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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perdagangan Internasional telah menjadi salah satu isu paling hangat dalam 

politik domestik dan internasional dewasa ini. Di Era Globalisasi saat ini 

perdagangan internasional seolah menjadi perbincangan dan isu perdebatan 

dalam politik domestik, sebagaimana telah ditunjukan dalam konferensi WTO 

di Seattle baru-baru ini.1 Penting untuk dicatat bahwa perdagangan telah 

menjadi isu yang sedemikian penting terutama karena hal tersebut berkaitan 

dengan suatu ekonomi negara yang sekarang lebih terbuka pada rus 

perdagangan dari pada sebelumnya. 

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama ekonomi antar 

negara mulai dari perkembangan teknologi yang semakin canggih sampai 

kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung adanya kerjasama demi 

terwujudnya kemajuan ekonomi negaranya. Sejak tahun 1970-an negara-negara 

di seluruh dunia telah mengadopsi kebijakan perdagangan bebas seperti 

Meksiko, India, Polandia, Turki, Ghana dan Maroko telah memilih secara 

                                                             
1 Walter C. Thomas R and Beth A. Simmons, 2013, Hand Book Hubungan Internasional, Bandung : 

Nusa Media, Hal 927 
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sepihak untuk meliberalisasi kebijakan-kebijakan perdagangan mereka.2 Dari 

semua bentuk perdagangan yang dilakukan dapat dibagi menjadi beberapa 

bentuk, Perdagangan Bilateral, Perdagangan Multilateral, dan Perdagangan 

Regional. Sementara itu perdagangan regional dapat dibagi menjadi dua 

konsep, yakni regional cooperation (Kerjasama Regional) dan regional 

Integration (Penyatuan Regional). 

Trans-Pacific Partnership menjadi salah satu contoh dari sebuah sistem 

perdagangan regional yang memberlakukan konsep Free Trade Area (FTA) 

yang beranggotakan 11 negara Asia Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, 

Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan 

Vietnam. Sebelumnya landasan terbentuknya Trans-Pacific Partnership 

berawal dari pembentukan Pacific Four yang ditandai dengan penandatanganan 

MoU Kerjasama di bidang Buruh dan Perjanjian Kerjasama di Wellington oleh 

4 negara yaitu Singapura, Chile, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam yang 

berlaku pada tanggal 28 Mei 2006. Pada tahun 2008, Vietnam, Peru dan 

Australia bergabung dan diikuti oleh Amerika Serikat setelah resmi bergabung 

pada tanggal 14 Desember 2009.3   

Pada tahun 2010, Malaysia bergabung dengan Pacific Four (P4) lalu 

kemudian P4 berganti nama menjadi Trans-Pacific Partnership sebagai sebuah 

                                                             
2 Ibid 
3  New Zeland Ministry of Foreign Affairs & Trade, Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement : Understanding The P4-The Original Agreement, dalam Ratna Wilis dan Indra Pahlawan, 

Kepentingan Nasional Indonesia Untuk Tidak Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership Agreement 

(TPP) Di Asia tahun 2011, Tesis, Riau: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau Hal. 2 
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bentuk negosiasi baru pada tahun 2010 hingga 2011, meskipun begitu 

perjanjian Trans-Pacific Partnership beranggotakan 9 negara mitra yang 

keseluruhanya merupakan anggota dari Asia Pacific Economic Cooperation 

(APEC). Trans-Pacific Partnership merupakan sebuah kesepakatan yang 

dianggap bisa lebih membawa kemajuan dari perjanjian ekonomi sebelumnya 

yakni APEC dimana perjanjian ini didesain high-standart, ambitious, 

comprehensive, and balanced regional agreement, untuk mencapai integrasi 

ekonomi. Kendati begitu, Trans-Pacific Partnership yang dideklarasikan oleh 

12 negara pada Oktober 2015 di Atlanta mempunyai misi utama yakni 

liberalisasi perdagangan dan investasi untuk meningkatkan ekonomi, lapangan 

kerja, peningkatan standart hidup, pengetasan kemiskinan, dan capaian 

pertumbuhan berkelanjutan.4  

Dengan beranggotakan 12 negara Asia Pasifik, kemitraan Trans-Pacific 

Partnership menghasilkan suatu kawasan perdagangan yang mencangkup 

sepertiga dari total perdagangan dunia dan menghasilkan 40 persen dari total 

Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Trans-Pacific Partnership menjadi suatu 

model bagi perdagangan abad ke-21, karena lingkup pembahasanya yang 

komprehensif dan mendalam. Negara anggota Trans-Pacific Partnership 

diharapkan untuk menghilangkan bea masuk ketika Trans-Pacific Partnership 

                                                             
4  Muhammad Firdaus, Review Trans Pacific Partnership, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB, Replubika, 12 Desember 2015 diakses dalam 

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/12/12/nz8kqo1-review-transpacific-partnership 

(29/08/2017, 01:30) 
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mulai berlaku, terkecuali untuk beberapa produk sensitif disebabkan liberalisasi 

dalam perjanjian ini merupakan prasyarat yang harus ada.5 

Asia dipandang sebagai sebuah kawasan regional yang sangat penting bagi 

kepentingan perdagangan dan kepentingan keamanan, menurut kementerian 

perdagangan Amerika Serikat, Kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu 

pendorong utama dari ekonomi global dan turut menyumbangkan hampir 60 

persen dari PDB global dan sekitar 50 persen dari perdagangan internasional.6 

Indonesia termasuk dalam kawasan Asia Pasifik yang dinilai memiliki potensi 

perekonomian yang baik dimana pertumbuhan perekonomian Indonesia 

menepati urutan ketiga di kawasan Asia Pasifik setelah Cina dan India. 

Bedasarkan Indikator makroekonomi Indonesia selama tahun 2010, 

menunjukan adanya pertumbuhan perbaikan perekonomian Indonesia.7 

Berdasarkan pada keinginan tersebut, Amerika Serikat aktif menawarkan 

perjanjian Trans-Pacific Partnership ke berbagai negara terutama negara-

negara yang masuk dalam anggota perjanjian ekonomi APEC seperti Indonesia, 

hingga pada pertemuan KTT-19 APEC di Hotel Trump Wakiki, Honolulu, 

Hawai, Amerika Serikat tanggal 12-13 November 2011. Indonesia sebagai 

salah satu negara anggota APEC menolak untuk bergabung dengan Perjanjian 

Trans-Pacific Partnership. Hal tersebut merupakan keputusan Presiden Susilo 

                                                             
5  Indonesia dan TPP, Kompas, 18 November 2015 
6  Ian Ferguson and Bruce Vaughn, The Trans-Pacific Partnership Agreemen, Laporan, Hal 1 
7  Inriani Margaretha Sitohang, Penolakan Indonesia Bergabung Dalam Trans Pacific Partnership 

(TPP), Vol, 2, No, 2, Samarinda: Universitas Mulawarman, Hal 516 
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Bambang Yudhoyono yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Indonesia, 

Gita Wirjawan.. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis merumuskan 

masalah “Mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak untuk 

bergabung dalam perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) ?” 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai alasan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak untuk bergabung dalam 

Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP)..  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini nantinya diharapkan sumbangan pemikiran serta 

memperkaya konsep-konsep terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai 

dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

Secara akademis, melalui tulisan ini diharapkan pembaca 

memperoleh pengetahuan secara umum tentang alasan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara menolak bergabung dengan 

perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership tahun 2010 dan 

pemahaman keuntungan serta kerugian yang terjadi apabila Indonesia 

bergabung ke dalam perjanjian ekonomi tersebut. 
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b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini nantinya diharapkan mampu 

menambah wawasan, informasi, serta gagasan bagi penulis dan semua 

pihak yang membaca penelitian ini agar mampu mengkaji serta meneliti 

yang berkaitan dengan Trans-Pacific Partnership serta peran Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara dalam memutuskan 

kebijakan penolakan bergabung dengan perjanjian perdagangan bebas 

tersebut. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu atau yang disebut juga sebagai literature review 

merupakan aspek penting dalam penelitian yang berguna sebagai pedoman 

dan arah bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian 

terdahulu juga berfungsi untuk membedakan antara penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, 

antara lain : 

“Penolakan Indonesia Bergabung Dalam Trans-Pacific Partnership 

(TPP)” yang ditulis oleh Inriani Margaretha Sitohang.8 Dalam literatur 

tersebut, Margaretha memfokuskan kepada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia. Margaretha juga 

                                                             
8  Ibid, Hal 312 
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menggambarkan bagaimana peran organisasi-organisasi elit serta kelompok-

kelompok kepentingan juga mempengaruhi hasil kebijakan tersebut. 

Dalam literatur tersebut, Margaretha juga menerangkan kondisi yang 

secara potensial berperan dalam mempengaruhi keputusan tindakan suatu 

negara. Seberapa besar pentingnya faktor-faktor ini bergantung dari 

bagaimana para pembuat keputusan mempertimbangkanya. Margaretha juga 

membedakan faktor tersebut menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. 9 

Dalam literatur tersebut Margaretha menggambarkan faktor internal 

sebagai kerangka yang mengatur nada irama, mulai dari personalitas hingga 

keadaan-keadaan fisik dan teknologi yang beraneka ragam dan tujuan. Serta 

pengaruh perorangan dan organisasi yang bekerja dalam masyarakat. 

Sementara itu, Margaretha juga menerangkan faktor eksternal juga memuat 

unsur-unsur yang relevan dalam keadaan seluruhnya dan pada waktu tertentu 

dalam sistem internasional.10 

Penelitian ini memiliki perbedaan terkait aktor yang mempengaruhi 

kebijakan Indonesia untuk menolak bergabung dalam Trans-Pacific 

Partnership (TPP). Penelitan ini menekankan kepada faktor eksternal berupa 

sistem internasional dan faktor internal berupa pengaruh perorangan dan 

organisasi untuk menolak bergabung dalam TPP, sementara penelitian penulis 

                                                             
9  Ibid, Hal 315 
10 Ibid 
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menekankan kepada aktor individu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 

kepala Negara Indonesia dalam membuat kebijakan menolak bergabung 

dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). 

Penelitian selanjutnya berjudul “Kepentingan Indonesia Untuk Tidak 

Bergabung Dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Di Asia 

Pasifik Tahun 2011” oleh Ratnawilis dan Indra Pahlawan, S.IP, M.Si.11  

Dalam literatur tersebut Ratnawilis mencoba memaparkan peran organisasi-

organisasi kepentingan dan kelompok-kelompok elit yang mempengaruhi 

kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. 

  Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaku-pelaku ekonomi dan 

pengusaha-pengusaha di Indonesia menjadi faktor utama dalam pertimbangan 

kebijakan yang dikeluarkan. Dari Hal tersebut, Ratnawilis menerangkan 

bagaimana peran organisasi-organisasi kepentingan dan kelompok-kelompok 

elit berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peran pemerintah sendiri 

sebagai aktor terpenting dalam negara mencoba untuk menstabilkan ekonomi 

dengan mendukung para kelompok – kelompok pelaku usaha tersebut.12  

Keberadaan para pelaku usaha dan pelaku UKM menjadi fokus bagi 

pemerintahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong 

segala bentuk kegiatan ekonomi melalui UKM, terutama UKM nonmigas. 

                                                             
11  Ratnawilis dan Indra Pahlawan, Kepentingan Nasional Indonesia Untuk Tidak Bergabung Dalam 

Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Di Asia tahun 2011, Tesis, Riau: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Riau Hal 1 
12  Ibid, Hal 325 
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Ratnawilis juga memaparkan bahwa adanya potensi kepentingan dari 

beberapa negara anggota Trans-Pacific Partnership (TPP) dapat menjadi 

masalah tersendiri bagi Indonesia. Kekhawatiran tersebut sekaligus menjadi 

ancaman kepada Indonesia karena faktor dominasi dari negara-negara anggota 

Trans-Pacific Partnership (TPP).13 

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan terkait aktor yang 

mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk menolak bergabung dalam Trans-

Pacific Partnership (TPP). Penelitian ini menekankan kepada pelaku-pelaku 

ekonomi, kelompok-kelompok elit serta para pelaku UKM mempengaruhi 

kebijakan Indonesia menolak bergabung dalam TPP. Sementara itu, penelitian 

penulis menekankan kepada aktor individu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono 

sebagai kepala Negara Indonesia dalam membuat kebijakan menolak 

bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).  

“Posisi Indonesia Menghadapi Pembentukan Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) Tahun 2011 Dan Trans-Pacific Partnership 

(TPP) Tahun 2013” oleh Naeli Fitria14 merupakan penelitian terdahulu 

selanjutnya yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian. Dalam 

literatur tersebut, Fitria lebih fokus dalam memaparkan bagaimana Posisi 

Indonesia dalam pembentukan Regional Comprehensive Economic 

                                                             
13  Ibid  
14  Naeli Fitria, Posisi Indonesia Menghadapi Pembentukan Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP) Dan Trans-Pacific Prtnership (TPP) Tahun 2013, Skripsi, Jakarta: Jurusan 

Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 1 
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Partnership (RCEP) Tahun 2011 Dan Trans-Pacific Partnership (TPP) Tahun 

2013. Fitira membaginya menjadi dua tahapan. Pertama, pemerintah 

Indonesia merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif lainya yang menjadi 

respon terhadap hadirnya TPP. Kedua, Pemerintah Indonesia memutuskan 

kebijakan final yang akan dikeluarkan.  

Fitria juga menjelaskan tedapat beberapa respon yang menjadi kebijakan 

alternatif bagi pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah Indonesia tetap 

bersikap terbuka dengan segala bentuk atau munculnya perjanjian-perjanjian 

perdagangan bebas. Namun, pemerintah Indonesia tetap memperjuangkan 

kepentingan nasionalnya demi melindungi konsumen dan produsen dalam 

negeri. Kedua, Indonesia akan tetap melaksanakan politik luar negeri bebas 

dan aktif 

Dalam literatur tersebut juga dijelaskan bahwa Indonesia aktif dan fokus 

terhadap tiga organisasi ekonomi multilateral yang sudah ada seperti APEC, 

AFTA, dan WTO, karena peran Indonesia sangat penting didalamnya seperti 

Indonesia menjadi ketua APEC, AFTA, serta WTO. Fitria juga 

membandingkan kedua perjanjian tersebut dan menjelaskan dalam literaturnya 

bahwa bergabungnya Indonesia dalam perjanjian Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) lebih menguntungkan Indonesia dari pada 

perjanjian TPP. 
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Kendati demikian, Dalam penelitian ini memiliki perbedaan terkait aktor 

yang menjelaskan posisi Indonesia dalam menghadapi pembentukan 

perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Tahun 

2011 Dan Trans-Pacific Partnership (TPP) Tahun 2013. Fitria lebih 

menekankan kepada pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan untuk 

menjelaskan posisinya. Hal ini tidak terlepas dari kalkulasi untung rugi 

didalamnya. Sementara itu, penelitian penulis menekankan kepada aktor 

individu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala Negara Indonesia 

dalam membuat kebijakan untuk menolak bergabung dalam Tans-Pacific 

Patnership (TPP). 

Literatur selanjutnya berjudul “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 

Di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi” oleh Nur Amaliyah. 15 Dalam 

literatur tersebut Nur Amaliyah memaparkan bahwa dalam menghadapi 

pemasalahan-permasalahan pokok Indonesia, presiden Jokowi selaku aktor 

negara mencoba mengatasinya dengan menggunakan visi misinya yang telah 

tercantum pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019. 

Selain itu, dalam literatur Nur Amaliyah menjelaskan kebijakan-

kebijakan luar negeri Indonesia tetap menekankan kepada politik bebas aktif 

yang dihubungkan pada Trisakti dengan menjadikan Indonesia sebagai negara 

                                                             
15  Nur Amaliyah, Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi, 

Skripsi, Makasar: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanudin, Hal ii 
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yang mandiri. Sehingga, dengan adanya kolaborasi antara visi misi, politik 

bebas aktif serta Trisakti diharapkan mampu membuat Indonesia tampil dalam 

berbagai forum-forum internasional dengan kepentingan nasional.16 

Nur Amaliyah juga mencoba menjelaskan bahwa segala macam bentuk 

kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang dibuat diharuskan untuk 

mengedepankan pada pengelolahan sumber daya yang ada didalam negeri. 

Baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh 

Indonesia. Nur Amaliyah juga menjelaskan bahwa kemandirian yang 

dimaksud dalam literatur bukanlah terisolasi dengan dunia luar, akan tetapi 

bagaimana kemampuan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya 

sendiri dengan pemanfaatan segala bentuk sumber daya alam yang dimiliki. 17 

Kendati demikian, Dalam penelitian ini memiliki perbedaan terkait fokus 

penelilitian. Nur Amaliah menekankan terhadap bagaimana kebijakan luar 

negeri di bawah kepemipinan Presiden Jokowi didasari dengan visi dan misi 

yang telah tercantum pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sementara itu, penelitian penulis menekankan 

kepada aktor individu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala 

Negara Indonesia dalam membuat kebijakan untuk menolak bergabung dalam 

Trans-Pacific Patnership (TPP). 

                                                             
16  Ibid, Hal 3 
17  Ibid 
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Penelitian berikutnya berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia 

Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2008)” oleh 

Muhammad Imam Noviar.18 Dalam Literatur tersebut, Imam mencoba 

menggambarkan terkait hubungan antara Palestina dengan Indonesia yang 

sangat erat. Bahkan Palestina merupakan negara di Timur Tengah yang 

pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Hubungan antara Indonesia 

dengan Palestina semakin membaik sejak didirikanya Kedutaan Besar 

Palestina untuk Indonesia pada tahun 1993. 

Imam memaparkan bahwa kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia 

yang dibuat oleh pemerintah menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah 

Indonesia dikarenakan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik yang 

terjadi antara Palestina–Israel tersebut. Indonesia yang telah banyak 

melakukan kerja sama dengan Amerika serikat dalam berbagai bidang tidak 

ingin mengeluarkan kebijakan yang dapat mengganggu hubungan baik dengan 

Amerika. Sementara itu pemerintah Indonesia juga mengecam segala bentuk 

kekerasan yang dilakukan oleh israel terhadap palestina secara brutal. 19 

Imam juga menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar 

negeri Indonesia dipengaruhi dari dalam negeri dimana peran organisasi 

masyarakat juga mendorong pemerintah agar segera mengambil keputusan 

                                                             
18  Muhammad Imam Noviar, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Pasca 

Agresi Israel Di Jalur Gaza (2008), Skripsi, Jakarta: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam 

Negari Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal. 8 
19  Ibid, Hal 3 
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untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya terhadap Palestina. Sehingga 

Imam juga menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat itu 

ialah dengan mencari resolusi perdamaian di berbagai forum internasional dan 

menjalin kerjasama serta komunikasi dengan PLO dan OKI. Tidak hanya itu, 

Indonesia aktif dalam forum multilateral seperti Dewan Keamanan PBB, 

Majelis Umum PBB, dan HAM PBB.20 

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan terkait aktor dan fokus 

penelilitian. Imam lebih menjelaskan bagaimana Pemerintah Indonesia 

mengeluarkan kebijakan luar untuk menjadi resolusi terbaik bagi konflik yang 

ada di Palestina pasca agresi militer Israel. Sementara itu, penelitian penulis 

menekankan kepada aktor individu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 

kepala Negara Indonesia dalam membuat kebijakan untuk menolak bergabung 

dalam Tans-Pacific Patnership (TPP). 

Selanjutnya Penelitian terakhir berjudul “Alasan Dibalik Penolakan 

Indonesia Bergabung Dalam Trans-Pacific Patnership” oleh Federick 

Marcurius.21 Dalam literatur tersebut, Federick menjelaskan bahwasanya 

pemerintah indonesia menunjukan sikap kehati-hatianya dalam menentukan 

perdagangan bebas mana yang akan diikuti dan berusaha untuk memahami 

aturan-aturan yang ada di perjanjian tersebut, karena pemerintah tidak ingin 

                                                             
20  Ibid, Hal 67 
21 Federick Marcurius, Alasan Dibalik Penolakan Indonesia Bergabung Dalam Trans-Pacific 

Partnership, Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Hal 75 
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ketika pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mengikuti perjanjian 

bebas mana yang akan diikuti, Indonesia malah merugi akibat perjanjian 

tersebut. 

Disisi lain pemerintah Indonesia merasakan adanya tumpang tindih 

apabila memutuskan untuk masuk ke dalam perjajian Trans-Pacific 

Partnership (TPP) karena salah satu negara anggota yang tergabung dalam 

perjanjian tersebut merupakan mitra dari kerjasama perdagangan bebas  yang 

lain, contohnya Australia, Indonesia sudah terikat dalam perjanjian 

perdagangan bebas ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement 

(AANZ-FTA), Jepang, dalam perjanjian ASEAN-Japan Comprehensive 

Economic Partnership (AJCEP) sehingga pemerintah Indonesia lebih 

memfokuskan perjanjian-perjanjian yang sudah ada terlebih dahulu daipada 

nantinya dikhawatirkan akan terpecah fokus kerjasama lainya.22  

Penelitian ini memiliki perbedaan terkait aktor yang mempengaruhi 

kebijakan Indonesia untuk menolak bergabung dalam Trans-Pacific 

Partnership (TPP). Penelitan ini menekankan kepada faktor Pemerintah 

Indonesia yang berhati-hati dalam menentukan kebijakannya serta lebih 

memilih fokus terhadap perjanjian yang telah ada. sementara penelitian 

penulis menekankan kepada aktor individu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono 

sebagai kepala Negara Indonesia dalam membuat kebijakan menolak 

bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). 

                                                             
22 Ibid 
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Tabel 1 Posisi Penelitian 

No. Nama / Judul Metodologi dan Teori Hasil 

1. “Penolakan 

Indonesia Bergabung 

Dalam Trans-Pacific 

Partnership (TPP)” 

 

Oleh : 

Iriani Margaretha 

Sitohang 

- Eksplanatif 

- Teori Pebat 

Keputusan 

(Richar C 

Snyder) 

- Konsep 

Kebijakan 

Luar Negeri 

 

  

 

Keputusan Pemerintah 

Indonesia untuk tidak 

bergabung dengan perjanjian 

Trans-Pacific Partnership 

(TPP) yang berorientasi kapada 

upaya pemerintah untuk 

menstabilkan ekonomi dengan 

merespon penolakan para 

kelompok-kelompok pelaku 

usaha. Kebijakan tersebut juga 

menjadi jawaban dari 

kekhawatiran pemerintah 

terhadap dominasi yang 

dilakukan oleh negara anggota 

TPP 

2. “Kepentingan 

Nasional Indonesia 

Untuk Tidak 

Bergabung Dalam 

Trans-Pacific 

Partnership (TPP) 

Di Asia Pasifik tahun 

2011” 

 

Oleh : 

Ratnawilis, S.IP, 

M.Si 

- Eksplanatif 

- Teori 

Pembuatan 

Keputusan 

Birokrasi dan 

Politik 

(Graham T 

Alison) 

 

 

Pemerintah menolak 

bergabung dengan Trans-

Pacific Partnership (TPP) atas 

dorongan dari organisasi-

organisasi kepentingan dan 

kelompok-kelompok elit  

3. “Posisi Indonesia 

Menghadapi 

Pembentukan 

Regional 

Comprehensive 

Economic 

Partnership (RCEP) 

Tahun 2011 Dan 

- Eksplanatif 

- Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

- Ratioal Choice 

Theory 

(Charles L 

Glasser ) 

Pemerintah memfokuskan dan 

menjelaskan bagaimana Posisi 

Indonesia dalam pembentukan 

Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) 

Tahun 2011 Dan Trans-Pacific 

Partnership (TPP) Tahun 
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Trans-Pacific 

Partnership (TPP) 

Tahun 2013”  

 

Oleh : 

Naeli Fitria 

- Rational Actor 

Model (RAM) 

 

 

2013. 

4. “Kebijakan Politik 

Luar Negeri 

Indonesia Di Bawah 

Pemerintahan 

Presiden Jokowi” 

 

Oleh : 

Nur Amaliyah 

- Deskriptif 

- Konsep Politik 

Luar Negeri 

- Konsep 

Poitical 

Personality 

 

 

Politik luar negeri dibawah 

pemerintahan Presiden Jokowi 

memiliki watak atau corak 

tersendiri bedasarkan 

karakteristik kepribadian 

Presiden Jokowi yang 

kemudian berprinsip kepada 

semboyan Trisakti yakni 

berdaulat dalam bidang politik: 

berdikari dalam bidang politik: 

dan berkepribadian 

kebudayaan 

5. “Kebijakan Luar 

Negeri Indonesia 

Terhadap Konflik 

Palestina Pasca 

Agresi Israel Di Jalur 

Gaza (2008)” 

 

Oleh : 

Muhammad Imam 

Noviar 

 

- Kualitatif 

(Eksplanatif)  

- Teori 

Kebijakan 

Luar Negeri 

- Teori National 

Interest 

- Teori 

Diplomasi 

 

 

Peran pemerintah Era 

Bambang Yudhoyono dalam 

mengambil kebijakan luar 

negeri Indonesia terhadap 

konflik Palestina – Israel lebih 

kepada upaya-upaya seperti 

mencari resolusi perdamaian 

dalam forum-forum 

internasional serta menjalin 

kerjasama dan komunikasi 

dengan PLO dan OKI serta 

turut memberikan bantuan 

kemanusiaan. 

6. “Alasan Dibalik 

Penolakan Indonesia 

Bergabung Dalam 

Trans-Pacific 

Partnership”  

 

Oleh : Frederick 

- Eksplanatif 

- Teori Graham 

T. Alison 

(Rational 

Actor) 

- Konsep 

Perdagangan 

Internasional 

Pemerintah Indonesia Menolak 

untuk masuk kedalam 

perjanjian Trans-Pacific 

Partnership  disebabkan 

beberapa faktor yakni, 

kehadiran TPP masih belum 

jelas di mata pemerintah 
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Marcurius Indonesia dan  Indonesia telah 

melakukan kerjasama 

perdagangan bebas 

sebelumnya yang ditakutkan 

akan memecah fokus 

liberalisasi perdagangan 

Indonesia  

7 “Rasionalitas 

Presiden Susilo 

Bambang 

Yudhoyono Menolak 

Bergabung Dalam 

Trans-Pacific 

Partnership (TPP)” 

 

Oleh : A’ang Kunaifi 

- Eksplanatif 

- Teori Pilihan 

Rasional 

(Rational 

Choice) 

Kebijakan luar negeri Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono 

sebagai kepala negara 

Indonesia memutuskan untuk 

menolak bergabung dengan 

perdagangan bebas Trans-

Pacific Partnership (TPP) 

berorientasi kepada orientasi 

Indonesia yang memfokuskan 

ekonomi domestik dan untung 

dan ruginya suatu perjanjian 

perdagangan tersebut bagi 

perekonomian Indonesia. 

1.5 Landasan Konseptual & Teori 

Terkait dengan judul penulis yang menjelaskan tentang kebijakan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak bergabung dengan Trans-

Pacific Partnership (TPP), maka penulis menggunakan Teori Rational Choice 

(Pilihan Rasional) untuk membantu menganasilis studi kasus tersebut 

1.5.1 Rational Choice 

Kajian mengenai Rational Choice ini mulai timbul ketika pasca 

perang yang menjadikanya sebagai salah satu pedekatan utama dalam 

konteks ilmu Hubungan Internsional. Hal ini sangat membantu untuk 

mendefinisikan situasi perdebatan teoritis kontemporer tentang politik 
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internasional serta memberikan pemahaman lebih mengenai topik-topik 

tentang implikasi anarki dan kemungkinanya untuk melakukan kerja 

sama. Bagaimanapun Rational Choice merupakan sebuah teori yang 

mempunyai mekanisme yang sangat luas dengan batasan-batasan yang 

longgar tentunya. Rational Choice bukan sebagai teori subtantif 

terkecuali pada sebuah tingkat yang paling general. Maka dari itu teori 

ini dipandang sebagai sebuah pendekatan metodologi yang diharapkan 

mampu untuk mejelaskan hasil dari sebuah keputusan individu maupun 

keputusan kolektif (sosial) dari pengejaran sebuah tujuan individu 

(Individual goal-seeking) yang berkendala. Alhasil sebagai konsepsi 

yang luas perlu banyak diberi muatan sebelum akhirnya mendapatkan 

banyak konten-konten yang spesifik seperti teoritis dan juga empiris.23 

Rational Choice (Pilihan Rasional) tidak hanya terbatas oleh 

kepentingan-kepentigan yang berlandaskan kepada diri sendiri maupun 

materi. Akan tetapi, teori ini mampu mencangkup tujuan lain yang lebih 

normatif atau ideasional. Selain itu teori ini tidak menutup akan 

beberapa pilihan jalan alernatif khusus lainya. Sementara teori dasar 

yang sering dikembangkan dan dikaitkan dengan aktor-aktor hiper-

rasional yang memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi dengan kuat. 

Teori ini juga menjelaskan bagaimana kendala-kendala mereka atau 

                                                             
23 Walter C. Thomas R and Beth A. Simmons, 2013, Hand Book Hubungan Internasional, Bandung : 

Nusa Media Hal 147-150 
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batasan batasan-batasan kemampuan mereka (pengambil keputusan) 

dalam mengambil suatu keputusan. Alhasil, teori ini sering dipakai 

untuk menggambarkan bagaimana seorang aktor berperilaku dalam 

prakteknya yakni dalam hal ini mengambil keputusan serta dapat juga 

dijadikan sebagai teori normatif untuk mengevaluasi bagaimana 

seharusnya seorang aktor bertindak dan berperilaku.24 

Charles W Kegley berpendapat bahwasannya proses pembuatan 

kebijakan Rational Choice merupakan pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada pendefinisian hati-hati dari sebuah situasi, menimbang 

tujuan, mempertimbangkan semua alternatif dan pemilihan pilihan yang 

paling menguntungkan serta memungkinkan untuk mencapai tujuan 

tertinggi.25 Dalam rational choice sendiri setidaknya terdapat asumsi 

dasar yang mana terdapat 3 asumsi yaitu aktor melakukan tindakan 

berdasar tujuan, aktor mampu menempatkan diri sesuai preferensinya, 

aktor memaksimalkan utilitas yang mendapatkan manfaat paling 

banyak.26 Pertama yang akan dijelaskan mengenai asumsi pertama. 

Dalam asumsi ini aktor diasumsikan menjalankan sebuah tindakan 

secara sengaja dengan motivasi perilaku yang berorientasi tujuan dan 

bukan disebabkan oleh kebiasaan ataupun ekspetasi sosial. Maksud dari 

                                                             
24 Ibid, Hal 151 
25 Charles W Kegley Jr, Ibid,, Hal. 196 
26 Alex Mintz, Karl Derouen, 2010, Understanding Foreign Policy Decision Making, New York: 

Cambridge University Press, hal. 58 



21 
 

asumsi ini adalah aktor dapat secara sadar mampu mengidentifikasi 

tujuan yang hendak dicapai. Kedua, asumsi ini aktor menunjukkan 

preferensi yang konsisten sebagai manifestasi kemampuan aktor mampu 

menempatkan preferensi sesuai urutan yang hendak dicapai. Ketiga, 

asumsi ini aktor akan selalu memaksimalkan utilitas yang ada yang 

mana aktor akan memilih alternatif yang memberikan manfaat yang 

lebih banyak. 

Dalam Rational Choice, individu didorong dengan keinginan atau 

tujuan yang ditunjukkan melalui preferensi. Individu disini bertindak 

secara spesifik mengingat kendala dan informasi yang individu miliki 

dalam kondisi individu bertindak. Teori Rational Choice berpendapat 

bahwasannya individu harus mengantisipasi hasil alternatif dari tindakan 

yang telah dilakukan dan mengkalkulasi mengenai keuntungan terbaik 

yang didapatkan.  

Dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya 

mengacu kepada kepentingan nasional yang didasari pada pilihan 

rasional. Charles W Kegley dan Eugene R Wittkopf mengemukakan 

dalam menganalisis kebijakan luar negeri terdapat 4 tahapan yang harus 

dilalui pembuat kebijakannya yakni:  
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1. Pengenalan dan Identifikasi Masalah 

Ketika pembuat kebijakan mulai merasakan masalah eksternal 

dan mengidentifikasikanya secara objektif, secara tidak 

langsung pembuat kebijakan mulai memutuskan. Adapun utuk 

menilai objektifitas pembuat kebijakan membutuhkan berbagai 

macam informasi yang akurat tentang segala tindakan, 

motivasi, serta kemampuan aktor lain dan juga karakter 

lingkungan global di dalamya. Informasi yang didapat haruslah 

relevan dengan masalah dan sesuai dengan fakta yang ada. 

2. Penetapan pilihan kebijakan 

Pada tahap ini, masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya 

akan dikolerasikan dengan apa yang menjadi tujuan. Para 

pembuat kebijakan bertanggung jawab dalam pembuatan 

pillihan kebijakan luar negeri dan juga harus menentukan hal 

apa yang harus dicapai. Sementara itu, persyaratan yang 

sederhana ini menjadi sangat sulit karena hal ini membutuhkan 

identifikasi dan peringkat dari semua aspek seperti keamanan 

dan stabilitas ekonomi (kemakmuran).   

3. Penetapan Alternatif Kebijakan 

Pada tahap ini pembuat kebijakan harus membuat opsi-opsi 

pilihan kebijakan-kebijakan yang lain serta mengkalkulasi 
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keuntungan atau kerugian dalam setiap pilihan kebijakan yang 

akan diambil.  

4. Penetapan Kebijakan

Pada tahap akhir ini, pembuat kebijakan sudah memilih atau

menetapkan satu kebijakan terbaik yang nantinya akan

menuntun kepada hasil yang diinginkan. Oleh karena itu,

pembuat kebijakan harus melakukan riset atau analisis yang

tepat meliputi keuntungan dan kerugian dan prediksi yang

akurat demi kemungkinan keberhasilan untuk mencapai tujuan

yang diinginkan.27

Dari uraian yang sudah dibahas di atas dapat dilihat seorang 

pemimpin negara yang merepresentasikan sebuah negara harus 

mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam menetapkan 

sebuah keputusan. Kalkulasi yang dilakukan harus berdasarkan analisa 

rasional negara dengan didasarkan pada keamanan serta kepentingan 

negara. Melalui Teori Rational Choice (pilihan rasional) ini dapat 

membantu penulis untuk melakukan analisis pada penelitian yang 

berjudul. “Rasionalitas Indonesia Menolak Bergabung Dalam Trans-

Pacific Partnership (TPP)” 

27 Charles Willim Kegley and Shannon Lindsey Blanton, 2010-2011, World Politics Trend and 

Transformation, United State of America: S4Carlisle Publising, Hal 196 
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Keputusan Indonesia menolak bergabung dalam perjanjian 

perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP)  merupakan hasil dari 

proses pembuatan kebijakan dimana Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono yang merepresentasikan Negara Indonesia bertindak secara 

rasional untuk menentukan beberapa pertimbangan dan alternatif 

kebijakan demi memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir 

konsekuensi dari sebuah kebijakan. Indonesia dalam hal ini menyadari 

bahwa dengan bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) 

diharapkan untuk mampu meningkatkan situasi ekonomi indonesia yang 

jauh lebih baik. Akan tetapi, disamping itu Trans-Pacific Partnership 

akan membawa peningkatan jumlah barang-barang import dari pada 

barang-barang eksport. Tentunya hal ini seolah menjadi pertanda akan 

kesiapan Indonesia dalam menetukan kebijakanya untuk ikut bergabung 

dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). 

 Gejolak kesiapan Indonesia untuk bergabung dalam Trans-Pacific 

Partnership ditolak oleh berbagai kalangan-kalangan pelaku ekonomi 

yang menganggap bahwa dengan terbukanya pasar bebas maka nantinya 

dapat mengganggu proses industri dalam negeri. Sehingga, timbulah 

kekhawatiran nantinya Indonesia akan kalah bersaing dengan produk-

produk negara anggota Trans-Pacific Partnership baik dari segi kualitas 

maupun harga. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

1.6.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian eksplanatif. 

Dimana penelitian eksplanatif digunakan untuk menjelaskan 

mengapa aktor-aktor baik individu, kelompok, negara, organsasi 

internasional, dan system internasional berpola prilaku seperti itu. 

Dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak 

bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP)  

1.6.1.2 Tingkat Analisa 

Guna menghindari kesalahan dalam penelitian, peneliti 

menyederhanakan penelitian ke dalam variable dan level analisa. 

Hubungan antar variable bersifat reduksionis. Disebut reduksionis 

karena unit analisis yaitu menolak bergabung dalam Trans-Pacific 

Partnership (TPP) lebih tinggi daripada unit eksplanasi yaitu 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin negara. 

1.6.1.3 Variabel Penelitian 

Untuk mempermudah penelitian eksplanatif, maka penulis 

menempatkan unit analisi dan eksplanasi pada posisi masing-

masing. Unit analisisnya adalah keputusan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menolak bergabung dalam Trans-Pacific 
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Partnership (TPP) sedangkan unit eksplanasinya adalah 

rasionalitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala 

negara Indonesia. Unit analisis selanjutnya disebut sebagai 

variabel dependen dan unit eksplanasi disebut sebagai variabel 

independen. 

1.6.1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data 

studi dokumentasi. Data dicari dan dikumpulkan dari berbagai 

sumber sekunder antara lain melalui buku, jurnal ilmiah, surat 

kabar, working paper, laporan penelitian berupa 

skripsi/tesis/desertasi, e-book serta data-data internet yang 

credible lainnya. Data yang di peroleh kemudian dikumpulkan, 

diolah, dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai instrumen 

pendukung penelitian dan menjawab rumusan masalah. 

1.6.1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Agar materi yang diaplikasi yang fokus pada masalah 

penelitian, maka peneliti memberikan batas waktu pada 

penelitian ini adalah pada tahun 2010 sebagai langkah awal 

Amerika Serikat menawarkan Indonesia untuk bergabung 

dalam perjanjian perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership 

(TPP). Selain itu, digunakan batasan waktu oleh penulis juga 
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dikarenakan sumber data yang sesuai dengan rentangan waktu 

tersebut yakni (2004-2014). 

b. Batasan Materi 

Penulis Menganggap penting adanya batasan materi guna 

memberikan fokus dan arah yang tepat dalam penelitian 

sehingga aspek-aspek yang diteliti tidak akan melebar. 

Penelitian ini akan dibatasi hanya pada peran Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono yang merepresentasikan kepala negara 

Indonesia sebagai pengambil kebijakan luar negeri dalam 

mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari perjanjian 

perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) bagi 

ekonomi Indonesia dengan memberikan gambaran sejarah 

terbentuknya Trans-Pacific Partnership serta gambaran kondisi 

ekonomi Indonesia pada waktu itu. 

1.7 Hipotesa 

Melalui pendekatan Teori Rational Choice ada 4 langkah yang harus 

dilalui dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan. Oleh karena itu 

penulis berusaha memaparkan 4 tahapan tersebut melalui tindakan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara dalam memutuskan apakah 

Indonesia bergabung atau tidak dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). 

Kebijakan yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 

merepresentasikan Negara Indonesia ini sebenarnya telah lama menjadi 
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persoalan bagi Indonesia. Sebagai Presiden Indonesia, SBY tidak terburu-buru 

dalam mengambil keputusan untuk bergabung dalam Trans-Pacific 

Partnership. Dengan kata lain beliau menganalisa dan mengumpulkan berbagai 

informasi-informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta yang ada sebelum 

berani untuk memutuskan kebijakan apa yang akan dikeluarkan. 

Indonesia melihat bahwa kehadiran Trans-Pacific Partnership (TPP) bisa 

menjadi peluang untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena 

perjajian tersebut dinilai oleh SBY lebih komprehensif dan berstandart tinggi. 

Akan tetapi, beliau mempertimbangkan situasi ekonomi yang terjadi ketika 

bergabung dalam perjanjian tersebut dimana nantinya akan ada kebijakan-

kebijakan yang harus mengikuti atau menyesuaikan aturan-aturan dalam 

perjanjian Trans-Pacific Partnership yang dikhawatirkan akan mempengaruhi 

produktifitas industri-industri yang ada di Indonesia. 

Kendati demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya 

memutuskan untuk menolak tawaran Presiden Barack Obama untuk bergabung 

ke dalam perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) karena pertama, Indonesia 

sedang fokus untuk meningkatkan kesiapannya untuk menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). Kedua, Indonesia juga masih terikat dan fokus 

dengan perjanjian China-ASEAN Free Trade Agreement, ketiga, Indonesia juga 

terlibat dalam negosiasi RCEP ASEAN Tiongkok Korea. Keempat, perbedaaan 

orientasi ekonomi Indonesia dengan beberapa negara anggota Trans-Pacific 

Partnership seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan Vietnam berbeda, mereka 
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menerapkan ekonomi yang berorientasi ekspor sementara orientasi ekonomi 

Indonesia tidak, Kelima, sudah ada APEC yang menjadi wadah bagi kerja sama 

ekonomi regional di wilayah Asia Pasifik. Oleh karena itu ketika pada 

pertemuan KTT-19 APEC di Hotel Trump Wakiki, Honolulu, Hawai. Indonesia 

secara tegas menolak untuk bergabung dalam perjanjian Trans-Pacific 

Partnership (TPP) yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Gita 

Wirjawan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dimana pada tiap-tiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian. Secara 

sistematika penulisan ditulis sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

b. Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Konseptual & Teori 

1.5.1 Rational Choice 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

1.6.1.1 Jenis Penelitian 

1.6.1.2 Tingkat Analisa 

1.6.1.3 Variabel Penelitian 

1.6.1.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

b. Batasan Materi 

1.7 Hipotesa 

1.8  Sistematika Penulisan 

BAB II Trans-Pacific Partnership (TPP) 

2.1 Trans-Pacific Partnership (TPP) 

2.1.1 Sejarah Perkembagan Trans-Pacific Partnership (TPP) 

2.2 Indonesia dan Trans-Pacific Partnership (TPP)  

BAB III Rasionalitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menolak 

Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) 

3.1 Trans-Pacific Partnership Dan Arah Tujuan SBY 

3.2 Kalkulasi Keuntungan dan Kerugian SBY 

3.2.1 Keuntungan dan Kerugian Bergabung TPP 

3.2.2 Keuntungan dan Kerugian Menolak TPP 
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3.3 Penetapan Kebijakan 

Bab IV PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

4.2 Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


