/towards-2025/mb13078-1139-bga-report-00-intro-09sept-v9-fa-
web.PDF , hal. 3 (11/1/2017, 13:38 WIB).
47 Ibid, hal. 7.

http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-library/towards-2025/mb13078-1139-bga-report-00-intro-09sept-v9-fa-web.PDF
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-library/towards-2025/mb13078-1139-bga-report-00-intro-09sept-v9-fa-web.PDF
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-library/towards-2025/mb13078-1139-bga-report-00-intro-09sept-v9-fa-web.PDF
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-library/towards-2025/mb13078-1139-bga-report-00-intro-09sept-v9-fa-web.PDF
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-growth-agenda/pdf-and-image-library/towards-2025/mb13078-1139-bga-report-00-intro-09sept-v9-fa-web.PDF
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dengan cara mengetahui dan mengambil setiap peluang di luar negeri 

(misalnya melalui kerja sama perdagangan internasional).

2. Mengembangkan inovasi dengan meningkatkan investasi pemerintah terhadap 

pengembangan riset dan inovasi, menarik investasi multinasional, dan 

mengembangkan ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas para 

pelaku bisnis serta membuka kesempatan ekspor yang lebih besar.

3. Membangun investasi dengan menarik investasi asing berkualitas tinggi yang 

menyediakan bisnis dengan modal yang diperlukan untuk membangun 

koneksi/hubungan internasional.

4. Membangun sumber daya alam dengan meningkatkan produktivitas industri 

sumber daya terkait dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan (misalnya 

dengan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan), dan dengan 

memenuhi permintaan konsumen global untuk barang dan jasa yang 

berkualitas tinggi.

5. Membangun tenaga kerja yang terampil dan pekerjaan yang aman dengan 

meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, serta dengan 

meningkatkan standar regulasi tenaga kerja melalui peningkatan kualitas 

kesehatan dan keamanan.

6. Membangun infrastruktur dengan meningkatkan infrastruktur darat, udara, dan 

air, melakukan investasi pada infraktruktur sosial, dan tetap membangun 

infrastruktur di daerah-daerah pedalaman.
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2.5 Bergabungnya Selandia Baru dalam TPPA

Bergabungnya Selandia Baru ke dalam keanggotaan TPPA bukanlah 

merupakan suatu hal yang baru. Hal ini dikarenakan Selandia Baru merupakan 

salah satu negara yang menggagas atau menginisiasi adanya TPP, yaitu melalui 

pembentukan Trans Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP) bersama 

dua negara asia Pasifik lainnya, yaitu Singapura dan Chili, yang kemudian diikuti 

oleh Brunei Darussalam.

TPSEP sebelumnya merupakan sebuah perjanjian yang digagas oleh tiga 

negara (Selandia Baru, Singapura, dan Chili), yang dikenal dengan Pacific Three 

Closer Economic Partnership (P3 CEP). Negosiasi pertama kali direncanakan 

oleh Perdana Menteri Selandia Baru, PM Singapura dan Presiden Chili pada 

APEC Leader Summit tahun 2002. Negosiasi tersebut bertujuan untuk 

menciptakan kerjasama perdagangan yang bersifat komprehensif dan ditujukan 

sebagai bentuk perjanjian yang memfasilitasi liberalisasi perdagangan dalam 

regional keanggotaan APEC.48

Negosiasi babak pertama kemudian berlangsung pada tahun 2003 yang 

diadakan di Singapura. Babak kedua negosiasi dilakukan pada pertengahan 2004, 

yang kemudian diikuti dengan kunjungan Presiden Chili ke Singapura dan 

Selandia Baru. Bergabungnya Brunei Darussalam dalam negosiasi berlangsung 

setelah negosiasi yang diadakan antara tahun 2004-2005. Sebagai hasilnya, 

Perdana Menteri Selandia Baru, serta tiga pemimpin negara lainnya (Singapura, 

48Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – National Interest Analysis, July 
2005, Prepared by Ministry of Foreign Affairs and Trade, in Consulation with Other Government 
Departments,New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, diakses dalam:
https://www.mfat.govt.nz/assets/ securedfiles/FTAs-agreements-in-force/P4/transpacific-sepa-
nia.pdf , hal.5 (08/04/2016, 14:26 WIB).

https://www.mfat.govt.nz/assets/%20securedfiles/FTAs-agreements-in-force/P4/transpacific-sepa-nia.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/%20securedfiles/FTAs-agreements-in-force/P4/transpacific-sepa-nia.pdf
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Brunei Darusslama, dan Chili) mengumumkan kerja sama TPSEP pada saat 

pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), yang diselenggarakan di 

Jeju, Korea Selatan, pada tanggal 3 Juni 2005.49

Bergabungnya Selandia Baru dalam TPSEP tentu dilatarbelakangi oleh 

beberapa hal yang tentunya berdasarkan kepentingan dari Selandia Baru sendiri. 

Terdapat beberapa prinsip nilai yang dipegang oleh Selandia Baru sehingga 

memutuskan untuk bergabung dalam TPSEP, diantaranya50:

1. Dihapusnya hambatan perdagangan (trade barriers) pada barang dan jasa 

diantara negara anggota.

2. TPSEP dianggap mampu digunakan dalam menyelesaikan masalah 

perdagangan yang bisa saja muncul di masa yang akan datang.

3. Menciptakan suatu kerangka dari kerja sama tenaga kerja dan lingkungan 

untuk mendiskusikan isu-isu ketenagakerjaan dan lingkungan.

4. Didukungnya perjanjian ini akan membuka kesempatan bagi Selandia Baru 

untuk lebih memperluas dan memperdalam relasinya dengan Amerika Latin 

dan Asia.

5. Didukungnya perjanjian ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi 

Selandia Baru terhadap perjanjian perdagangan dan multilateral.

6. Memberikan kesempatan di masa yang akan datang untuk memperluas mitra 

TPSEP, kerja sama tenaga kerja, dan perjanjian kerja sama lingkungan.

Sebagaimana perjanjian perdagangan pada umumnya, manfaat yang akan 

didapatkan oleh negara anggota tentunya lebih kepada manfaat ekonomis. Adapun 

49Ibid.
50Ibid, hal. 6.
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manfaat yang akan didapat oleh Selandia Baru apabila bergabung dalam TPSEP 

yaitu dihapusnya tarif perdagangan. Hal ini tentu akan menguntungkan Selandia 

Baru ketika akan melakukan ekspor barang atau jasa ke Chili maupun Brunei 

Darussalam.

Pada tahun 2004 misalnya, Selandia Baru telah melakukan ekspor ke Chili 

senilai 36,6 juta NZD, yang mana ekspor tersebut dikenakan pajak sebesar 2,2 juta 

NZD. Adapun ekspor yang dilakukan Selandia Baru ke Brunei Darussalam 

sebanyak 3,55 juta NZD, termasuk pajak sebesar 50.000 NZD.51 Apabila 

kebijakan dalam TPSEP diimplementasi dalam perdagangan Asia Pasifik, 

khususnya hubungan Selandia Baru dengan negara-negara TPSEP tentu akan 

memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Selandia Baru. Terlebih lagi 

apabila TPSEP berhasil mengekspansi mitra keanggotaannya di masa yang akan 

datang, tentunya penghapusan tarif dalam kegiatan ekspor-impor akan saling 

menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat.

Selain penghapusan tarif, kerja sama TPSEP juga memberikan kemudahan 

bagi para pebisnis untuk melakukan usahanya di negara-negara anggota TPSEP. 

TPSEP juga menggunakan Most Favored Nation clause (MFN)52. Hal ini 

nantinya akan menjamin segala bentuk transaksi antara Selandia Baru dengan 

negara anggota. Hal ini juga mampu mencegah pergeseran kompetisi pasar antar 

negara anggota.53

51Ibid.
52Most Favored Nation (MFN) merupakan status atau tingkat perlakuan terbaik yang diberikan 
oleh sautu negara terhadap mitra dagangnya. Perlakuan baik ini berupa tarif yang rendah, 
hambatan perdagangan paling sedikit, dan kuota impor tertinggi, diakses dalam: 
https://www.thebalance.com/most-favored-nation-status-3305840 (11/01/2017, 14:04 WIB).
53 Ministry of Foreign Affairs and Trade, Op Cit., hal. 7.

https://www.thebalance.com/most-favored-nation-status-3305840
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Suatu kerja sama perdagangan internasional yang akan dijadikan sebagai 

sebuah perjanjian tentunya harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahap negosiasi, 

penandatanganan, dan ratifikasi.54 Proses negosiasi yang cukup panjang berakhir 

pada sebuah kesepakatan diantara negara anggota, dan tepat pada tanggal 4 

Februari 2016, TPP ditandatangani oleh para negara anggotanya di Auckland.55

Adapun proses ratifikasi akan berlangsung maksimal hingga dua tahun setelah 

perjanjian ditandatangani (hingga Februari 2018).56

Proses bergabungnya Selandia Baru dalam TPPA yang ditandai dengan 

ditandatanganinya perjanjian tersebut ternyata bukanlah hal yang mudah untuk 

dilakukan. Tepat pada saat John Key (PM Selandia Baru saat itu) menandatangani 

perjanjian tersebut, terjadi penolakan besar-besaran dari masyarakat Selandia 

Baru. Terdapat hingga 1.000 demonstran yang turun ke jalan. Beberapa daerah 

sempat di blok oleh para demonstran yang menolak disepakatinya TPPA, yaitu 

pada Cook St, Wellington St, dan Hobson St. Gerakan protes yang dilakukan oleh 

beberapa kelompok ini bahkan sempat mengacaukan lalu lintas di beberapa 

daerah. Selain itu, juga terjadi perlawanan yang dilakukan oleh kelompok tersebut 

dengan petugas keamanan dan polisi.57 Meskipun sempat terjadi kekacauan di 

54Perjanjian Internasional, Universitas Negeri Yogyakarta, diakses dalam: 
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/chandra-dewi-puspitasari-sh-llm/perjanjian-
internasional.pdf (08/04/2016, 19:27 WIB)
5512 Pacific Nation Signed Major Free Trade Agreement, VOA News, diakses dalam: 
http://www.voanews.com/content/twelve-pacific-nationsfree-trade-agreement-tpp/3176187.html
(08/04/2016, 19:42 WIB)
56 Jones Day, TPP Ratification and Potential Expansion, Lexology, diakses dalam: 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4a075fb0-638c-4a38-a6c5-b6faba04007d
(1/12/2016, 16:26 WIB).
57 Cherie Howie, TPP Protesters Shut Down Central Auckland as Ministers Sign Controversial 
Deal, NZ Herald, diakses dalam: 
http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11584458 (08/04/2016, 
20:04 WIB).

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/chandra-dewi-puspitasari-sh-llm/perjanjian-internasional.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/chandra-dewi-puspitasari-sh-llm/perjanjian-internasional.pdf
http://www.voanews.com/content/twelve-pacific-nationsfree-trade-agreement-tpp/3176187.html
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4a075fb0-638c-4a38-a6c5-b6faba04007d
http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11584458
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beberapa wilayah Selandia Baru, proses penandatanganan perjanjian TPPA tetap 

berlangsung, sehingga Selandia Baru tetap menjadi bagian dari keanggotaan 

TPPA.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa TPPA

merupakan sebuah perjanjian yang dibentuk melalui proses yang cukup panjang, 

yang dimulai dari digagasnya TPSEP oleh negara P4, hingga bergabungnya 

Amerika Serikat di tahun 2009 yang kemudian merubah TPSEP menjadi TPPA 

dengan lingkup perjanjian yang lebih komprehensif dan keanggotaan yang lebih 

luas. Setelah dilakukannya 19 kali babak negosiasi, TPPA resmi ditandatangani 

oleh kedua belas negara anggotanya pada 4 Februari 2016.

Selandia Baru sebagai negara kepulauan di kawasan Asia Pasifik memiliki 

kepentingan nasional yang lebih condong ke aspek ekonomi, dimana dengan 

ditingkatkannya sektor perdagangan dan investasi, Selandia Baru dapat menjamin 

kemakmuran penduduknya. Selain itu, Selandia Baru juga memiliki kepentingan 

dalam memperkuat posisinya sebagai mitra kerja sama regional Asia Pasifik. 

Sehingga, guna mencapai kepentingan tersebut, dalam rencana strategis politik 

luar negeri Selandia Baru, bergabung dalam TPPA merupakan salah satu cara 

yang tepat untuk digunakan. Namun mengingat banyaknya kontroversi mengenai 

TPPA, serta penolakan-penolakan yang dilakukan oleh penduduk Selandia Baru 

terhadap TPPA, dapat disimpulkan bahwa terdapat variabel atau alasan yang 

menyebabkan Selandia Baru harus tetap menandatangani TPPA, sehingga pada 

bab berikutnya penulis akan membahas mengenai variabel yang mempengaruhi 

Selandia Baru untuk bergabung dalam keanggotaan TPPA.


