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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu hal yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah kerjasama 

adalah upaya yang dilakukan negara-negara untuk mempertahankan kondisi 

ekonomi dan politik untuk menghadapi arus persaingan global.1 Upaya tersebut 

juga dilakukan oleh negara-negara dikawasan Asia Pasifik. ABAC (APEC 

Business Advisory Council’s) merumuskan terbentuknya FTAAP (Free Trade 

Area of  the Asia Pacific), namun rumusan tersebut tidak berjalan baik.2 

Kemudian beberapa negara anggota APEC seperti Singapura, Chili, Brunei 

Darussalam, dan Selandia Baru merencanakan pembentukan sebuah perjanjian 

kerjasama perdagangan. Setelah beberapa kali negosiasi akhirnya keempat negara 

berhasil mencapai kesepakatan, dan terbentuklah TPSEP (Trans Pacific Strategic 

Economy Partnership), yang diumumkan pada pertemuan APEC di Jeju, Korea 

Selatan tahun 2005.3 

Pada tahun 2008, TPSEP (Trans Pacific Strategic Economy 

Partnership)berganti nama menjadi TPP (Trans-Pacific Partnership) dan 

mendapat beberapa negara anggota baru seperti Amerika Serikat, Peru, Australia 

dan Vietnam. Disusul bergabungnya Malaysia tahun 2010, Meksiko dan Kanada 

                                                             
1 Sigit Aris Prasetyo, APEC dan Proses Integrasi Ekonomi Regional di Kawasan Asia Pasifik, 
Jurnal Kajian Wilayah, Volume 2, No.2, 2011:258-273. 
2 Puput Marta Binanti, Kepentingan Amerika Serikat Dalam Trans-Pacific Partnership, eJournal 
Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, No.2, 2016:429-440.  
3 New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade, “Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement Understanding the P4 – The original P4 agreement” dalam: 
http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-
Agremeents/Trans-Pacific /0-history.php.  

http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agremeents/Trans-Pacific%20/0-history.php
http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agremeents/Trans-Pacific%20/0-history.php
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tahun 2012.4 Sebelum akhirnya resmi bergabung pada tahun 2012, Kanada 

mengalami kesulitan untuk bisa memasuki meja perundingan, karena sebelumnya 

Kanada telah mendapatkan tawaran untuk masuk kedalam proses negosiasi pada 

awal terbentuknya TPP, namun Kanada menolak. Hingga pada tahun 2010, 

Kanada mulai menunjukkan keinginannya untuk menjadi bagian dari TPP dengan 

terlibat dalam proses negosiasi sebagai observer.5 

 Ketertarikan Kanada dengan Asia Pasifik meningkat, setelah melihat 

dinamika pertumbuhan ekonomi dikawasan ini yang terus semakin meningkat 

pasca krisis yang terjadi pada tahun 2009, hingga kawasan ini lahir menjadi the 

new emerging power.6 Selain itu, bergabungnya beberapa negara besar seperti 

Australia, Peru dan beberapa negara lain menjadi faktor perlunya Kanada ikut 

berpartisipasi dalam TPP, karena meskipun hubungan yang dijalin antara Kanada 

dengan beberapa negara dikawasan Pasifik khususnya Australia tergolong 

fluktuaktif, namun tidak ada perjanjian resmi yang mengikat sehingga TPP 

merupakan instrumen Kanada untuk menjangkau negara-negara tersebut. 

Namun, bergabungnya Kanada menjadi anggota TPP mendapat tentangan 

maupun dukungan. Berbagai pihak seperti Council of Canadian, United Food and 

Commercial Workers Union, Green Party of Canada serta Canadian Labour, 

menyatakan keberatan jika Kanada bergabung dengan TPP. Beberapa pihak 

tersebut menilai bahwa TPP merupakan sebuah perjanjian konservatif yang akan 

                                                             
4 Op.Cit,. 
5 The Canadian Press, “Tories Consider Joining Trans-Pacific Trade Group: might be willing to 
rethink farm quotas, tariffs”, 16 November 2010. 
6 Ralph A. Cossa, Brad Glosserman, et. al. The United States and the Asia-Pasific Region: Security 
Strategy for the Obama Administration, February 2009. Dalam https://csis-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/issuesinsights_v09n01.pdf, 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/issuesinsights_v09n01.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/issuesinsights_v09n01.pdf
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menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan secara besar-besaran, pemanfaatan 

pekerja secara maksimal akan menyebabkan hilangnya hak pekerja, meningkatnya 

harga produk kesehatan, menurunnya standart keamanan makanan, ancaman 

untuk para petani susu, hingga para perusahaan besar yang akan menghambat 

pemerintah mengurangi upaya perubahan iklim.7 Disisi lain, beberapa kelompok 

kepentingan seperti Canadian Services Coalition, Canadian Generic 

Pharmaceutical Association, menyampaikan beberapa kepentingannya dalam 

TPP, dan akan mendukung penuh bergabungnya Kanada dengan TPP.8 

Terjadinya signifikasi, perubahan dalam sistem internasional, seperti 

pergeseran tatanan geoekonomi dan geopolitik dikawasan Asia Pasifik 

mengharuskan Kanada menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada salah 

satunya dengan memutuskan untuk bergabung dengan TPP. Terlihat bahwa 

bergabungnya suatu negara kedalam TPP bukan hanya terpaku pada strategi 

rebalancing untuk menepis kekuatan China. Setelah sebelumnya sempat menolak 

tawaran untuk bergabung, adanya berbagai tantangan serta pertentangan, tidak 

membuat Kanada membatalkan niatnya untuk bergabung menjadi anggota TPP. 

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis motivasi Kanada bergabung dengan 

TPP ditengah banyaknya kontroversi berbagai penolakan beragbungnya Kanada 

dalam TPP. 

 

1.2 Rumusan Masalah  
                                                             
7 Trans-Pacific Partnership: A Conservative Deal that Bad for Canada, Canadian Labour Congress. 
http://canadianlabour.ca/news/news-archive/tpp. 
8 Canadian Generic Pharmaceutical Association, Statement from Canadian Generic 
Pharmaceutical Association regarding invitation for Canada to join the Trans-Pacific Partnership 
(TPP) Negotiation, 19 Juni 2012. 

http://canadianlabour.ca/news/news-archive/tpp
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Mengapa Kanada memutuskan untuk bergabung dengan Trans-Pacific 

Partnership ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kanada memutuskan 

untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership. 

1.3.2 Manfaat  

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan dan 

memperluas wacana kajian studi dalam hubungan internasional mengenai 

kerjasama dan integrasi kawasan khususnya hubungan Kanada dengan 

Asia Pasifik. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 

peneliti yang hendak mengambil penelitian serupa, mengenai potensi 

sebuah kerjasama internasional dan integrasi kawasan khususnya studi 

kawasan Asia Pasifik. 

 

 

 

 

 

1.4 Penelitian Terdahulu  
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Penelitian dan kajian mengenai Trans-Pacific Partnership telah banyak 

dilakukan, baik dari segi ekonomi maupun politik dengan penggunaan berbagai 

macam teori dan konsep. Namun penelitian yang menjadikan Kanada sebagai 

fokus penelitian belum banyak dilakukan. Melalui penjabaran beberapa penelitian 

terdahulu berikut, diharapkan dapat menjelaskan bahwa penelitian ini relevan dan 

menarik untuk dikaji. 

Pada tahun 2012 Lidya Yancan Li menulis sebuah paper dengan judul 

Trans-Pacific Partnership Agreement: Analysis of  Opportunities and Agreement.9 

Membahas tentang daya tarik dan manfaat bergabungnya berbagai negara 

kedalam TPP, juga membahas tentang berbagai macam tantangan yang akan 

dihadapi negara-negara calon anggota yang hendak bergabung, baik mengenai 

perbedaan motivasi strategis ataupun perbedaan keadaan ekonomi domestik. 

Menurut penelitian ini, manfaat dari TPP yakni memacu pertumbuhan 

perekonomian negara-negara anggota dan potensi keuntungan lebih besar yang 

diperoleh melalui investasi. Berbagai macam tawaran yang meninggalkan 

keanggotaan perdagangan bebas yang telah ada.Kerjasama perdagangan bebas 

abad 21 ini, akan menciptakan integrasi ekonomi dikawasan Asia Pasifik.10 

Tulisan ini membahas tentang potensi yang dimiliki TPP, sedangkan 

penelitian penulis, menganalisa alasan keputusan suatu negara (Kanada) 

bergabung dengan TPP. Penelitian ini akan membantu penulisan penelitian untuk 

melihat kondisi TPP sebagai pertimbangan Kanada memutuskan untuk 

bergabung.  
                                                             
9 Lydia Yancan Li, “Trans-Pacific Partnership Agreement: An Analysis of Opportunities and 

Challenges, LiY Fellowship Paper, May 2012. 
10 Ibid,. 
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Pada tahun 2013, Failasufa dalam skripsinya melakukan penelitian dengan 

judul Proses Penerimaan Jepang Terhadap Perjanjian Trans-Pacific Partnership.11 

Jepang yang akhirnya resmi menjadi anggota TPP, mendapat berbagai tentangan 

dari berbagai pihak didalam negerinya. Karena menurut mereka TPP akan 

berdampak buruk dan merugikan perekonomian jepang. Selain itu, sebelumnya 

Jepang merupakan sebuah negara pemilih yang tidak sembarangan bergabung 

kedalam sebuah FTA, apalagi jika perjanjian perdagangan ini akan merugikan 

salah satu sektor fundamental yang dimiliki Jepang dan mereka juga beranggapan 

bahwa TPP merupakan alat yang digunakan Amerika Serikat untuk meredam 

munculnya kekuatan baru dikawasan. Namun, dipihak pemerintah melihat bahwa 

bergabungnya jepang kedalam TPP merupakan salah satu cara yang dilakukan 

untuk mempererat aliansinya dengan Amerika Serikat, hal ini nantinya bisa 

membantu Jepang untuk bisa menjadi kekuatan utama di Asia Timur. Selain itu 

bergabungnya Jepang dilakukan agar tidak tertinggal dalam keanggotaan sebuah 

FTA.12 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni  

menganalisis motif dan keputusan negara untuk bergabung kedalam sebuah FTA. 

Perbedaan terletak pada negara sebagai variabel penelitian dan penggunaan teori 

untuk menganalisa fenomena yang dikaji. 

Pada tahun 2013, Andri dalam skripsinya melakukan penelitian dengan 

judul Kebijakan Amerika Serikat Untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya 

                                                             
11 Faelasufa, Proses Penerimaan Jepang terhadap Perjanjian Trans-Pacific Partnership, Universitas 
Gadjah Mada, 2013. 
12 Ibid,. 
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Melalui Trans-Pacific Partnership Tahun 2011-2013.13 Penelitian ini 

menggunakan Teori Komparative Advantage, Konsep Kepentingan Nasional, dan 

Kebijakan Luar Negeri. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kemunduran 

ekonomi yang dialami Amerika Serikat pasca krisis global yang melanda pada 

tahun 2007, menyebabkan terjadinya resesi besar seperti banyaknya 

pengangguran, menurunnya nilai ekspor dan impor. Melihat perubahan struktur 

ekonomi internasional, akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung 

dalam Trans-Pacific Partnership, yang diwacanakan akan menjadi sebuah 

kerjasama terbesar abad-21 dikawasan Asia Pasifik.14 

Pasca bergabung, Amerika Serikat mengusulkan beberapa poin-poin 

pemenuhan kepentingan nasionalnya seperti akses pasar, jasa keuangan, investasi, 

dll. Selain itu, untuk memaksimalkan keuntungan bagi negaranya, Amerika 

Serikat juga mengupayakan untuk ditambahkannya negara-negara lain untuk ikut 

bergabung dalam perjanjian ini. Implementasi upaya yang dilkakukan Amerika 

Serikat terlihat pada saat negara ini menjadi host economy tahun 2011, yakni 

menawarkan insentif yang dimiliki TPP kepada negara-negara anggota APEC. 

Hingga Jepang, Kanada, dan Meksiko menyatakan ketertarikannya untuk 

bergabung. Dengan bergabungnya ketiga negara tersebut yang merupakan 

penghasil PDB terbesar dunia, maka akan bisa memberikan signifikasi ekonomi 

bagi Amerika Serikat.15 

                                                             
13 Andri, Kebijakan Amerika Serikat Untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans-
Pacific Partnership Tahun 2011-2013, UIN Jakarta, 2013. 
14 Ibid,. 
15 Ibid,. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat sedangkan dalam 

penelitian penulis akan membahas tentang keputusan bergabungnya Kanada 

dalam Trans-Pacific Partnership dengan menggunakan Neo Liberal 

Institusionalism. Kesamaan terletak pada pembahasan bergabungnya sebuah 

negara dalam TPP.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Shabrina Annisyarasiq pada tahun 

2014. Skripsi dengan judul penelitian Trans-Pacific Partnership Sebagai Strategi 

rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa melalui pemerintahan Obama, AS mengeluarkan strategi 

rebalancing yang merupakan usaha negara ini untuk menyesuaikan perubahan 

tatanan geopolitik yang lebih menonjol dikawasan Asia Pasifik. Bagian dari 

rebalancing AS ini terlihat dari bagaimana TPP sangatlah penting secara ekonomi 

dan politik bagi kepentingan strategis AS.16 

Perjanjian ini merupakan usaha dari AS untuk mendorong terbentuknya 

rezim perdagangan bebas di Asia Pasifik dan TPP dapat menjadi batu pijakan 

untuk AS bangkit kembali dari keterpurukan akibat krisis yang melanda 

negaranya. Upaya ini dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengimbangi 

semakin kuatnya pengaruh China dikawasan Asia. Melalui TPP ini, Amerika 

Serikat akan kembali membangkitkan pengaruhnya yang semakin memudar 

dikawasan Asia. Agar cepat terlaksananya tujuan dari perjanjian ini, yakni ambisi 

                                                             
16 Shabrina Annisyarasiq, Trans-Pacific Partnership Sebagai Strategi rebalancing Amerika 
Serikat di Kawasan Asia Pasifik, Universitas Gadjah Mada, 2014.  
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untuk mengintegrasi kawasan Asia Pasifik, AS sebagai ketua semakin gencar 

membujuk dan mendorong negara-negara lain untuk bergabung.17 

Terdapat persamaan pada pembahasan Trans-Pacific Partnership namun 

berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian tersebut melihat alasan 

Amerika Serikat bergabung dengan TPP merupakan upaya Amerika Serikat untuk 

mengimbangi kekuatan ekonomi dan pengaruh China di kawasan Asia Pasifik, 

sedangkan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang memepngaruhi 

keputusan bergabungnya Kanada dalam TPP dan kepentingan yang dimiliki 

Kanada dalam TPP. 

Selanjutnya, pada tahun 2016, Alhamdu Ramadhan dalam skripsinya yang 

berjudul Analisa Keputusan Selandia Baru Bergabung dalam Trans-Pacific 

Partnership Agreement (TPPA). Penelitian ini membahas motif Selandia Baru 

memutuskan untuk bergabung dengan TPP ditengah banyaknya protes dan 

berbagai pihak yang menolak. Dengan menggunakan teori Strategi Kebijakan 

Luar Negeri, penelitian ini melihat bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi Selandia Baru hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung 

dengan TPP. Pertama, faktor internal. Rendahnya kapabilitas perekonomian 

Selandia Baru jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang mendorong 

Selandia Baru untuk ikut bergabung dengan TPP. Kedua, Faktor Eksternal yang 

mempengaruhi bergabunganya Selandia Baru dalam TPP adalah adanya 

persaingan ekonomi global dalam sistem internasional. 

                                                             
17 Ibid,. 
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Penelitian ini memiliki persamaan kajian penelitian mengenai pembahasan 

TPP, namun dengan negara sebagai variabel kajian dan penggunaan teori sebagai 

alat analisis yang berbeda. 

1.1 Tabel Posisi Penelitian  

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil Penelitian 

1 “Trans-Pacific 
Partnership 
Agreement: 
Analisis of  
Opportunities 
and 
Agreement” 
 
Oleh: Lidya 
Yancan Li 

Kuantitatif 

 

Multilateralisme, 

Regionalisme 

- Keanggotaan negara-
negara penyumbang 
GDP terbesar di dunia 
dalam TPP, membuat 
perjanjian ini berpotensi 
menjadi perjanjian 
perdagagangan bebas 
baru yang akan memacu 
perekonomian kawasan 
Asia Pasifik. 

- TPP merupakan perjan 
jian tingkat tinggi abad 
21 tentang penghapusan 
tarif serta menangani 
urusan konvensional dan  
isu-isu perdagangan. TPP 
dianggap sebagai 
pengganti FTA dan PTA 
yang telah ada 
sebelumnya,  yang akan 
membantu pemulihan 
kondisi perekonomian 
pasca terjadinya krisis 
2009. 

2 Proses 
Penerimaan 
Jepang 
Terhadap 
Perjanjian 
Trans-Pacific 
Partnership 
 
Oleh:Failasufa 

Eksplanatif 
 
Rational choice, 

Teori Dua 

Tingkat 

Permainan 

- ada beberapa alasan 
mengapa jepang 
akhirnya memutuskan 
untuk bergabung 
kedalam TPP yang 
merupakan sebuah 
keputusan rasional untuk 
negaranya, seperti: 
memperkuat aliansinya 
dengan Amerika Serikat, 
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memanfaatkan kekuatan 
Amerika Serikat untuk 
menekan kekuatan China 
di Asia Timur sehingga 
menjadikan Jepang satu-
satunya kekuatan di Asia 
Timur, serta adanya 
kekhawatiran dari Jepang 
akan tertinggal dalam 
sebuah FTA terbesar 
abad 21 jika tidak 
bergabung kedalam TPP. 

- Proses bergabungnya 
Jepang dengan TPP 
diawali dengan 
pemenuhan tuntutan 
domestik, juga 
pendekatan untuk 
melunakkan tuntutan 
internasional. 

3 Kebijakan 
Amerika 
Serikat Untuk 
Memenuhi 
Kepentingan 
Ekonominya 
Melalui Trans-
Pacific 
Partnership 
Tahun 2011-
2013. 
 
Oleh: Andri 

Kualitatif 
 
Perspektif 
Neoliberal 
Institusionalisme, 
Teori 
Komparative 
Advantage, 
Konsep 
Kepentingan 
Nasional, dan 
Kebijakan Luar 
Negeri. 

-  Kemunduran ekonomi 
yang dialami Amerika 
Serikat pasca krisis yang 
terjadi pada tahun 2007, 
telah menyebabkan 
terjadinya resesi besar 
seperti banyaknya 
pengangguran, 
menurunnya nilai ekspor 
dan impor hingga 
membuat AS 
memngusulkan poin-poin  
pemenuhan kepentingan 
nasionalnya seperti akses 
pasar, jasa keungan, 
investasi, dll kedalam 
TPP. 

- Untuk memaksimalkan 
keuntungan bagi 
negaranya, AS 
mengupayakan untuk 
ditambahkannya negara-
negara lain untuk ikut 
bergabung dalam TPP. 

4 Trans-Pacific 
Partnership 

Kualitatif 
 

- AS mengeluarkan 
strategi rebalancing yang 
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Sebagai 
Strategi 
rebalancing 
Amerika 
Serikat di 
Kawasan Asia 
Pasifik. 
 
Oleh: Shabrina 
Annisyarasiq 
Shabrina 
Annisyarasiq 

 
 
Rebalancing, 
Regionalisme, 
Liberal 
Internasionalisme 

merupakan usaha negara 
ini untuk menyesuaikan 
perubahan tatanan 
geopolitik. 

- TPP merupakan wadah 
AS untuk mendorong 
terbentuknya rezim 
perdagangan bebas di 
Asia Pasifik dan TPP 
merupakan batu pijakan 
untuk AS bangkit 
kembali dari 
keterpurukan krisis. 

5 Analisa 
Keputusan 
Selandia Baru 
Bergabung 
dalam Trans-
Pacific 
Partnership 
Agreement 
(TPPA) 
 
Oleh: 
Alhamdu 
Ramadhan 

Kualitatif  
 
 
Teori Strategi 
Kebijakan Luar 
Negeri (Foreign 
Policy Strategy 
Theory) 

- Bergabungnya Selandia 
Baru dalam TPP 
dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, baik 
internal maupun 
eksternal. Faktor internal 
yang mempengaruhi 
keputusan Selandia Baru 
adalah rendahnya 
kapabilitas ekonomi 
Selandia Baru 
dibandingkan dengan 
Amerika Serikat dan 
Jepang, serta 
penghapusan tarif 
perdagangan dalam TPP 
akan menguntungkan 
perekonomiannya. 
Sedangkan faktor 
eksternal, adanya 
kompetisi perekonomian 
global dalam sistem 
internasional 
mempengaruhi Selandia 
Baru akhirnya 
memutuskan untuk 
bergabung dalam TPPA. 

6 Keputusan 
Kanada 
Bergabung 
dengan Trans-
Pacific 
Partnership 

Kualitatif  
 
Liberal 
Institusionalism 

- Kanada memutuskan 
bergabung dengan TPP 
karena beberapa alasan. 
Pertama, karena 
dinamika pertumbuhan 
ekonomi kawasan Asia 
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Oleh: Nujbatul 
Karimah  

Pasifik yang semakin 
pesat dan tumbuhnya 
interdependensi antara 
Kanada dengan Negara-
negara anggota TPP. Jika 
Kanada tidak bergabung 
dalam sebuah kerjasama 
besar dikawasan tersebut, 
akan memunculkan 
kemungkinan Kanada 
mendapat pengucilan 
dari negara-negara 
anggota yang telah 
bergabung. Kedua, 
sebagai aktor yang 
profit-seeking Kanada 
melakukan kalkulasi 
untung dan rugi untuk 
mencapai 
kepentingannya. Ketiga, 
Kanada membutuhkan 
suatu institusi 
internasional yang bisa 
menciptakan transparansi 
dan mengawasi 
keberlangsungan 
kerjasamanya dengan 
negara-negara lain, dan 
adanya pengaturan yang 
dibutuhkan Kanada 
tersebut tercantum dalam 
pasal-pasal pengaturan 
yang ada di TPP. 
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1.5 Landasan Teori  

1.5.1 Neo-Liberal Intitusionalism 

Teori neoliberal institusionalisme merupakan bagian dari perspektif 

liberalisme, yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye. Teori ini muncul karena 

beberapa hal seperti perkembangan teknologi yang cepat, pertumbuhan berbagai 

organisasi internasional pasca Perang Dunia II seperti European Community, serta 

pengaruh dari berbagai peristiwa seperti krisis minyak yang terjadi pada tahun 

1973, membuktikan tumbuhnya interdependensi dalam hubungan internasional. 

Kesadaran bekerjasama untuk mengejar kepentingan-kepentingan bersama 

semakin meningkat, karena kebutuhan negara yang semakin kompleks dan 

beragam, tidak bisa terpenuhi tanpa melakukan kerjasama dengan negara-negara 

lain. Negara sebagai aktor rasional menganggap bahwa konflik bukan merupakan 

tindakan yang perlu dilakukan dalam hubungan internasional.18  

Teori ini melihat negara sebagai aktor rasional, dengan asumsi dasar 

tentang negara mirip dengan teori neorealisme. Perbedaan terletak pada persepsi 

absolute gain menurut neoliberal, yakni kerjasama dan interaksi antar negara yang 

terjadi akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.19   

Keohane mendefinisikan institusi internasional menjadi tiga bentuk20: 

1. Organisasi formal antara pemerintah atau organisasi antar negara non 

pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus, 

                                                             
18 Jill Steans dan Lloyd Pettiford, International Relations: Perspectives and Themes, Pearson 
Education Limited, February 2009. 
19 Robert Powell, Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”, dalam The 
American Political Science Review, Vol.85, No.4, 1991. 
20 Robert O. Keohane, International Institutions and State Power (Essay in International Relations 
Theory), Westview Press, 1989. 
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organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respon 

terhadap aktivitas tersebut.  

2. Rejim Internasional. Merupakan sebuah institusi yang memiliki 

peraturan eksplisit yang disetujui oleh negara-negara. Peraturan-

peraturan tersebut dihubungkan dengan beberapa isu-isu hubungan 

internasional. Sebagai contoh rejim IMF dan rejim hukum kelautan 

yang diprakarsai PBB. 

3. Konvensi. Suatu institusi informal yang memiliki peraturan dan 

kesepahaman yang implisit yang membentuk harapan dari para aktor-

aktor yang terlibat. Konvensi memungkinkan para aktor memahami 

aktor lain tanpa adanya peraturan eksplisit, guna mengkoordinasi 

tidakan yang mereka lakukan.  

Neoliberal Institusionalisme melihat fungsi sebuah institusi internasional 

sebagai alat untuk memenuhi kepentingan yang valid untuk sebuah negara, 

meskipun dalam proses bergabungnya memiliki halangan-halangan.21 Sebagai 

seorang aktor  rasional, negara akan menemukan cara yang paling efektif dan 

efisien untuk mampu mencapai kepentingan dan menghadapi masalah-masalah 

yang mereka hadapi. Negara bersifat profit-seeking yang akan melakukan 

kalkulasi untung rugi dalam mengambil sebuah kebijakan, untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal.22 

Menurut teori ini, dasar interaksi negara bersifat kompetitif yang sering 

memicu konflik, namun karena negara saling tergantung satu sama lain, maka 
                                                             
21 Op.Cit,. 
22 Duncan Snidal, “Rational Choice and International Relations”, dalam Handbook of International 
Relations, London: SAGE Publications, Ltd, 2002. 
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perbedaan kepentingan dipertemukan dalam sebuah institusi untuk menjalin 

kerjasama dalam bidang ekonomi dan lainnya. Seiring dengan adanya 

pertumbuhan kekuatan interdependensi maka diperlukan sebuah institusi dan 

rezim internasional untuk mengatur. Institusi dianggap bisa memajukan kerjasama 

lintas batas internasional dengan menyediakan informasi, mengurangi biaya 

transaksi, dan menyediakan transparansi.23 

Teori ini menggunakan beberapa asumsi dasar. Pertama, negara memiliki 

peran penting dan menjadi aktor rasional dalam hubungan internasional. Kedua, 

teori ini melihat penting adanya sebuah institusi. Ketiga, perilaku negara sebagai 

aktor utama dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti interdependensi dalam 

sistem internasional.24 Selain itu, teori ini juga beranggapan bahwa institusi 

internasional bisa memajukan kerjasama diantara negara-negara. Menurut 

Keohane, beberapa peran institusi internasional adalah25:  

- Menyediakan informasi dan kesempatan bernegosiasi 

- Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan 

mengimplementasikan komitmen yang telah dibuat untuk tetap bisa 

dipercaya. 

- Memperkuat harapan (level ekspektasi) yang muncul tentang kesolidan 

dari sebuah kesepakatan internasional. 

                                                             
23 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 
Economy, Princeton: Princeton University Press, 1984. 
24 Keohane, "Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics" in International 
Institutions and State Power, westview press, Nevada, 1989. 
25 Robert O. Keohane, International Institutions and State Power (Essay in International Relations 
Theory), Westview Press, 1989. 



17 
 

Dalam neoliberal institusionalisme, ada dua kondisi dimana teori ini 

dianggap relevan pada sistem internasional. Pertama, para aktor harus saling 

mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan, sehingga 

kerjasama menjadi peluang untuk mecapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kedua, 

tingkat institusionalisasi yang mampu memberikan pengaruh substantial terhadap 

tingkah laku negara.26 

Jadi bisa disimpulkan bahwa alasan bergabungnya suatu negara kedalam 

sebuah rezim kerjasama internasional, dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni 

adanya interdependensi dalam sistem internasional. Kedua, negara melihat peran 

penting suatu institusi untuk mengatur. Institusi dianggap bisa memajukan 

kerjasama lintas batas internasional dengan menyediakan informasi, mengurangi 

biaya transaksi, dan menyediakan transparansi. Ketiga, negara yang memiliki 

sikap rasional dan bersifat profit-seeking akan menemukan cara yang paling 

efektif dan efisien untuk mampu mencapai kepentingan dan menghadapi masalah-

masalah yang mereka hadapi dengan melakukan kalkulasi untung rugi untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal . 

Teori neoliberal institusionalisme ini dianggap mampu menjelaskan 

fenomena kajian karena setelah melihat perkembangan regulasi perdagangan 

antara negaranya dengan beberapa negara anggota lainnya, serta berhentinya 

beberapa kerjasama antara Kanada dengan beberapa negara anggota TPP, melalui 

teori ini bisa terlihat bahwa Kanada perlu bergabung kedalam suatu kerjasama 

internasioanl untuk menjangkau negara-negara yang belum memiliki FTA dengan 

                                                             
26 Ibid,. 
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negaranya, serta pe rtimbangan adanya potensi mendapat pengucilan dari negara-

negara yang telah bergabung dengan TPP jika Kanada tidak bergabung membuat 

keputusan Kanada untuk bergabung kedalam perjanjian ini semakin kuat. Kanada 

sebagai negara yang memiliki sifat profit seeking dalam hubungan internasional, 

kemudian mengumpulkan preferensi-preferensi ditingkat domestik dan preferensi 

di tingkat internasional, untuk saling disesuaikan dan dirumuskan beberapa 

alternatif untuk memaksimalkan keuntungannya. 

1.6 Metodologi Penelitian  

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa  

Dalam memilih tingkat analisa, kita harus menetapkan unit analisa atau 

variabel dependen, yakni perilaku yang hendak dijelaskan, dan 

diramalkan. Serta unit eksplanasi atau variabel independen, yaitu 

dampaknya terhadap unit analisa yang hendak kita amati. Jadi, unit analisa 

atau variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan sementara unit 

eksplanasi atau variabel independen adalah variabel yang hendak 

diamati.27 Pada penelitian ini, penulis menentukan unit analisa atau 

variabel dependen pada level negara bangsa yakni keputusan Kanada 

bergabung, dan unit eksplanasi atau variabel independen pada level sistem 

internasional yakni perjanjian Trans-Pacific Partnership. Sehingga level 

analisa pada penelitian ini  adalah induksionis karena tingkatan variabel 

independen lebih tinggi dari variabel dependen. 

 

                                                             
27 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1990, 
hal.35. 
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1.6.2 Metode Analisis 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanantif 

merupakan penelitian yang melibatkan hubungan antara dua variabel atau 

lebih melalui penggunaan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu 

fenomena, yang mengahruskan penulis menentukan hipotesis awal dalam 

penelitiannya dan mengoperalisasikan teori yang digunakan sebagai alat 

untuk mengkaji hipotesis.28 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Library 

Research atau studi pustaka. Peneliti mencari dan mendapatkan data-data 

dari penelitian yang telah ada, berupa buku, skripsi, tesis, jurnal, laporan 

penelitian, berita, dan lainnya. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

A. Batasan Waktu 

Penelitian ini mengambil batasan waktu tahun 2010 hingga 

2016, Karena meskipun Kanada sempat mendapatkan tawaran 

bergabung pada awal dibentuknya TPP tahun 2005, Kanada baru 

menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung tahun 2010, 

sebagai observer, memutuskan bergabung pada tahun 2012, dan 

resmi bergabung dengan TPP tahun 2016.  

 

                                                             
28 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Adhitama, 2009, hal.30. 
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B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian yang 

dilakukan leboh fokus dan terarah. Dalam hal ini, penulis 

membatasi masalah penelitian pada alasan keputusan Kanada 

bergabung dengan TPP. 
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1.7 Hipotesa 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penelitian dan pandangan 

teori Neo-Liberal Institutionalism, bisa ditarik hipotesa bahwa keputusan Kanada 

bergabung dengan TPP dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, Kanada 

melihat bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik yang 

semakin pesat, menumbuhkan interdependensi antara negaranya dengan negara-

negara anggota TPP juga meningkat. Selain itu, jika Kanada tidak terlibat dalam 

TPP, memunculkan kemungkinan Kanada mendapat pengucilan dari negara-

negara anggota yang telah bergabung. Kedua, sebagai aktor yang profit-seeking, 

Kanada melakukan pengumpulan preferensi domestik dan kalkulasi untung-rugi 

untuk memaksimalkan keuntungannya. Ketiga, Kanada membutuhkan suatu 

institusi internasional yang bisa menciptakan transparansi dan mengawasi 

keberlangsungan kerjasamanya dengan negara-negara lain, dan adanya pengaturan 

yang dibutuhkan Kanada tersebut tercantum dalam pasal-pasal pengaturan yang 

ada di TPP.  
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