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BAB III

VARIABEL YANG MEMPENGARUHI SELANDIA BARU BERGABUNG 

DALAM KEANGGOTAAN TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP 

AGREEMENT (TPPA)

Pada bab ini penulis akan menjabarkan variabel yang mempengaruhi 

Selandia Baru bergabung dalam keanggotaan TPPA berdasarkan teori foreign 

policy strategy yang dirumuskan John Lovell. Variabel tersebut mencakup aspek

internal dan eksternal yang mengacu pada empat variabel yang nantinya 

mempengaruhi corak strategi kebijakan luar negeri suatu negara. Aspek internal 

terdiri dari perkiraan kapabilitas negara Selandia Baru dan persepsi para 

pengambil kebijakan Selandia Baru. Adapun aspek eksternalnya mencakup 

perkiraan strategi negara lain dan struktur sistem internasional yang berkaitan 

dengan kompetisi perekonomian global.

3.1 Kapabilitas Selandia Baru

Bagian ini akan menjelaskan mengenai kapabilitas negara Selandia Baru 

yang akan diukur berdasarkan kapabilitas ekonominya. Kapabilitas ekonomi 

digunakan sebagai sebuah parameter karena aspek ekonomi merupakan hal yang 

paling dominan dalam TPPA. Selain itu, karena suatu negara tidak memiliki tolak 

ukur atau formula tertentu untuk dibandingkan dengan negara lain, maka 

kapabilitas ekonomi merupakan hal yang paling mudah dan memungkinkan untuk 
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dibandingkan (misalnya dengan membandingkan GDP tiap negara) dari pada 

aspek lain seperti aspek sosial-budaya, atau aspek lingkungan.

Adapun negara lain yang digunakan sebagai pembanding dari kapabilitas 

ekonomi Selandia Baru adalah Amerika Serikat. Hal ini didasari oleh kapabilitas 

perekonomian Amerika Serikat yang relatif lebih besar dari negara anggota TPPA 

lainnya. Meskipun terdapat beberapa negara yang memiliki kapabilitas lebih 

tinggi dari Selandia Baru seperti Jepang dan Australia, Amerika Serikat digunakan 

sebagai satu-satunya negara pembanding karena Amerika Serikat juga merupakan 

negara yang menginisiasi diperluasnya perjanjian TPSEP menjadi TPPA. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Amerika Serikat dalam 

negosiasi TPPA memberikan pengaruh bagi negara-negara lainnya untuk 

bergabung dalam TPPA. Adanya ketertarikan Selandia Baru dengan keberadaan 

Amerika Serikat dalam TPPA juga menjadikan alasan mengapa Amerika Serikat 

digunakan sebagai negara pembanding dalam hal kapabilitas ekonomi.

3.1.1 Gambaran Umum Perekonomian Selandia Baru

Selandia Baru merupakan negara yang memiliki sistem ekonomi pasar 

terbuka yang memegang prinsip perdagangan bebas, hal ini dibuktikan dengan 

adanya komitmen Selandia Baru yang sangat kuat untuk terus menurunkan 

bahkan menghapus hambatan perdagangan (trade barriers), terutama untuk 

barang-barang impor. Sebanyak 90% dari barang-barang yang masuk ke Selandia 

Baru bebas dari tarif. Maka dari itu dalam skala internasional Selandia Baru 

merupakan negara yang sangat aktif dalam mengimplementasi dasar dari 
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perjanjian Doha dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade 

Organization (WTO)1.2

Strategi dan pertumbuhan perekonomian Selandia Baru selama beberapa 

tahun ini jika dilihat dari kejadian di masa lalu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

krisis finansial global atau yang lebih dikenal sebagai global financial crisis 

(GFC)3 dan gempa bumi yang terjadi di Canterbury pada tahun 2011. Pada saat 

krisis ekonomi melanda dunia tahun 2008, perekonomian Selandia Baru 

mengalami resesi pada tahun 2008 hingga 2009. Hal ini ditunjukkan dengan 

menurunnya GDP Selandia Baru sebanyak 2,8%. Menurunnya tingkat GDP

Selandia Baru yang cukup signifikan membuat The Reserve Bank of New Zealand

(RBNZ)4 menurunkan tingkat suku kas atau official cash rate (OCR)5 dari 8,25% 

pada bulan Juni 2008 hingga kurang dari 2,5% di akhir April 2009.6 Terjadinya 

gempa bumi berkekuatan 7,1 SR pada 4 September 2010 yang kemudian disusul 

dengan gempa berkekuatan 6,3 SR pada 22 Februari 2011 juga merupakan faktor 

yang mendorong pembangunan ekonomi Selandia Baru. Peristiwa ini 

1 Perjanjian putaran Doha (Doha Round) dalam World Trade Organization (selanjutnya disingkat 
menjadi WTO) bertujuan untuk mencapai reformasi yang besar dalam sistem perdagangan 
internasional melalui pengenalan hambatan perdagangan yang lebih rendah dan dirubahnya aturan-
aturan perdagangan, diakses dalam: https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
(20/12/2016, 11:36 WIB).
2 New Zealand Economic and Financial Overview 2016, New Zealand Treasury, diakses dalam: 
http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2016 , hal. 7 (18/04/2016, 12:05 WIB).
3 Selanjutnya disingkat menjadi GFC.
4 The Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) merupakan sebuah lembaga di Selandia Baru yang 
mengatur kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong adanya sistem 
keuangan yang efisien, diakses dalam: http://www.rbnz.govt.nz/ (20/12/2016, 11:23 WIB).
5 Official Cash Rate (OCR) merupakan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Reserve Bank 
untuk memenuhi target inflasi yang ditetapkan oleh Policy Targets Agreement (PTA), diakses 
dalam: http://www.rbnz.govt.nz/monetary-policy/about-monetary-policy/what-is-the-official-cash-
rate (20/12/2016, 11:29 WIB).
6 New Zealand Economic and Financial Overview 2015, New Zealand Treasury, diakses dalam: 
http://www.newkiwis.co.nz/documents/NZ%20in%20Profile%202015.pdf , hal.11 (20/04/2016, 
00:06 WIB).

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2016
http://www.rbnz.govt.nz/
http://www.rbnz.govt.nz/monetary-policy/about-monetary-policy/what-is-the-official-cash-rate
http://www.rbnz.govt.nz/monetary-policy/about-monetary-policy/what-is-the-official-cash-rate
http://www.newkiwis.co.nz/documents/NZ%20in%20Profile%202015.pdf
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mengakibatkan kerugian yang harus dibayar sebanyak 40 triliun dolar atau setara 

dengan 20% nominal GDP tahunan.7

Demi memulihkan perekonomiannya, kerja sama perdagangan terus 

dilakukan oleh Selandia Baru dengan beberapa mitranya dalam hal ekspor. Pada 

tahun 2014, Selandia Baru memiliki tingkat kerja sama perdagangan sekitar 3,7%. 

Meskipun mengalami penurunan yang sangat tipis di tahun 2015 (kurang lebih 

0,2%), jumlah ini masih dianggap sebagai bentuk kemajuan pesat perekonomian 

Selandia Baru khususnya dalam hal ekspor yang dapat disejajarkan dengan 

Australia di kawasan Pasifik, dan Cina sebagai negara yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di kawasan Asia.8

Pertumbuhan ekonomi Selandia Baru pasca GFC dan gempa bumi 

Canterbury juga dapat dilihat dari adanya peningkatan GDP Selandia Baru di tiap 

tahunnya, peningkatan GDP Selandia Baru dapat dilihat dalam grafik berikut:

7 Ibid, hal. 12
8 New Zealand Treasury 2016, Op Cit, hal. 12
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Grafik 3.1 GDP Selandia Baru 2004-2015

Sumber: GDP (current US$) New Zealand, diakses dalam: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?cid=GPD_29&end=201

5&locations=NZ&start=2004

Grafik di atas merupakan penjabaran GDP Selandia Baru dimulai dari 

tahun 2004 hingga tahun 2015. Sejak tahun 2005, besaran GDP Selandia Baru 

bersifat fluktuatif. Penurunan GDP yang cukup tajam terjadi pada rentang tahun 

2007 hingga mencapai puncak terendah pada tahun 2009 akibat GFC. Sedangkan, 

mulai tahun 2010 GDP Selandia Baru terus mengalami peningkatan, terlebih lagi 

dengan terjadinya gempa bumi Canterbury tahun 2011, Selandia Baru terlihat 

terus meningkatkan besaran GDP nya. Penurunan besaran GDP Selandia Baru 

kembali terjadi di tahun 2015, adapun besaran GDP Selandia Baru berdasarkan 

data yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2015 adalah sebanyak 173.754 

juta USD.9

9 GDP Ranking, The World Bank, diakses dalam: 
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (17/12/2016, 23:02 WIB).

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?cid=GPD_29&end=2015&locations=NZ&start=2004
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?cid=GPD_29&end=2015&locations=NZ&start=2004
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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Berkembangnya perekonomian Selandia Baru tentunya tidak lepas dari 

peran usaha-usaha ekonomi yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Secara 

umum, kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Selandia Baru didominasi oleh 

produk yang berasal dari usaha peternakan, perkebunan, dan beberapa hasil alam 

lainnya. Hingga bulan September 2015, pendapatan kotor Selandia Baru masih

diungguli oleh produk peternakan seperti susu, keju, dan mentega, yang mana

produk-produk ini menyumbang 11.813 juta NZD terhadap total penghasilan 

Selandia Baru. Hasil alam lainnya yang menunjang perekonomian Selandia Baru 

yaitu daging dan kayu, yang mana masing-masing memberikan 6.682 juta NZD 

dan 3.561 juta NZD. Adapun buah-buahan juga merupakan salah satu hasil alam 

yang diunggulkan Selandia Baru, yang mana buah-buahan ini kemudian 

memberikan total 2.251 juta NZD di tahun 2015.10

Selain didukung oleh hasil agrikultur dan pertanian, ekonomi Selandia 

Baru juga didukung oleh sektor usaha lainnya. Usaha non-agrikultur dan non-

pertanian yang turut menunjang perekonomian Selandia Baru di tahun 2015 yaitu 

bisnis travel dan travel untuk program pendidikan, yang mana masing-masing dari 

kedua usaha ini menyumbang sebanyak 9.378 juta NZD dan 3.054 juta NZD 

terhadap total pendapatan Selandia Baru hingga September 2015.11

Penghasilan yang diperoleh Selandia Baru dari berbagai hasil produksinya 

tentu mengalami perbedaan tiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari permintaan 

serta penawaran yang terjadi berdasarkan mekanisme pasar. Selain digunakan di 

dalam negeri, produk-produk hasil usaha perekonomian Selandia Baru juga 

10 Exports – Top 20 Commodities, New Zealand Trade and Enterprise, diakses dalam: 
https://www.nzte.govt.nz/en/invest/statistics/ , (23/04/2016, 23:32 WIB).
11 Ibid.

https://www.nzte.govt.nz/en/invest/statistics/
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diekspor ke mitra dagang Selandia Baru. Adapun rincian komoditas yang diekspor 

oleh Selandia Baru pada rentang tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel 

berikut:

Tabel 3.1 Komoditas Ekspor Selandia Baru 

Sumber: New Zealand Economic and Financial Overview 2016, diakses dalam: 
http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2016

Produk atau barang yang diekspor oleh Selandia Baru di tiap tahunnya 

tentu tidak hanya ditujukan pada satu negara saja, melainkan ke berbagai negara 

di dunia. Diekspornya berbagai produk menunjukkan bahwa Selandia Baru 

memiliki banyak mitra kerja sama dalam perdagangan. Pada tahun 2014, negara 

yang memiliki permintaan terbanyak terhadap produk atau barang dari Selandia 

Baru yaitu Cina, kemudian di susul oleh Australia, Uni Eropa, Amerika Serikat, 

kemudian Jepang.12

12 Statistics New Zealand 2015, Op Cit.

http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2016
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Negara yang memiliki permintaan akan produk-produk dari Selandia Baru 

ternyata mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 

2013 misalnya, ekspor yang dilakukan oleh Selandia Baru yang paling banyak 

ditujukan ke Australia, kemudian disusul oleh Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan 

Inggris.13 Meskipun terdapat perubahan dalam hal mitra perdagangan, tetap dapat 

disimpulkan bahwa orientasi ekspor Selandia Baru masih didominasi oleh negara-

negara kawasan Asia Pasifik seperti Australia dan Jepang, serta Amerika Serikat.

Selain melakukan pengiriman barang ke luar negeri (ekspor), sebagai 

sebuah negara tentunya Selandia Baru tidak mampu memenuhi kebutuhan secara 

mandiri sepenuhnya. Maka dari itu aktivitas perdagangan Selandia Baru juga 

meliputi kegiatan impor yang bertujuan untuk melengkapi atau memenuhi 

kebutuhan Selandia Baru akan barang dan jasa yang ketersediaannya tidak terlalu

cukup di dalam Selandia Baru sendiri. Adapun beberapa jenis produk yang 

diimpor oleh Selandia Baru di tiap tahunnya antara lain sebagai berikut:

13 New Zealand in Profile 2014, Statistics New Zealand, diakses dalam: 
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/snapshots-of-nz/nz-in-profile-2014.aspx (24/04/2016, 
19:54 WIB).

http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/snapshots-of-nz/nz-in-profile-2014.aspx
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Tabel 3.2 Komoditas Impor Selandia Baru tahun 2011-2015

Sumber: New Zealand Economic and Financial Overview 2016, diakses dalam: 
http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produk/barang yang diimpor 

oleh Selandia Baru di tiap tahunnya didominasi oleh jenis produk/barang non 

agrikultur dan peternakan. Sebagian besar jenis produk yang diimpor oleh 

Selandia Baru umumnya seperti barang-barang mekanik, bagian maupun aksesoris 

kendaraan, plastik, mainan maupun alat-alat olahraga, bahan-bahan kimia organik, 

dan lain-lain.

Berjalannya kegiatan impor yang dilakukan oleh Selandia Baru tentunya 

menuntut Selandia Baru untuk memiliki banyak mitra perdagangan. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan proses impor barang. Adapun mitra impor Selandia 

Baru di tahun 2013 seperti Australia, Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan 

http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2016
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Singapura.14 Berdasarkan daftar negara-negara yang melakukan impor ke Selandia 

Baru sebagaimana yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa orientasi 

kerja sama perdagangan Selandia Baru dalam hal impor juga tetap didominasi 

oleh negara-negara dari kawasan Asia Pasifik.

3.1.2 Gambaran Umum Perekonomian Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju dengan perekonomian 

terkuat di dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan posisi Amerika Serikat yang 

hingga tahun 2015 masih memimpin dalam peringkat GDP dunia. Berdasarkan 

data yang dikeluarkan oleh World Bank, pada tahun 2015 Amerika Serikat berada 

di posisi pertama dengan jumlah GDP sebanyak 18.036.648 juta USD.15 Jumlah 

tersebut semakin jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara 

dengan ekonomi terkuat di dunia, dimana jumlah tersebut setara dengan 24,7% 

dari total kekayaan dunia.16

Sistem perekonomian Amerika Serikat sering kali dikaitkan dengan sistem 

kapitalis,17 namun perekonomian Amerika Serikat pada dasarnya merupakan 

sistem ekonomi campuran, yang mengkombinasikan antara peran pelaku ekonomi 

privat dan pemerintah. Kuatnya peran pelaku privat dalam perekonomian Amerika 

Serikat membuat pertumbuhan ekonominya kokoh, stabil, dan terus berkembang 

dari waktu ke waktu. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, kuatnya 

produksi industri dan pertanian, serta dengan adanya sektor produksi jasa yang 

14 Ibid.
15 World Bank, Op Cit.
16 List of Countries by Projected GDP, Statistics Times, diakses dalam: 
http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php (17/12/2016, 23:17 WIB).
17 Bambang Cipto, 2007, Politik & Pemerintahan Amerika, Yogyakarta: Lingkaran Buku, hal. 189.

http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php
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telah maju membuat Amerika Serikat menjadi negara yang kuat dalam sektor 

ekonominya. Hal tersebut juga didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

melalui riset, inovasi, serta investasi modal.18

Selain peran pelaku ekonomi dalam sektor privat yang telah disebutkan di 

atas, peran pemerintah dalam membangun perekonomian Amerika Serikat juga 

dianggap sangat penting. Meskipun pelaku ekonomi privat memiliki andil yang 

sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, setiap pelaku 

ekonomi sektor privat pada dasarnya masih menggantungkan dirinya pada 

pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mengembangkan pendidikan 

hingga penjagaan lingkungan. Tidak hanya itu, sejak dulu pemerintah Amerika 

Serikat juga tetap aktif dalam mengembangkan industri-industri baru, serta 

melindungi perusahaan lokal Amerika Serikat dari kompetisi perusahaan asing, 

serta aktif dalam memberikan subsidi dalam bidang industri agrikultur.19

Amerika Serikat tidak semata-mata hanya membangun perekonomiannya 

dengan hasil produksi nasionalnya, namun Amerika Serikat juga aktif melakukan 

kegiatan ekspor dan impor guna memenuhi kebutuhannya. Ekspor dan impor 

sendiri semakin berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II yang 

menyebabkan banyak pemerintah negara dan para pelaku bisnis lebih cenderung 

untuk mengembangkan ekonomi domestiknya dengan transaksi lintas batas 

negara. Melihat fenomena ini, Amerika Serikat berusaha untuk mengurangi 

18 United States Economy, Economy Watch, diakses dalam: 
http://www.economywatch.com/world_economy/usa (17/12/2016, 23:29 WIB).
19 US Economy – EconomyWatch 2010, Saylor.org, diakses dalam: 
https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/07/US-Economy-Profile.pdf , hal. 2-3 
(17/12/2016, 23:49 WIB).

http://www.economywatch.com/world_economy/usa
https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/07/US-Economy-Profile.pdf
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hambatan perdagangan dan mengatur sistem perekonomian global.20 Adapun 

kegiatan ekspor dan impor Amerika Serikat dilakukan dengan berbagai negara 

mitranya dapat dilihat pada diagram berikut:21

Diagram 3.1 Negara Mitra Impor dan Ekspor Amerika Serikat tahun 2013

Sumber: United States Statistical Country Profiles - G20 Member States 
2015 Edition, diakses dalam: 

https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryPr
ofiles/USA2015.pdf?__blob=publicationFile

Berdasarkan data yang digambarkan pada diagram di atas, dapat dilihat 

bahwa sebagian besar barang yang diimpor oleh Amerika Serikat berasal dari 

Cina, dengan total 19,8% dari seluruh barang yang diimpor. Setelah Cina juga 

terdapat Kanada, Meksiko, Jepang, dan Jerman serta ke berbagai negara lainnya. 

Sedangkan, barang-barang yang diekspor Amerika Serikat sebagian besar 

ditujukan ke Kanada dengan total 19% dari seluruh barang yang diekspor. Selain 

20 Ibid, hal. 3.
21 United States Statistical Country Profiles - G20 Member States 2015 Edition, Federal Statistical 
Office of Germany (Destatis), diakses dalam: 
https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryProfiles/USA2015.
pdf?__blob=publicationFile (18/12/2016, 10:47 WIB).

https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryProfiles/USA2015.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryProfiles/USA2015.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryProfiles/USA2015.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryProfiles/USA2015.pdf?__blob=publicationFile


76

itu, kegiatan ekspor Amerika Serikat juga ditujukan ke negara-negara lain seperti 

Meksiko, Cina, Jepang, dan Inggris, serta sisanya ditujukan ke negara-negara 

lainnya. Melihat mitra impor dan ekspor Amerika Serikat saat ini, dapat 

disimpulkan bahwa Amerika Serikat memiliki kecenderungan untuk melakukan 

transaksi perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia dan Amerika, 

meskipun beberapa diantaranya adalah negara-negara di Benua Eropa.

Diagram 3.2 Komoditi Impor dan Ekspor Amerika Serikat tahun 2013

Sumber: United States Statistical Country Profiles - G20 Member States 
2015 Edition, diakses dalam: 

https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryPr
ofiles/USA2015.pdf?__blob=publicationFile

https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryProfiles/USA2015.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/InternationalData/CountryProfiles/USA2015.pdf?__blob=publicationFile
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Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa Amerika Serikat masih 

membutuhkan ketersediaan produk bahan bakar minyak (sebanyak 16,7% dari 

total seluruh barang yang diimpor), kemudian mesin-mesin, barang-barang 

elektronik, kendaraan dan suku cadangnya, serta barang-barang optikal. Adapun 

untuk barang-barang yang diekspor oleh Amerika Serikat pada dasarnya sama 

dengan barang-barang yang diimpor. Hanya saja, Amerika Serikat juga aktif 

melakukan ekspor pada jenis produk pesawat terbang, yaitu sebanyak 7,3%.

3.2 Persepsi Para Pengambil Kebijakan (Elit)

Bagian ini akan menjelaskan mengenai persepsi para pengambil kebijakan 

atau elit politik dalam menilai sejauh mana TPPA akan berdampak terhadap 

kepentingan nasional yang hendak dicapai. Adapun persepsi para elit yang 

dimaksud adalah bagaimana para pengambil kebijakan mampu mengkalkulasikan 

keuntungan dan kerugian yang didapat oleh Selandia Baru apabila bergabung 

dalam TPPA. Kalkulasi mengenai keuntungan dan kerugian akan dijabarkan 

dalam aspek ekonomi, hal ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan untung 

dan rugi yang akan diperoleh Selandia Baru jika bergabung dalam TPPA. Hasil 

kalkulasi ini nantinya dapat menyimpulkan apakah TPPA akan memberikan 

manfaat atau justru memberi dampak buruk bagi Selandia Baru. 

Para pengambil kebijakan disini terdiri dari Perdana Menteri dan 

kementerian terkait, yaitu MFAT. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari 

Perdana Menteri dalam mengesahkan rancangan dokumen yang diajukan oleh 

MFAT. MFAT sendiri memiliki tugas dalam tiga bidang, diantaranya mengurus 
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hubungan luar negeri, mengurus hal yang berkaitan dengan perdagangan, dan isu-

isu perubahan iklim.22 Sehingga, segala hal yang berkaitan dengan TPPA akan 

menjadi tugas yang diemban oleh Perdana Menteri dan MFAT.

Persepsi para pengambil kebijakan Selandia Baru pada dasarnya telah 

tercantum pada naskah analisa kepentingan nasional Selandia Baru untuk 

bergabung dalam keanggotaan TPPA. Naskah kepentingan nasional ini 

dikeluarkan oleh para pengambil kebijakan, yaitu MFAT atas persetujuan Perdana 

Menteri. Naskah ini berisikan analisa keuntungan dan kerugian yang akan didapat 

Selandia Baru apabila bergabung dalam TPPA, serta dampak yang terjadi bila 

Selandia Baru tidak bergabung dalam TPPA. Adapun alasan mengapa Selandia 

Baru memutuskan untuk bergabung dalam keanggotaan TPPA yaitu untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya, dimana Selandia Baru menginginkan 

terciptanya pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Selain itu, 

Government Bussiness Growth Agenda (BGA) juga menargetkan pertumbuhan 

ekspor hingga 40% dari total GDP di tahun 2025.23

Kepentingan nasional yang ingin dicapai Selandia Baru melalui TPPA 

pada dasarnya tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, melainkan  Selandia Baru juga memiliki kepentingan dalam 

memperkuat jalinan kerja samanya dengan negara-negara di kawasan Asia 

22 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).
23 Trans-Pacific Partnership – National Interest Analysis, New Zealand Ministry of Foreign 
Affairs and Trade, diakses dalam: https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-
Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf hal. 7 
(18/12/2016, 23:37 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://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf
https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf
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Pasifik. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, 

Murray McCully:

“Strengthening relationships in the Asia–Pacific will be a further 
priority, given this region’s increasing importance to 
New Zealand’s security and prosperity. This will require continued 
successful management of key bilateral relationships. ….. Closer 
trade and economic integration with our largest trading partners 
will be furthered with the implementation of the Trans-Pacific 
Partnership (TPP)...”24

Pernyataan Murray McCully di atas menunjukkan bahwa prioritas 

Selandia Baru saat ini adalah memperkuat jalinan kerja sama Selandia Baru 

dengan negara-negara Asia Pasifik. Peningkatan kerja sama ini nantinya 

dipercaya dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan penduduk Selandia 

Baru. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penting bagi Selandia Baru untuk 

bergabung dalam keanggotaan TPPA guna mencapai kepentingan nasionalnya.

3.2.1 Keuntungan TPPA bagi Selandia Baru

Keuntungan bergabungnya Selandia Baru dalam TPPA yaitu adanya akses 

pasar istimewa yang nantinya akan memudahkan Selandia Baru untuk melakukan 

ekspor maupun impor dengan 11 negara anggota TPPA lainnya. Apabila 

kemudahan ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh negara anggota 

TPPA, maka total seluruh negara anggota TPPA akan memiliki sekitar 28 triliun 

USD atau setara dengan 36% total GDP global.25

24 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade Strategic Intentions 2016-2020, New 
Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Op Cit., hal. 2-3.
25 Trans-Pacific Partnership – National Interest Analysis, New Zealand Ministry of Foreign 
Affairs and Trade, Op Cit., hal. 32.
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TPPA juga nantinya akan memberikan kesempatan untuk Selandia Baru 

memperkaya dan menambah keanekaragaman bentuk produk yang dapat diekspor. 

Selain itu, para eksportir Selandia Baru akan dimudahkan dalam memasarkan 

produk mereka dengan target pasar yang lebih luas. Singkatnya, diperluasnya 

akses ekspor akan membuat Selandia Baru tidak hanya terpaku pada jenis 

komoditi tertentu saja untuk diekspor, adanya perluasan akses ini nantinya akan 

berdampak pada meningkatnya produktivitas dalam negeri, terbukanya lapangan 

kerja, yang berujung pada meningkatnya standar hidup masyarakat Selandia 

Baru.26

TPPA juga merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama Selandia 

Baru dengan Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Meksiko, dan Peru. Kelima 

negara ini merupakan negara tujuan ekspor barang dan jasa Selandia Baru yang 

masing-masing memberikan keuntungan sebanyak 8,7 miliar NZD dan 3,6 miliar 

NZD di tahun 2014.27 Sehingga, jika awalnya Selandia Baru diperkirakan 

membayar pajak ekspor sebanyak 334 juta NZD setiap tahunnya, maka dengan 

bergabung dalam TPPA Selandia Baru diperkirakan mampu menghemat 

pembayaran pajak sebanyak 272 juta NZD.28

26 Ibid.
27 Ibid, hal. 33.
28 Ibid, hal. 38.
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Tabel 3.3 Perkiraan Penghematan Biaya Pajak Berdasarkan Negara Tujuan 

Ekspor Selandia Baru

Sumber: Trans-Pacific Partnership: National Interest Analysis, diakses 
dalam: https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-

Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dengan bergabung dalam 

TPPA, maka Selandia Baru dapat menghemat biaya pajak dalam melakukan 

ekspor ke negara-negara Asia Pasifik, khususnya kepada lima negara yang belum 

pernah memiliki hubungan perjanjian perdagangan sebelumnya. Ditambah lagi 

dengan dua negara lainnya yaitu Malaysia dan Vietnam yang merupakan negara 

yang pernah memiliki kerja sama perdagangan dengan Selandia Baru,

bergabungnya Selandia Baru dalam TPPA akan menghemat biaya pajak ekspor

sebesar kurang lebih 2,4 juta NZD. Sehingga jika dihitung secara keseluruhan, 

Selandia Baru akan mendapatkan keuntungan hingga lebih dari 274 juta NZD.

Selain melakukan ekspor produk/barang dan jasa, Selandia Baru juga 

melakukan impor terhadap barang-barang tertentu seperti aksesoris kendaraan, 

plastik, barang-barang elektronik, mainan maupun alat-alat olahraga, dan lain-

https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf
https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf
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lain. Jika ditinjau dari segi impor, Selandia Baru akan mendapatkan keuntungan

jika bergabung dalam keanggotaan TPPA, khususnya kepada para konsumen. 

Dihapusnya pemberlakuan tarif pada impor barang maupun jasa akan 

mengakibatkan barang-barang impor menjadi lebih murah.

3.2.2 Kerugian TPPA bagi Selandia Baru

Diberlakukannya penghapusan tarif dalam TPPA akan sedikit mengurangi 

pendapatan Selandia Baru. Hal ini dikarenakan tarif yang dikenakan Selandia 

Baru terhadap negara yang mengekspor barangnya akan dihilangkan. Sehingga, 

dengan bergabung dalam keanggotaan TPPA, Selandia Baru akan kehilangan 

sejumlah 20 juta NZD setiap tahunnya. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 

tarif impor yang biasanya didapatkan Selandia Baru dari 11 negara anggota TPPA 

lainnya yang melakukan ekspor ke Selandia Baru.29

Tabel 3.4 Pendapatan Tarif Terdahulu Selandia Baru

Sumber: Trans-Pacific Partnership: National Interest Analysis, diakses dalam: 
https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-

Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Selandia Baru akan 

kehilangan pendapatan dari tarif impor karena dihapusnya pemberlakuan tarif 

antar negara anggota TPPA. Pendapatan yang hilang dari tarif impor tersebut 

29 TPP: In Brief, New Zealand Government (Beehive), diakses dalam: 
https://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/TPP-Q&A-Oct-2015.pdf (25/04/2016, 13:17 WIB).

https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf
https://www.tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/Trans-Pacific%20Partnership%20National%20Interest%20Analysis,%2025Jan2016.pdf
https://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/TPP-Q&A-Oct-2015.pdf
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mengalami perubahan di tiap tahunnya karena dalam implementasi TPPA 

Selandia Baru memberlakukan peraturan untuk melakukan penghapusan tarif 

secara bertahap (berkisar 5 hingga 7 tahun), terutama pada beberapa jenis barang 

seperti barang elektronik, tekstil, plastik, besi, alumunium dan lainnya.30

3.2.3 Dampak yang Timbul Apabila Selandia Baru tidak Bergabung dalam 

TPPA

TPPA merupakan sebuah perjanjian yang dianggap dapat memudahkan 

kegiatan perekonomian negara anggotanya, terutama dalam hal ekspor dan impor 

barang. Apabila Selandia Baru tidak bergabung dalam keanggotaan TPPA, maka 

terdapat beberapa dampak yang akan dirasakan oleh Selandia Baru, khususnya 

dalam hal ekonomi. Tidak bergabungnya Selandia Baru dalam TPPA akan 

mengakibatkan para pelaku ekonomi di Selandia Baru seperti eksportir maupun 

investor akan kehilangan kesempatannya untuk memperoleh hingga 44% dari total 

keuntungan seluruh perdagangan barang dan jasa di Selandia Baru dengan adanya 

peniadaan tarif perdagangan. Sehingga apabila Selandia Baru tidak bergabung 

dalam TPPA tentu akan menyebabkan Selandia Baru kalah saing dengan negara-

negara kompetitornya.31

Selain itu, dengan tidak bergabung dalam keanggotaan TPPA akan 

menghilangkan kesempatan Selandia Baru untuk dapat mengambil peran dan 

pengaruhnya terhadap aturan-aturan perdagangan di kawasan Asia Pasifik. 

Sehingga, di masa yang akan datang Selandia Baru akan cenderung untuk 

30 Trans-Pacific Partnership – National Interest Analysis, New Zealand Ministry of Foreign 
Affairs and Trade, Op Cit., hal. 44.
31 Ibid, hal. 36
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mengikuti aturan-aturan yang diciptakan oleh negara lain dalam kawasannya, 

yang mana hal ini dapat berdampak pada kompetisi dan produktivitas 

perekonomian Selandia Baru secara umum, dan akan menciptakan standar 

kehidupan yang relatif rendah.32

Selain dampak-dampak yang disebutkan dalam naskah analisa kepentingan 

nasional Selandia Baru dalam TPPA di atas, John Key dan Todd McClay melalui 

tulisannya yang dimuat dalam situs resmi pemerintahan Selandia Baru juga 

menegaskan bahwa tidak bergabungnya Selandia Baru akan membawa Selandia 

Baru pada posisi yang dirugikan dalam segi persaingan ekonomi dan bisnis 

dengan negara-negara lainnya.33 Lemahnya daya saing Selandia Baru dalam hal 

ekonomi tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonominya. Dampak 

jangka panjang yang mungkin timbul yaitu lambatnya laju pertumbuhan ekonomi 

Selandia Baru, yang mana hal ini juga akan berpengaruh terhadap besaran GDP 

serta berdampak pula terhadap kontribusi Selandia Baru terhadap pertumbuhan 

ekonomi di dunia atau GDP global.

3.3 Perkiraan Strategi Negara Lain

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh John Lovell, salah satu variabel 

yang mempengaruhi negara dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri adalah 

dengan memperkirakan strategi atau desain kebijakan negara lain. Hal ini 

dikarenakan setiap kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara tidak semata-

mata berhasil hanya dengan persepsi atau strateginya sendiri, melainkan dengan 

32 Ibid.
33 John Key and Todd McClay, TPP – NZ’s Biggest Trade Deal, New Zealand Government 
(Beehive), diakses dalam: https://www.beehive.govt.nz/feature/tpp (19/12/2016, 00:52 WIB).

https://www.beehive.govt.nz/feature/tpp
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memperkirakan strategi negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 

Adapun dalam memperkirakan strategi dari negara lain, suatu negara akan 

mempertimbangkan strategi negara lain yang memiliki kapabilitas yang lebih 

tinggi dari negaranya, karena pada dasarnya suatu negara yang merasa 

kapabilitasnya inferior cenderung mengikuti strategi negara yang superior, 

dengan asumsi bahwa strategi yang dimiliki negara superior akan berhasil.

Strategi negara lain yang diikuti Selandia Baru karena dianggap lebih 

superior adalah Amerika Serikat. Selain itu, keberadaan Amerika Serikat dalam 

TPPA memiliki pengaruh yang cukup besar, sebagaimana yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa bergabungnya Amerika Serikat dapat menarik negara-negara 

lain untuk bergabung dalam TPPA, sehingga Selandia Baru akan cenderung 

memperhatikan strategi yang digunakan Amerika Serikat melalui TPPA untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya, dengan asumsi bahwa apabila Selandia Baru 

mencontoh strategi yang dimiliki Amerika Serikat, akan membantu Selandia Baru 

dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga untuk 

yang pertama kalinya akan melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan 

Selandia Baru, sehingga hal ini menunjukkan adanya ketertarikan Selandia Baru 

terhadap Amerika Serikat dalam TPPA.

Bergabungnya Amerika Serikat dalam TPPA kemudian menjadikan TPPA 

tersebut sebagai instrumennya untuk mencapai kepentingan nasionalnya, 

sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa bergabungnya Amerika Serikat 

dalam TPPA digunakan untuk memulihkan keadaan domestiknya pasca krisis 

tahun 2008 dan sebagai bentuk pivot to Asia serta respon terhadap kebangkitan 
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Tiongkok. Selain hal tersebut, strategi Amerika Serikat menjadikan TPPA sebagai 

instrumennya dapat dibuktikan dalam halaman website Departemen Perdagangan 

Amerika Serikat. Pada website tersebut disebutkan bahwa sebanyak 45% dari total 

ekspor yang dilakukan Amerika Serikat ditujukan kepada negara-negara TPPA. 

Selain itu, sebanyak 3,1 juta pekerjaan didukung oleh barang-barang yang 

diekspor Amerika Serikat ke negara anggota TPPA pada tahun 2014.34 Proyeksi 

keuntungan tersebut menunjukkan perkiraan keuntungan yang diperoleh Amerika 

Serikat apabila bergabung dalam keanggotaan TPPA, sehingga Amerika Serikat 

pada akhirnya menggunakan TPPA sebagai instrumennya untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya.

3.4 Struktur Sistem Internasional

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, John Lovell 

menyatakan bahwa dalam merumuskan atau menetapkan kebijakan luar 

negerinya, suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selain melihat 

desain dari strategi negara lain, adanya struktur sistem internasional juga turut 

mempengaruhi dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara. 

Struktur sistem internasional dalam hal ini berarti bahwa dalam suatu sistem 

internasional, negara-negara digambarkan selalu berkompetisi. Di sisi lain, 

negara-negara juga memiliki keinginan untuk melakukan negosiasi guna 

membentuk suatu kerja sama atau pun untuk lebih meningkatkan persaingan 

34 Infographic: TPP Supports “Made-In-America” Exports and Jobs, Department of Commerce of 
United States of America, diakses dalam: http://www.commerce.gov/media/photo/tpp-exports-
infographicjpg (27/02/2017, 20:26 WIB).

http://www.commerce.gov/media/photo/tpp-exports-infographicjpg
http://www.commerce.gov/media/photo/tpp-exports-infographicjpg
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dengan pihak atau negara lain. Adapun dalam penelitian ini kompetisi tersebut 

akan berfokus pada aspek ekonomi dan perdagangan karena pada dasarnya TPPA 

membahas mengenai aspek-aspek tersebut. Sehingga, bagian ini akan menjelaskan 

mengenai gambaran umum kompetisi dalam perekonomian global, babak 

negosiasi yang dilakukan negara anggota TPPA, serta pada bagian akhir akan 

dibahas kepentingan Selandia Baru dalam kompetisi perekonomian global 

melalui TPPA.

3.4.1 Kompetisi dalam Perekonomian Global

Era globalisasi merupakan sebuah era dimana segala sesuatunya 

berkembang. Diawali dari ilmu pengetahuan kemudian diikuti dengan lahirnya 

berbagai macam inovasi dalam segala bidang, seperti teknologi informasi, 

transportasi, hingga ekonomi dan perdagangan. Hal ini kemudian mendorong 

terbentuknya globalisasi ekonomi, yang muncul seiring dengan dinamika ekonomi 

yang digerakkan oleh liberalisasi,35 yang ditandai dengan adanya peningkatan 

hubungan saling ketergantungan antar pelaku ekonomi. Berkembangnya teknologi 

juga pada akhirnya mempermudah sistem pasar ekonomi global yang 

memudahkan terjadinya interaksi dan transaksi lintas batas negara.36

Berkembangnya alur perdagangan diiringi dengan perkembangan investasi 

asing. Sejak tahun 1990-an, perdagangan barang-barang meningkat hingga lebih 

dari 500%. Bukti perkembangan ini juga semakin diperkuat dengan adanya 

35 Yanuar Ikbar, 2006, Ekonomi Politik Internasional 1, Bandung: Refika Aditama, hal. 147.
36 Gao Shangquan, Economic Globalization: Trend, Risk, and Risk Prevention, CDP Background 
Paper No.1, 2000, United Nations Department of Economic and Social Affairs, diakses dalam: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf hal. 1 
(25/12/2016, 20:11 WIB).

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
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estimasi yang dirilis oleh OECD, bahwa foreign direct investment mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan pada rentang tahun 1990-an hingga 2012, 

yaitu terjadi peningkatan sebanyak empat kali lipat. Perkembangan ini pada 

akhirnya mendorong terjadinya liberalisasi perdagangan dalam sistem 

internasional, dimana negara-negara cenderung bersifat lebih terbuka dalam 

kebijakan perdagangannya. Hambatan perdagangan seperti tarif mulai dihilangkan 

demi memudahkan transaksi antar negara. Globalisasi dalam ekonomi global 

kemudian menimbulkan sebuah dampak dimana kompetisi antar negara terus 

meningkat.37 Hal ini juga didorong oleh permintaan konsumen akan suatu barang 

dan jasa yang terus meningkat, sehingga negara-negara akan bersaing dalam 

memenuhi permintaan tersebut dengan standar kualitas yang mereka miliki.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini banyak negara yang 

memprioritaskan pengurangan angka kemiskinan sebagai kepentingan nasional 

mereka, sehingga adanya kompetisi dalam perekonomian global kemudian 

dianggap sebagai suatu hal yang penting bagi negara-negara di dunia. Kompetisi 

dalam perekonomian global dipercaya dapat mendorong produktivitas suatu 

negara. Hal ini dikarenakan setiap negara yang terlibat dalam kompetisi akan terus 

meningkatkan kualitas produk dan layanan/jasa yang mereka hasilkan dengan 

terus berinovasi dan selalu mengadaptasi teknologi yang lebih baik. 

37 Eduardo Perez Motta, Competition Policy and Trade in the Global Economy: Towards an 
Integrated Approach, Policy Options Paper, World Economic Forum, diakses dalam: 
http://www3.weforum.org/docs/E15/WEF_Competitition_Policy_Trade_Global_Economy_Towar
ds_Integrated_Approach_report_2015_1401.pdf , hal. 10 (26/12/2016, 10:38 WIB).

http://www3.weforum.org/docs/E15/WEF_Competitition_Policy_Trade_Global_Economy_Towards_Integrated_Approach_report_2015_1401.pdf
http://www3.weforum.org/docs/E15/WEF_Competitition_Policy_Trade_Global_Economy_Towards_Integrated_Approach_report_2015_1401.pdf
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Perkembangan dalam produktivitas inilah yang nantinya akan memicu 

pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya angka kemiskinan.38

Jika dilihat pada ranah praktis, bahwa negara-negara di dunia pada 

dasarnya memang selalu berada dalam kompetisi perekonomian. Meskipun sejak 

tujuh tahun pasca krisis finansial tahun 2008 perekonomian dunia menunjukkan 

gejala penurunan, namun secara pola geografis pertumbuhan ekonomi juga 

mengalami perkembangan, khususnya pada negara-negara emerging markets. 

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging markets sangat 

pesat jika dibandingkan dengan negara-negara maju, yaitu 5% banding 1,3%. 

Sedangkan, pada tahun 2015 pertumbuhannya diproyeksikan sebanyak 4,2%, 

yang mana pertumbuhan ini diperkirakan masih lebih cepat jika dibandingkan 

negara-negara maju.39

Amerika Serikat pasca krisis finansial 2008 dapat dikatakan sudah cukup 

pulih meskipun saat ini masih bergerak ke arah normalisasi kebijakan moneter dan 

penguatan nilai dolar. Di Eropa, harga minyak yang rendah dapat 

menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang lamban. Adapun Jepang 

menggunakan kebijakan moneternya dan pemelahan nilai Yen guna mengejar 

pertumbuhan ekonomi.40 Sementara itu, Cina sejak masa pemerintahan Deng 

Xiaoping tahun 1978 telah mereformasi orientasi kebijakan pasarnya. Sejak tahun 

1980 hingga 2010, pertumbuhan ekonomi Cina naik delapan belas kali lipat, atau 

38 Nick Godfrey, Why is Important for Growth and Poverty Reduction?, OECD Global Forum on 
International Investment VII, diakses dalam: 
http://www.oecd.org/investment/globalforum/40315399.pdf , hal. 4 (26/12/2016 11:46 WIB).
39 Klaus Schwab (ed), 2015, The Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic 
Forum, diakses dalam: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf , hal. 3 (26/12/2016, 13:18 WIB).
40 Ibid.

http://www.oecd.org/investment/globalforum/40315399.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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rata-rata sebanyak 10% dalam setahun. Cina juga berhasil mengurangi angka 

kemiskinan. Jika pada tahun 1990 terdapat sebanyak 60% penduduk Cina yang 

berada dibawah garis kemiskinan, di tahun 2011 Cina berhasil menguranginya 

hingga 54%, yaitu terdapat sebanyak 6% penduduk Cina yang berada di bawah 

garis kemiskinan. Meskipun belakangan ini perekonomian Cina juga dikatakan 

mengalami penurunan (dilihat dari melemahnya nilai Yuan dan pertumbuhan 

kredit yang cepat), Presiden Xi Jinping telah menyiapkan rencana lima tahun yang 

kedua belas untuk menormalkan kembali perekonomiannya.41

Merujuk pada beberapa fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya setiap negara di dunia memiliki kepentingan dalam meningkatkan 

perekonomiannya. Pada saat yang sama, kompetisi dalam perekonomian global 

tidak dapat dielakkan keberadaannya, sehingga baik peningkatan taraf ekonomi 

suatu negara dan kompetisi dalam perekonomian global merupakan dua hal yang 

sejalan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian 

mendorong sejumlah negara di dunia untuk melakukan kerja sama, yang diawali 

dengan tahap negosiasi, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kapabilitas 

perekonomiannya sekaligus untuk dapat bertahan di tengah persaingan ekonomi.

Sama halnya dengan negara-negara yang tergabung dalam TPPA, guna 

meningkatkan daya saing negaranya, kedua belas negara yang tergabung sepakat 

untuk membentuk TPPA. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya 

TPPA yang tercantum dalam mukadimah (preamble) dari naskah perjanjian 

TPPA, yaitu: “STRENGTHEN the competitiveness of their businesses in global 

41 Ibid, hal. 28.



91

markets and enhance the competitiveness of their economies by promoting 

opportunities for businesses, including promoting the development and 

strengthening of regional supply chains”42 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

diartikan bahwa tujuan dibentuknya TPPA adalah untuk memperkuat daya saing 

negara anggota di pasar global dan meningkatkan perekonomian negara anggota 

dengan memberikan kesempatan untuk berbisnis, termasuk mendorong 

pembangunan dan memperkuat regional supply chains. Hal ini berarti bahwa 

kedua belas negara anggota TPPA pada dasarnya memiliki kepentingan yang 

sama, yaitu untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian negaranya, mencapai 

kepentingan nasionalnya, serta agar mampu meningkatkan daya saingnya di 

kawasan Asia Pasifik maupun di skala global.

3.4.2 Kepentingan Selandia Baru dalam Kompetisi Perekonomian Global

melalui TPPA

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa politik 

luar negeri Selandia Baru bersifat pragmatis dan menggunakan pendekatan 

keunggulan komparatif dalam hal perdagangan. Namun, pendekatan keunggulan 

komparatif tersebut belakangan ini mengalami pergeseran ke arah kompetisi. Hal 

ini dapat dilihat pada penjelasan dalam salah satu tujuan rencana strategis 

Selandia Baru dalam politik luar negerinya, pada poin 2 disebutkan: “Increase 

42 Preamble of Legally Verified Text of Trans-Pacific Partnership (TPP), Trans Pacific 
Partnership, diakses dalam: http://tpp.mfat.govt.nz/text (26/12/2016, 15:27 WIB).

http://tpp.mfat.govt.nz/text
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market access, regional economic integration, and improve the international 

performance of New Zealand businesses”.43

Pada tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa Selandia Baru memiliki 

keinginan dalam meningkatkan akses pasar, integrasi ekonomi regional serta 

meningkatkan performa sektor bisnis/usaha di Selandia Baru. Selain itu, dalam 

rincian dari tujuan tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat Business Growth 

Agenda (BGA) yang saat ini dijadikan sebagai prioritas Selandia Baru untuk 

meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomiannya. Guna 

meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, Selandia Baru berencana untuk 

terus mengembangkan sektor ekspornya, karena melalui peningkatan sektor 

ekspor Selandia Baru dapat sekaligus menciptakan kesempatan bisnis, pekerjaan, 

dan upah yang lebih tinggi, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan standar 

kehidupan penduduk Selandia Baru. Sehingga, dalam rencana strategis politik luar 

negeri Selandia Baru, salah satu cara yang digunakan Selandia Baru untuk 

mencapai hal tersebut adalah dengan mempercepat proses implementasi TPPA.44

Selain mengacu pada rencana strategis politik luar negeri Selandia Baru, 

kepentingan Selandia Baru untuk berkompetisi dalam perekonomian global juga 

dapat dilihat dari beberapa pernyataan para elit Selandia Baru. Salah satu 

pernyataan tersebut disampaikan oleh John Key dalam konferensi pers 

kabinetnya. Berikut pernyataan John Key:

“I think we are winning the argument actually with the New 
Zealand public who have seen for a long period of time that asking 
New Zealand businesses to compete with one hand tied behind 

43 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade Strategic Intentions 2016-2020, New 
Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Op Cit., hal. 13.
44 Ibid.
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their back in the biggest economy in the world, the United States, 
and the third largest like Japan, puts us in a disadvantaged 
position. This is a free-trade deal that gives us access to 800 
million middle-income consumers. Its economic benefits are about 
two-and-a-half times the size of the China FTA. Successive 
governments have been trying to conclude this deal and actually, 
it's great for New Zealand.”45

Berdasarkan pernyataan John Key di atas, dapat diartikan bahwa 

bergabungnya Selandia Baru dalam keanggotaan TPPA merupakan salah satu hal 

yang diperjuangkan oleh Selandia Baru selama ini. Melalui TPPA, Selandia Baru 

dapat meningkatkan daya saing perekonomiannya karena akan mendapatkan akses 

terhadap 800 juta konsumen. Pada pernyataan tersebut John Key juga 

menyebutkan bahwa dengan bergabung dalam TPPA, Selandia Baru akan 

mendapat keuntungan dua setengah kali lipat lebih besar jika dibandingkan 

dengan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan dengan Cina. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat kepentingan Selandia Baru yang ingin dicapai 

dengan bergabung dalam keanggotaan TPPA, yaitu agar mampu berkompetisi 

dengan negara-negara lainnya.

Selain itu, dalam kesempatan sebuah wawancara yang dilakukan oleh 

Peter R. Orszag, yang bertajuk “A Conversation with John Key, TPP: U.S. 

Leadership and the Asia Pacific”, John Key juga menyampaikan beberapa 

pernyataan yang berkaitan dengan kepentingan Selandia Baru dalam kompetisi 

perekonomian global. Berikut pernyataan John Key:

“To put some perspective on that, just to give you a New Zealand 
perspective, when we modeled the China FTA, we saw that 
economic benefits were roughly about 170 million in tariff 

45 Audrey Young, ‘TPP great for NZ’ claims John Key, NZ Herald, diakses dalam: 
http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11580027 (08/04/2016, 
20:32 WIB).

http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11580027
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reductions, and about a billion dollars of behind-the-border 
benefits. With TPP, the modeling showed about 275 million of 
tariff reductions, and $3 billion worth of economic benefits. ..... 
And we’re pretty convinced that TPP will be more successful for 
New Zealand than what are currently the most optimistic 
projections.”46

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bergabungnya Selandia Baru 

dalam TPPA akan memberikan sekitar 275 juta dolar sebagai keuntungan dari 

dikuranginya tarif perdagangan, yang mana jumlah tersebut cukup jauh 

melampaui keuntungan yang diperoleh Selandia Baru dalam kerja sama 

perdagangannya dengan Cina. Selandia Baru memang memiliki hubungan kerja 

sama yang baik dengan Cina, pada penjelasan di bab 3 (mengenai gambaran 

umum perekonomian Selandia Baru) juga telah dijelaskan bahwa Cina merupakan 

salah satu mitra ekspor terbesar Selandia Baru. Namun, bentuk kerja sama kedua 

negara tidak dapat menghilangkan kepentingan setiap negara untuk terus 

berkompetisi agar menjadi yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

lanjutan John Key pada wawancara yang dilakukan Orszag:

“So the clear evidence from New Zealand is competition makes 
you succeed at a higher rate. And that’s why athletes want to 
compete on the world stage. That’s why, you know, the greatest 
films want to be shown on the world stage. That’s why artists want 
to show their works on the world stage because they—you know, 
ultimately competition drives success and better performance. And 
it’s the same for an economy.”47

Pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya kompetisi 

merupakan hal yang juga dilakukan oleh Selandia Baru. Perumpamaan dengan 

atlet, film, dan artis yang digunakan oleh John Key juga menunjukkan bahwa 

46 Council on Foreign Relations, Op Cit.
47 Ibid.
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kompetisi  yang dilakukan suatu negara (dalam hal ini kompetisi ekonomi) akan 

mendorong Selandia Baru untuk terus meningkatkan performanya dalam sektor 

ekonomi.

Berdasarkan seluruh penjelasan pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat empat variabel yang mempengaruhi Selandia Baru untuk bergabung 

dalam TPPA. Adapun keempat variabel tersebut dibagi dalam dua aspek, yaitu 

aspek internal yang mencakup kapabilitas negara Selandia Baru dan persepsi para 

pengambil kebijakan. Adapun aspek eksternal mencakup perkiraan strategi yang 

digunakan Amerika Serikat untuk bergabung dalam TPPA dan adanya persaingan 

perekonomian global yang mendorong Selandia Baru untuk bergabung dalam 

TPPA. Guna menganalisa variabel yang paling dominan sebagai pertimbangan 

Selandia Baru untuk bergabung dalam TPPA, maka pada bab berikutnya akan 

dibahas mengenai pertimbangan strategis Selandia Baru untuk bergabung dalam 

TPPA.


