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  BAB II 

LATAR BELAKANG TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP DAN 

KETERLIBATAN KANADA DALAM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP 

Pembahasan mengenai latarbelakang terbentuknya Trans-Pacific 

Partnership (TPP) merupakan bagian penting yang akan dibahas pada bab ini, 

yang mencakup proses dibentuknya, substansi, dan  potensinya. Selain itu, pada 

bab ini juga akan dibahas tentang latarbelakang keterlibatan Kanada dalam TPP, 

serta kepentingan nasional Kanada.  

2.1 Latarbelakang dan Tujuan Dibentuknya Trans-Pacific Partnership 

Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan sebuah perjanjian kerjasama 

yang berawal dari perjanjian perdagangan khusus bernama Trans Pacific Strategic 

Economic Partnership (TPSEP), oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, 

Chile, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Kelima negara tersebut 

melakukan sebuah perundingan informal tentang pembuatan sebuah kerjasama 

perdagangan di kawasan Asia Pasifik.
1
 Namun, pada pertemuan selanjutnya yang

berlangsung pada tahun 2002, di Los Cabos, Meksiko, hanya Singapura, Chile 

dan Selandia Baru yang melanjutkan perundingan. Ketiga negara tersebut kembali 

melakukan perundingan pada tahun 2003 di Singapura, dan menunjuk Brunei 

Darussalam untuk berpartisipasi kedalam negosiasi menjadi observer pada 

perundingan yang dilaksanakan di New Zealand, tahun 2004. Selanjutnya, pada 

1
Deborah d. C. L. L. Elms, “The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Negotiations: 

Overview and Prospects, Rajaratnam School of International Studies 232, 2012. 
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tahun 2005 Brunei Salam secara resmi memutuskan untuk bergabung, sekaligus 

menjadi pendiri dari TPSEP.
2
 

Keempat negara yang disebut dengan p4 tersebut, mendeklarasikan 

peresmian terbentuknya TPSEP pada bulan Juni 2005, saat pertemuan APEC 

Trade Ministers Meeting di Korea Selatan.
3
 Namun, proses ratifikasi tidak 

dilakukan secara langsung oleh keempat negara. Selandia Baru, Chili dan 

Singapura menandatangani perjanjian pada bulan Juni, dan Brunei Darussalam 

pada bulan Agustus.
4
 Perjanjian ini terdiri dari 20 pasal dan dua Memoranda of 

Understanding (MoU) mengenai kerjasama ketenagakerjaan dan lingkungan.
5
 

Semua negara yang bergabung dengan TPSEP  merupakan negara-negara 

anggota APEC, namun tidak menutup kemungkinan untuk negara lain yang bukan 

merupakan anggota APEC ikut bergabung, karena target perjanjian ini mencakup 

seluruh dunia sesuai dengan persetujuan negara anggota lainnya, karena perjanjian 

ini berupaya menciptakan hubungan strategis yang terletak diwilayah geografis 

yang berbeda.
6
 Menurut pasal 1.1, tujuan dibentuknya perjanjian adalah 

berdasarkan kepentingan bersama negara untuk memperdalam hubungan 

kerjasama dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, dan lainnya. Negara-

negara anggota harus berupaya mendukung secara konsisten proses liberalisasi 

                                                           
2
 Singapore Ministry of Trade and Industry, Singapore, Chile, and New Zealand complete second 

round of Pacific-Three FTA Talks, 2004. 
3
 Ibid,. 

4
 Meredith Kolsky Lewis, The Trans Pacific Partnershi  p: New Paradigm or Wolf in Sheep‟s 

Clothing?, Boston Collage International and Comparative Law Review, Rev 27, 2011. Diakses 

dalam: http://lawdigitalcommons.bc.edu/icrl/vol34/iss1/3.  
5
 Deborah Elms and C.L. Lim, The Trans-Pacific Agreement (TPP) Negotiations: Overview and 

Prospect, Working Paper No.232, Rajaratnam School of International Studies, 2012. Diakses 

dalam: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP232.pdf. 
6
 Henry Gao, The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: High Standard or 

Missed Opportunity? diakses dalam: http://www/unescap.org/tid/artnet/mtg/con09_papers.htm. 
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APEC, dengan melakukan perdagangan dan investasi secara bebas dan terbuka. 

Perjanjian dapat diperluas dengan persetujuan pihak anggota untuk meningkatkan 

dan membawa manfaat dalam perjanjian.
7
 

TPSEP juga membentuk Trans Pacific Strategic Economic Partnership 

Comission. Komisi tersebut bertanggunjawab atas segala sesuatu yang berkaitan 

dengan implementasi perjanjian, penelaahan kesepakatan, pertimbangan jika 

dilakukan amandemen proposal, menentukan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan berkaitan dengan ekspansi perdagangan dan investasi antar negara 

anggota, serta mengidentifikasi dan mempertimbangakan segala sesuatu yang 

dapat mempengaruhi operasi perjanjian.
8
 

Jadi, TPSEP adalah perjanjian perdagangan bebas pertama yang 

menghubungkann negara-negara dikawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin. 

Perjanjian ini beranggotakan negara p4 yang juga merupakan anggota APEC. 

Perjanjian ini memiliki cakupan yang luas karena meliberalisasi hampir semua 

produk barang termasuk produk kebutuhan pokok. Selain itu, TPSEP tidak hanya 

membahas mengenai permasalahan baru terkait perdagangan dan investasi, namun 

juga pertanian. TPSEP merupakan sebuah perjanjian yang fleksibel, karena 

ekspansi penambahan anggota tidak hanya terbuka untuk negara anggota APEC 

namun juga negara-negara lain diseluruh kawasan internasional. Meskipun 

tergolong perjanjian yang fleksibel, namun TPSEP memiliki komisi yang 

                                                           
7
 Trans-Pacific Partnership, Office of U.S. Trade Representative. Diakses dalam: 

http://www.ustr.gov/tpp 
8
 Trans-Pacific Partnership Agreement. Diakses dalam: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/p4/trt_p4.pdf 
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bertanggung jawab untuk mengawasi badan-badan dan komite yang yang bertugas 

untuk memastikan implementasi perjanjian.
9
 

Meskipun pembahasan terus berlanjut, namun TPSEP tidak mendapatkan 

penambahan anggota sampai tahun 2008, Amerika Serikat mengumumkan 

keinginannya untuk bergabung. Setelah bergabungnya Amerika Serikat, TPSEP 

berubah nama menjadi Trans-Pacific Partnership (TPP).
10

 Bergabungnya Amerika 

Serikat dengan TPSEP dianggap sebagai katalisator bagi negara-negara Asia 

Pasifik, dikarenakan beberapa bulan pasca Amerika Serikat mengumumkan 

keputusannya, Australia, Peru, dan Vietnam juga mengumumkan ketertarikannya 

untuk bergabung.
11

 Proses negosiasi TPSEP dilanjutkan dan pada tahun 2010 

nama TPSEP berganti menjadi Trans-Pacific Partnership (TPP), bersamaan  

dengan bergabungnya Malaysia kedalam proses negosiasi.
12

 Selanjutnya, setelah 

sempat menjadi observer pada tahun 2010, pada tahun 2012 Kanada akhirnya 

memutuskan untuk bergabung kedalam TPP, juga bergabungnya Meksiko ditahun 

yang sama, dan pada tahun 2013 disusul Jepang yang akhirnya memutuskan untuk 

bergabung kedalam perjanjian ini.
13

  

Sebelum berpartisipasi menjadi observer dalam TPP, Kanada telah 

mendapatkan tawaran untuk bergabung pada saat pembahasan awal negosiasi. 

Namun Kanada menolak, dengan alasan pembahasan negosiasi tidak sesuai 

                                                           
9
 Meredith Kolsky Lewis, Op.cit,. 

10
 Ann Capling, Multilateralising PTAs in the Asia-Pacific Region: A Comparison of the ASEAN-

Australia-NZ FTA and the p4 Agreement. 
11

 Carlos Kuriyama, The Mutual Usefulness between APEC and TPP, Singapore: APEC, 2011. 
12

 Alex Frangos dan Elizabeth Williamson, Interest Builds in Pacific Trade Zone, The Wall Street 

Journal, diakses dalam: 

http://www.wsj.com/articles/SB100014240527488704011904575538003964028436  
13

 John D. Forbes, The Trans-Pacific Partnership Negotiations: An Overview, 2015. Diakses 

dalam: https://www.uschamber.com/sites/default/files/documents/files/1._john_d._forbes_-

_overview_of_the_tpp_negotiations_2015.09.01.pdf 
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dengan kepentingan nasional Kanada. Hal ini bisa terlihat bahwa pada saat itu 

krisis ekonomi global belum terjadi, dan negara-negara yang ada dalam negosiasi 

merupakan negara yang kurang memiliki pengaruh dalam perekonomian global
14

.   

Dalam proses negosiasi, ke 12 negara menjalani 19 kali negosiasi yang 

diadakan mulai tahun 2010 hingga tahun 2013. Negosiasi tersebut,  membahas 

lebih lanjut mengenai sektor finansial, invesatsi, intelectual property, e-

commerce, good market, agrikultur, hambatan-hambatan perdagangan, dan 

ketenagakerjaan. Setelah berlangsungnya proses negosiasi yang panjang, pada 

akhir 2015, negara-negara anggota TPP akhirnya mencapai kata sepakat dan 

merilis naskah perjanjian. Berselang satu tahun, tepatnya 4 February 2016, ke-12 

menteri negara-negara anggota resmi menandatangani nota Trans-Pacific 

Partnership Agreement, di Auckland, Selandia Baru.
15

 

 Adapun tujuan dan substansi dari TPP dijelaskan secara lebih rinci melalui 

mukadimah (preamble) dalam naskah perjanjian sebagai berikut
16

:  

- Mendirikan perjanjian regional yang komprehensif, untuk mendorong 

terbentuknya integrasi ekonomi serta meliberalisasi investasi dan 

perdagangan. Selain itu, juga membawa pertumbuhan ekonomi dan 

keuntungan sosisal lainnya, membuka kesempatan baru untuk para 

                                                           
14

 Laura Dawson, Can Canada Join The Trans-Pacific Partnership? Why Just Wanting it is not 

Enough, Commentary No. 340, C.D Howe Institute, 2012. Diakses dalam: 

https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Commentary_340_

0.pdf 
15

 TPP Trade Deal Signed in Auckland, The Australian, diakses dalam: 

http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/landmarrk-tpp-trade-deal-about-to-be-

signed/news-story/cd9e795cfa9b2723270c833f25aee32 
16

 Goverment of Canada, Consolidated TPP Text – Preamble. Diakses dalam: 

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-

acc/tpp-ptp/text-texte/00.aspx?lang=eng 
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pekerja dan pemilik usaha yang berkontribusi menaikkan standar hidup 

dan mengurangi kemiskinan. 

- Memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara anggota 

- Membangun masing-masing hak dan kewajiban dibawah „Marrakesh 

Agreement Establishinhg the World Trade Organization” 

- Saling mengenali perbedaan serta keanekaragaman tingkat pembangunan 

dan perekonomian. 

- Meningkatkan  dan memperkuat daya saing ekonomi negara-negara 

anggota dalam pasar global dengan mempromosikan kesempatan 

berbisnis, termasuk mendorong dan memperkuat regional supply chains. 

- Mendukung pertumbuhan pembangunan usaha mikro, kecil dan 

menengah dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk 

berpartisipasi dan memanfaatkan keuntungan yang telah ada dalam TPP. 

- Menciptakan kerangka hukum dan komersiil untuk investasi dan 

perdagangan melalui peraturan yang saling menguntungkan  

- Memfasilitasi perdagangan regional dengan mempromosikan prosedur 

yang transparan dan efisien dengan mengurangi biaya dan menjamin 

eksportir dan importir. 

- Mengenali hak inheren masing-masing negara anggota untuk mengatur 

dan memutuskan serta menjaga fleksibilitas untuk menentukan prioritas 

regulasi legislatif, menjaga kesejahteraan sosial dan stabilitas sistem 

keuangan dan  moral publik. 
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- Mengenali hak inheren mereka untuk menjaga/memelihara dan 

memodifikasi sistem kesehatan. 

- Menegaskan bahwa BUMN dapat memainkan peran legitimasi dalam 

perekonomian negara anggota yang berbeda-beda. 

- Mempromosikan proteksi lingkungan high levels of enviromental 

protection, dengan pengimplementasian hukum lingkungan. 

- Melindungi hak pekerja, meningkatkan kondisi kerja dan standar hidup, 

memperkuat kerjasama mengenai ketenagakerjaan antar negara anggota. 

- Mempromosikan transparansi, good governance dan aturan hukum, 

mengeliminasi kasus suap dan korupsi dalam investasi dan perdagangan. 

- Mengenali perbedaan identitas dan budaya antar masing-masing negara 

angggota dan melalui investasi dan perdagangan juga dapat memperluas 

kesempatan untuk memperkaya keragaman identitas dan budaya di 

kawasan. 

- Memberikan kontribusi untuk pengembangan dan ekspansi perdangangan 

internasioal, serta sebagai katalis untuk memperluas kerjasama regional 

dan internasional. 

- Mendirikan sebuah perjanjian yang ditujukan untuk mengatasi berbagai 

hambatan dalam hal investasi dan perdagangan dimasa mendatang dan 

berkontribusi  untuk tetap menjaga tugas mereka dari waktu-kewaktu.  

- Memperluas kemitraan dengan mendorong akses dari negara lain untuk 

memajukan dan memperkuat integrasi ekonomi regio nal dan 

menciptakan sebuah lembaga FTA di kawasan Asia Pasifik.    
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Berdasarkan poin-poin penjelasan tujuan dibentuknya TPP, bisa terlihat 

bahwa TPP merupakan sebuah perjanjian komprehensif yang dirancang untuk 

mengatasi permasalahan abad-21 selain masalah perdagangan dan  investasi, 

namun beberapa substansi dalam TPP membahas tentang pengaturan 

perlindungan HAKI, perlindungan hak pekerja dan lingkungan, budaya serta 

penanganan kasus korupsi dan suap. Lengkapnya substansi yang dibahas dalam 

TPP, membuat perjanjian ini disebut sebagai perjanjian abad-21 yang mampu 

melengkapi perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya. 

 

2.1.1 Perjanjian Abad 21 dan Fenomena “Noodle Bowl Syndrome” 

 TPP yang merupakan sebuah kerjasama tingkat tinggi yang komprehensif, 

yang diciptakan untuk meningkatkan perekonomian, menumbuhkan lapangan 

pekerjaan, serta meningkatkan standar hidup dan pengurangan kemiskinan 

melalui peningkatan penghapusan tarif untuk perdagangan barang, jasa dan 

pertanian serta memperluas peraturan mengenai hak kekayaan intelektual, 

investasi dan isu-isu lintas sektoral lainnya. Menurut USTR, munculnya TPP 

dianggap akan mampu mengatasi permasalahan global abad-21, karena:
17

  

- Memiliki akses pasar yang komprehensif untuk mengurangi hambatan tarif 

dan non-tarif yang mencakup keseluruhan perdagangan, pada sektor 

perdagangan dan investasi barang dan jasa secara substansial, sehingga 

dapat memberikan peluang dan manfaat baru, baik bagi para pekerja, 

pelaku bisnis, maupun konsumen.  

                                                           
17

 Office of The United States Trade Representatives, Summary of the Trans-Pacific Partnership 

Agreement, 2015. Diakses dalam: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-

releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership 
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- Merupakan sebuah perjanjian yang bersifat regional untuk memfasilitasi 

perkembangan produksi dan suplai, menciptakan lapangan kerja baru, 

meningkatkan strandart hidup dan kesejahteraan, membuka pasar domestik 

dan memfasilitasi integrasi lintas perbatasan. 

- Mengatasi tantangan perdagangan baru, TPP memperkenalkan inovasi, 

produktifitas, dan daya saing yang menangani isu-isu baru, termasuk 

pengembangan ekonomi digital dan BUMN dalam perekonomian global. 

- Sebuah perdagangan inklusif yang mencakup elemen-elemen baru, yang 

berusaha memastikan keuntungan dari perdagangan diperoleh secara 

merata, baik ditingkat pengembangan dan semua ukuran bisnis, serta 

membantu usaha  kecil dan menengah untuk bisa memanfaatkan 

kesempatannya. Juga mencakup komitmen khusus tentang pembangunan 

dan pengembangan kapasitas perdagangan untuk memastikan semua pihak 

memenuhi komitmen dalam perjanjian sehingga bisa memanfaatkannya 

secara maksimal. 

- TPP dibentuk sebagai sebuah platform untuk integrasi ekonomi regional 

yang mencakup ekonomi tambahan dikawasan Asia Pasifik. 

Selain itu, pada awal abad-21, pola perdagangan di Asia Pasifik telah 

mengalami perubahan yang signifikan. Negara-negara berpartisipasi dalam 

meliberalisasi perdagangan pada level global melalui WTO, dan pada level 

regional melalui APEC. Kecenderungan ini semakin berubah, dan intensi negara 

untuk membangun sebuah kerjasama, dilakukan melalui sebuah kerjasama 

bilateral. Negosiasi bilateral antara dua negara dianggap lebih mudah dan cepat 
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untuk membuka dan memperluas pasar ekspor ke negara lain. Hal ini yang 

kemudian menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai pusat perubahan kerjasama 

perdagangan bilateral dunia, dengan peningkatan sebanyak 40 FTA dikawasan 

pada tahun 2014, dan hasil poliferasi dari perjanjian-perjanjian bilateral terssebut 

menyebabkan munculnya fenomena Noodle Bowl Syndrome.
18

 

 Negara yang lebih memilih perjanjian individu secara bilateral karena 

dianggap mudah dan cepat daripada memiliki sebuah perjanjian terintegrasi yang 

memiliki aturan-aturan perdagangan yang mengikat anggota secara menyeluruh, 

akan terikat oleh berbagai macam komitmen-komitmen serta mekanisme dan 

batas pelaksanaan yang berbeda, karena masing-masing perjanjian perbedaan pada 

pengaturan pengurangan tarif, kebijakan perdagangan non tarif, dan standar untuk 

prosedur administrasi.
19

 Hal tersebut menyebabkan munculnya sekat-sekat 

pengelompokan FTA dengan jangkauan yang lebih kecil, yang hanya akan 

menguntungkan suatu negara tertentu. Karena semakin banyak kesepakatan yang 

tumpang tindih, peraturan akan semakin kompleks, dan akan lebih banyak 

mengeluarkan biaya daripada keuntungannya. TPP sebagai perjanjian berstandar 

tinggi dan sesuai dengan abad-21 dianggap mampu mengkonsolidasikan 

fenomena tersebut seperti menurut Joffrey:
20

 

“TPP is more than just a set of market access opportunities that need to be 

balanced against the cost of domestic policy reforms. It also promises wholesale 

change in the way trade policy in the Asia Pacific is structured”. 

                                                           
18

 Dr. Jeffrey Wilson, Can the TPP fix the „Noodle Bowl” of ASIAN Free Trade Agreements, 

Australian Outlook, 2016. Diakses dalam: http://Internastionalaffairs.org.au/australianoutlook/can-

the-tpp-fix-the-noodle-bowl-of-asian-free-trade-agreements. 
19

 Ibid,. 
20

 Ibid,. 
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2.1.2 Potensi Kawasan Asia Pasifik dan Keanggotaan Trans-Pacific 

Partnership 

Asia Pasifik merupakan salah satu kawasan utama yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi global. Kawasan ini menjadi lokomotif utama dalam 

perekonomian global yang menyumbang kurang lebih 60 persen GDP global dan 

50 persen perdagangan internasional. Presentase pertumbuhan GDP negara-negara 

dikawasan ini berkembang secara pesat dan dinamis dengan presentase rata-rata 

5.1 persen.
21

 Hal ini dipengaruhi karena total perdagangan dan investasi global di 

kawasan Asia Pasifik selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang 

signifikan, melebihi rata-rata pertumbuhan global.
22

 

Pertumbuhan pergerakan barang dan jasa yang pesat, kebutuhan akses 

pasar yang lebih besar dan cepat, dan meningkatnya ketergantungan ekonomi 

antar negara, memicu negara-negara dikawasan ini melakukan pembentukan 

FTAs dan RTAs, untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dan politik 

internasional kawasan, ditengah persaingan global yang semakin kuat. Fungsi 

dibentuknya sebuah kerjasama perdagangan internasional adalah untuk 

meningkatkan kapasitas perdagangan, turunnya harga barang dan jasa karena 

                                                           
21

 Sean Spicer and Gretchen Hamel, “United States to Join Sectoral Negotiations with Four Asia-

Pacific Countries, Will Explore Participation in Broader Strategic Partnership Agreement” Office 

of the United States Trade Representatives, 2008. Diakses dalam: http://www.ustr .gov 
22

 Indonesian Ministry of Trade, Free Trade Area of Asia Pacific and ASEAN, Warta Ekspor, 

2016. Dalam: 

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6671486115504.pdf. 
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adanya penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, serta meningkatkan 

pertumbuhan investasi asing.
23

 

Melihat potensi yang dimiliki, seperti Sumber Daya Alam dan Manusia, 

serta keterbukaan perdagangan dan investasi kawasan Asia Pasifik, untuk terus 

mempertahankan dan meningkatkan pengaruhnya, negara-negara dikawasan Asia 

Pasifik membentuk sebuah FTAs dalam hal ini TPP, yang berpotensi 

meliberalisasi perdagangan dan perekonomian global serta mempercepat integrasi 

ekonomi di kawasan Asia Pasifk.
24

 

TPP yang merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas pertama yang 

menghubungkan kawasan Asia Pasifik, dan Amerika Latin. Tidak seperti 

perjanjian kerjasama yang lain, TPP tidak hanya mencakup sektor ekonomi, 

namun juga sektor pertanian. Tidak hanya sebagai kerjasama perdagangan 

internasional, TPP juga merupakan sebuah institusi, karena memiliki badan dan 

komite yang memastikan implementasi perjanjian yakni komisi utama yang 

bertanggung jawab atas aturan-aturan perjanjian. Selain itu, komisi ini juga berhak 

untuk mengatur pertemuan tingkat menteri atau pejabat senior perwakilan negara 

anggota yang telah ditentukan oleh negaranya serta mengawasi kerja dari 

kelompok kerja dan komite lain seperti komite perdagangan barang, tindakan 

sanitary, dan badan yang mengurus hambatan perdagangan.
25

 Jadi, TPP memiliki 

fungsi dan potensi yang dibutuhkan suatu negara, sehingga mempengaruhi negara 

tersebut untuk bergabung kedalamnya. 

                                                           
23

 Ibid,. 
24

 Ibid,. 
25

 Meredith Kolsky Lewis, The Trans Pacific Partnership: New Paradigm or Wolf in Sheep‟s 

Clothing?, B.C Int‟l & Comp. L Rev, 2011. 
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Selain potensi yang dimiliki kawasan Asia Pasifik, keanggotaan TPP yang 

terbuka dan ekspansif, tidak menutup kemungkinan untuk negara-negara APEC 

ataupun negara diluar keanggotaan APEC lainnya untuk ikut bergabung. Hingga 

saat ini, 12 dari 21 negara anggota APEC telah bergabung dalam TPP, jika jumlah 

negara yang berpartisipasi dalam keanggotaan TPP terus bertambah, maka potensi 

perekonomian yang dimiliki TPP juga akan terus bertambah, mengingat potensi 

yang telah dimiliki kawasan ini sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi 

paling dinamis diseluruh dunia.
26

  

Tabel 2.1 data statistik perekonomian 21 anggota APEC sebagai berikut:
27

 

Nama Negara Pendapatan Nasional 

($ Juta) 

Persentase 

Kenaikan 

GDP 

Populasi 

(Juta Jiwa) 

Australia 1.520.608 3.40% 143.5 

Brunei 

Darussalam 

16.594 2.20% 0.4 

Kanada 1.821.424 1.70% 34.9 

Indonesia 878.043 6.20% 246.9 

Jepang 5.959.718 1.90% 127.6 

Korea Selatan 1.129.598 2.00% 50 

Malaysia 303.526 5.60% 29.2 

Selandia Baru 139.768 3.00% 4.4 

Filipina 250.265 6.60% 96.7 

Singapura 274.701 1.30% 5.3 

Thailand 365.564 6.40% 66.8 

Amerika Serikat 15.684.800 2.20% 313.9 

China 8.227.103 7.80% 1350.7 

Hongkong 263.259 1.50% 7.2 

Taiwan 473.971 1.30% - 

Meksiko 1.177.271 3.90% 120.8 

Papua Nugini 15.654 8.00% 7.2 

Chile 268.314 5.60% 17.5 

Peru 197.111 6.30% 30 

Rusia 2.014.775 3.40% 143.5 

                                                           
26

 Pacific Alliance Seeks Leverage by Joining Bigger Groupings, “Financial Times”, 2015. 
27

 Key Indicators Database, Asia Pacific Economic Cooperation. Diakses dalam: 

http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/kid_result/1. 
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Vietnam 141.669 5.00% 88.8 

TPP 27.363.835   

Asia Pasifik 41.124.096 4.1  

Dunia 71.666.350   
Sumber: Data Kolektif dari Key Indicators Database, Asia Pacific Economic 

Cooperation. Diakses dalam: http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/kid_result/1. 

 

Jika dilihat dari tabel diatas, 12 dari 21 negara-negara yang bergabung 

dengan TPP, merupakan negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang berpengaruh, saat ini beberapa negara lain seperti Filipina, Korea 

Selatan, Thailand dan negara non APEC seperti Kolombia, telah menyatakan 

minatnya untuk bergabung dalam keanggotaan TPP. Jika negara besar seperti 

Kolombia, Korea Selatan dan Taiwan memutuskan untuk bergabung, maka 

pengaruh TPP dikawasan Asia Pasifik akan semakin besar. 
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2.2  Gambaran Umum Kanada  

 Kanada merupakan negara terbesar kedua didunia yang kawasannya 

meliputi daratan luas yang terbentang dari bagian selatan Amerika Serikat hingga 

utara lingkaran Arktik. Kanada berbatasan langsung dengan Alaska di bagian 

barat, dan 12 negara Amerika Serikat lainnya dibagian selatan. Kanada memiliki 

luas 9.984.670 km², dengan Ibukota Ottawa dan jumlah penduduk sebanyak 35.6 

juta.
28

  

Gambar Peta Negara Kanada  

 

Source: “Map of Canada”, diakses dalam: 

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/printpage/printpage.php?l=/img/areamap/537795f

6b986e4de65c9f6ed69d959bd.gif 

Pada tahun 1897, British North America Act membentuk sistem federal 

Kanada dengan pembagian wilayah yang terdiri dari empat provinsi, yakni, 

                                                           
28

 Canadian Provinces and Territories, One World Nation Online Project. Diakses dalam: 

http://www.nationsonline.org/oneworld/canada.htm 
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Ontario, Quebec, Noca Scotia, dan New Brunswick. Kemudian federasi semakin 

diperluas, hingga kini menjadi sepuluh provinsi British Columbia, Alberta, 

Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Newfoundland and Labrador, New 

Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island dan tiga teritori, yakni, Yukon, 

Northwest Territories and Nunavut.
29

 Dari ke 10 provinsi diatas, provinsi yang 

memiliki populasi paling padat adalah Ontario, kemudian Quebec dan British 

Columbia.  

Kanada merupakan salah satu negara koloni inggris, yang menjadi negara 

merdeka pada tahun 1867. Secara formal, seperti negara-negara Commonwealth 

lainnya, Kanada merupakan sebuah negara monarki konstitusional dengan sistem 

demokrasi federal. Kepala negara dipimpin oleh Ratu Elizabeth II, yang 

kekuasaannya diwakilkan kepada gubernur jenderal.
30

 Namun, ratu sebagai kepala 

negara hanya sebagai simbol, karena pemerintahan Kanada mempunyai tiga 

tingkatan pemerintahan, yakni pemerintah federal, propinsi dan terotori, serta 

lokal atau regional. Pemerintah federal bertugas memimpin sistem pemerintahan, 

yang dipimpin dan dijalankan oleh Perdana menteri, yang bertanggung jawab dan 

memimpin kabinet yang terdiri dari senat dan House of Commons. Pemerintah 

federal juga memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sistem 

pendidikan, kesehatan, dan sumber daya alam yang dimiliki, oleh pemerintah 

provinsi dan teritori.
31

  

                                                           
29

 Canada Country Profile. Diakses dalam: 
http://www.ccic.ca/_files/en/archives/apqg_1999_apec_canada_profile.pdf 
30

 Ibid.  
31

 Goverment of Canada, diakses dalam: http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-

indonesie/about-a_propos/government-gouvernement.aspx?lang=ind&view=d 
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Kanada memiliki sistem ekonomi berorientasi pasar, sistem produksi dan 

standar hidup yang tinggi. Pasca Perang Dunia II, perekonomian Kanada 

mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pertumbuhan pada sektor manufaktur, 

pertambangan dan jasa mengubah negara ini menjadi negara industri. Pada sektor 

pertambangan, Kanada merupakan negara yang memiliki sumber daya minyak 

dan gas bumi yang sangat besar. Produksi minyak mentah, mayoritas berasal dari 

provinsi bagian barat Kanada, khususnya Alberta, menjadikan Kanada berada 

diurutan ketiga dibawah Venezuela dan Arab Saudi sebagai negara yang memiliki 

cadangan minyak terbesar dan berada diurutan keenam sebagai produsen minyak 

dunia.
32

 

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang 

terampil, secara global, Kanada dikenal sebagai negara yang memiliki lingkungan 

politik, serta perekonomian paling progresif dan stabil. 

 

 2.2.1 Gambaran Perekonomian Kanada  

Kanada merupakan salah satu negara maju dan memiliki tingkat 

perekonomian yang mapan di dunia, dengan besaran GDP sekitar $1.67 triliun 

dan tingkat pertumbuhan GDP sebesar 1,2 persen pada tahun 2016. Sektor 

layanan jasa berkontribusi sebesar 70 persen, diikuti oleh sektor industri sebesar 

28.5 persen, dan pertanian 1.7 persen. Kanada memiliki tingkat pengangguran 

sekitar 6.6 persen dan 12.9 persen populasi hidup dibawah garis kemiskinan. 

Agrikultur, Perikanan, Industri Manufaktur, dan pertambangan merupakan sektor 

                                                           
32

 The World Fact Book – Canada, Central Intellegence Agency, diakses dalam: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html 
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kunci bagi perekonomian Kanada, yang sangat tergantung pada perdagangan 

internasional dan investasi.
33

 

Grafik 2.1 Pendapatan Nasional Kanada 2010-2016 

 

Sumber: GDP (current US$) Canada, diakses dalam: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?cid=GPD_29&end=2016&location=CA

&start=2005 

 

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa perekonomian Kanada selama 

rentang waktu tahun 2010 hingga 2016 mengalami pasang surut. Pasca krisis 

global yang terjadi, Kanada berhasil memperbaiki perekonomiannya, terlihat dari 

peningkatan besaran GDP yang terjadi pada tahun 2010. Besaran GDP semakin 

meningkat, hingga mencapai $1.843 triliun pada tahun 2013. Kemudian pada 

tahun 2014, besaran GDP Kanada mulai mengalami penurunan dengan besaran 

GDP hanya mencapai $1.793 triliun, karena pada pertengahan tahun tersebut 

                                                           
33

 Important Facts About The Economy of Canada, World Atlas. Diakses dalam: 

http://www.worldatlas.com/articles/important-facts-related-to-the-economy-of-canada.html 
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harga minyak mentah yang merupakan salah satu sumber ekspor utama Kanada 

mengalami penurunan harga.  

 Mitra perdagangan dan investasi terbesar Kanada adalah Amerika Serikat 

yakni sebesar 77%, selanjutnya China sebesar 4%, United Kingdom 3%, Jepang 

2%, Meksiko 1%, negara-negara lain diseluruh dunia sebesar 13%. Sementara 

impor Kanada berasal dari Amerika Serikat sekitar 53%, China 12%, Mexico 6%, 

Jerman 3%, Jepang 3%, dan negara-negara lain diseluruh dunia sebesar 23%.
34

 

Komoditas  ekspor dan impor Kanada setiap tahunnya mengalami perubahan 

sesuai dengan permintaan pasar global. Presentase komoditas ekspor dan impor 

Kanada bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 Komoditas Ekspor dan Impor Kanada: 

Komoditas Ekspor Kanada    Komoditas Impor Kanada  

                            

                                                           
34 Canada‟s State of Trade, Trade and Invesment Update 2016 diakses dalam: 

http://www.international.gc.ca/economist-

economiste/assets/pdfs/performance/state_2016_point/SoT_PsC-2016-Eng.pdf 
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Sumber: Canada‟s State of Trade, Trade and Invesment Update 2016 

http://www.international.gc.ca/economist-economiste/performance/state-

point/state_2016_point/index.aspx?lang=eng&_ga=2.259585802.1077022674.1511252791-

786573196.1486126577 

 

 

Pada tahun 2007, untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

negaranya, pemerintah Kanada merilis sebuah strategi perdagangan global yang 

merupakan sebuah strategi komprehensif yang bisa memperluas jaringan 

perdagangan Kanada. Strategi ini terlihat sukses jika dilihat dari beberapa pakta 

perdagangan yang berhasil dicapai oleh Kanada dengan tidak kurang dari 37 

negara. Pada waktu yang sama, untuk mempertahankan posisinya ditengah 

persaingan dan mengahadapi perubahan tatanan ekonomi global, Kanada dengan 

konsisten berusaha untuk menjaga dan memperdalam sektor perdagangan dan 

investasinya dan berpartisipasi untuk memasuki pasar yang memiliki 

pertumbuhan yang cepat dan dinamis. Upaya tersebut mulai diimplementasikan 

melalui pembentukan Global Markets Action Plan pada tahun 2012, komunitas 

bisnis Kanada akan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang selama ini 

turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kanada.
35

  

 

 3.1.2 Kepentingan Nasional Kanada  

Perang dingin serta great depression yang melanda dunia global membuat 

Kanada menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasional untuk 

menjaga kesejahteraan dan keamanan Kanada serta hubungannya dengan dunia 

internasional. Sejak sebelum berakhirnya perang dunia II, dan diawali dengan 

                                                           
35

 Global Affairs Canada, Global Market Action Plan. Diakses dalam: 

http://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/plan.aspx?lang=eng 
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perjanjian Breton Woods pada tahun 1944, Kanada telah terlibat aktif pada 

kerjasama internasional yang patuh pada peraturan tatanan global, dan berperan 

penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, menciptakan perdamaian dan 

penggerak perlindungan HAM diseluruh dunia. Selain itu, perdagangan bebas dan 

investasi menjadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri Kanada. Untuk 

memenuhi kepentingan nasional dan mempertahankan eksistensinya pada sistem 

internasional, Kanada terus memperbarui kebijakan luar negerinya untuk 

disesuaikan dengan perubahan tatanan global, dan mencapai kepentingan 

nasionalnya.
36

 Adapun empat prioritas kepentingan Kanada yang diharapkan bisa 

dicapai Kanada pada tahun 2018 adalah:
37

 

- Menciptakan kemakmuran Kanada dengan terlibat dalam berbagai 

macam investasi dan berbagai macam perdagangan internasional. 

Kanada akan terlibat dalam agenda perdagangan yang progresif 

dengan mempertimbangkan isu-isu ketenagakerjaan, transparansi, 

lingkungan, dan kesetaraan gender, serta membangun hubungan yang 

lebih kuat dengan pasar-pasar negara berkembang di Asia. 

- Berkontribusi pada perdamaian internasional, keamanan dan bantuan 

kemanusiaan, melalui keterlibatan Kanada pada dunia internasional 

yang konstruktif, dengan meningkatkan upaya Kanada menangatasi 

konflik dan operasi perdamaian internasional terhadap wilayah rawan 

                                                           
36

 Global Affairs Canada, Address by Minister Freeland on Canada‟s Foreign Policy Priorities, 

diaskes dalam: https://www.canada.ca/en/global-

affairs/news/2017/06/address_by_ministerfreelandoncanadasforeignpolicypriorities.html 
37

 Global Affairs Canada, Priorities, diakses dalam: http://www.international.gc.ca/gac-

amc/priorities-priorites.aspx?lang=eng 

http://www.international.gc.ca/gac-amc/priorities-priorites.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/gac-amc/priorities-priorites.aspx?lang=eng
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konflik, serta meningkatkan pengaruh keterlibatan Kanada pada forum 

internasional seperti PBB.  

- Memperkuat hubungan Kanada dengan Amerika Serikat dalam bidang 

ekonomi, perdagangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan 

institusi internasional, serta meningkatkan kerjasama Kanada dengan 

mitra bilateral utama untuk mencapai kepentingan Kanada dengan 

mengembangkan strategi pendekatan dengan China dan secara aktif 

terlibat di kawasan dengan Asia Pasifik yang memiliki perkembangan 

dinamis. 

- Menambah kontribusi Kanada untuk mewujudkan dunia yang lebih 

adil dengan menerapkan visi baru Kanada, memberikan bantuan 

internasional untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan global 

serta berkontribusi terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup untuk membantu mengurangi perubahan iklim. 

 Dari beberapa poin prioritas kepentingan yang ingin dicapai Kanada 

tersebut, dua diantaranya adalah mengenai investasi dan perdagangan 

internasional, serta upaya Kanada untuk memperbarui hubungannya dengan 

negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat, serta memperdalam hubungan 

Kanada dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik melalui keterlibatannya 

dalam sebuah institusi internasional yang membahas isu-isu baru dalam hubungan 

internasional seperti ketenagakerjaan, transparansi, dan lingkungan. 

 Dari penjelasan pada bab ini, bisa disimpulkan bahwa TPP merupakan 

sebuah perjanjian dengan proses negosiasi yang cukup panjang. Perjanjian ini 
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resmi ditandangani oleh ke 12 negara anggotanya pada February 2016, salah 

satunya Kanada. TPP merupakan sebuah perjanjian internasional yang memiliki 

fungsi eksplisit sebagai institusi karena memiliki badan dan komite yang 

mengatur berjalannya perjanjian, serta potensi strategis, salah satunya 

menertibkan kembali struktur kerjasama internasional yang cenderung rancu 

dikawasan Asia Pasifik, yang memunculkan “noodle bowl syndrome”. Selain itu, 

dari penjelasan beberapa kepentingan Nasional Kanada, fokus kebijakan Kanada 

untuk memenuhi kepentingannya adalah dengan memperkuat hubungannya 

dengan Kawasan Asia Pasifik, dan dari segi potensi ekonomi dan strategis, TPP 

merupakan alat yang tepat bagi Kanada untuk bisa mencapai kepentingannya 

tersebut. 

Namun, proses bergabungnya Kanada kedalam negosiasi ini 

membutuhkan waktu yang lama karena adanya beberapa hambatan baik dari 

dalam maupun luar negeri. Sesuai dengan salah satu pandangan Neoliberal 

Institusionalisme, Kanada melihat TPP sebagai Institusi internasional yang 

berfungsi untuk memenuhi kepentingan yang valid untuk negaranya meskipun 

dalam prosess bergabungnya memiliki halangan-halangan. Dinamika proses 

bergabungnya Kanada dan keputusan Kanada bergabung dengan TPP akan 

dibahas lebih dalam pada bab selanjutnya. 


