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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Kawasan Asia terus mengalami perkembangannya terlebih semenjak 

memasuki abad ke-21. Jepang dan Tiongkok menjadi dua negara yang cukup 

berpengaruh dan memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan baik 

politik dan ekonomi Asia saat ini. Munculnya Jepang dan Tiongkok sebagai dua 

negara penting dalam mendorong perkembangan di Asia dimulai sejak abad ke-20. 

Hal ini dimulai pada tahun 1960-an dimana Jepang mengalami masa penguatan dan 

ekspansi ekonomi yang sangat kuat disebut dengan Asian Miracle.1 Pada saat itu 

pula Jepang mengalami fase Flying Geese Pattern of Development dimana Jepang 

mengalami fase industrialisasi besar-besaran. Tingginya pertumbuhan ekonomi di 

Jepang pun juga diikuti oleh negara-negara Asia lainnya Hong Kong, Korea, 

Singapura, dan Taiwan.2  

Pada tahun 1980-an Tiongkok mendapatkan momentum pertumbuhan 

ekonomi dan berkembang secara signifikan dengan meraih rekor pertumbuhan 

ekonomi mencapai dua digit setelah secara resmi pada 11 Desember 2001 

bergabung dan menjadi anggota ke-143 World Trade Organization (WTO).3 

                                                           
1 Hiroshi Nakaso, Asia Economic : Past, Present, and Future (Keynote Address at the Securities 

Analysts Association of Japan International Seminar, Bank of Japan, hal.1, diakses dalam 

https://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2015/data/ko150424a1.pdf (22/3/2017, 3:01 

WIB) 
2 Loc. Cit 
3 World Trade Organization, China in The WTO: Past, Present and Future, diakses melalui 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/s7lu_e.pdf (22/3/2017, 3:20 WIB) 

https://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2015/data/ko150424a1.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/s7lu_e.pdf
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Keputusan Tiongkok untuk bergabung dengan WTO menjadi titik  balik Tiongkok 

menguasai perekonomian Asia dan menjadi salah satu negara dengan kekuatan 

ekonomi terkuat di dunia saat ini.4 Kekuatan pertumbuhan perekonomian Tiongkok 

juga turut mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dunia. 

Pada 2 Oktober 2013 bertepatan dalam pertemuan Asian-Pasific Economic 

Cooperation di Bali Indonesia, Presiden Tiongkok mengumumkan akan 

mendirikan Multilateral Development Bank (MDB), yaitu Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB).5 Tujuan Tiongkok untuk membentuk AIIB adalah untuk 

meningkatkan pembangunan infrastruktur yang tidak termasuk didalam tujuan dari 

Asian Development Bank (ADB), meningkatkan hubungan multilateral, serta 

membangun integrasi ekonomi khususnya di regional Asia. Pembentukan AIIB 

oleh Tiongkok juga merupakan bagian dari kebijakan ekonomi luar negeri 

Tiongkok “One Belt, One Road (OBOR)”. Dimana dalam kebijakan tersebut 

Tiongkok berambisi untuk membangun kembali jalur sutra untuk menghubungkan 

jalur perdagangan Asia hingga Eropa baik melalui darat “the Silk Road Economc 

Belt” maupun laut “21st Century Maritime Silk Road” 6 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) resmi didirikan oleh Tiongkok 

pada 24 Oktober 2014 dan diikut peandatanganan kesepakan keanggotaan oleh 20 

negara-negara Asia meliputi Banglades, Brunei, Kamboja, India, Kazakhstan, 

Kuwait, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Filipina, 

                                                           
4 World Bank, Gross Domestic Product 2015, World Bank, diakses melalui 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (22/3/2017, 3:32 WIB) 
5 Martin A. Weis, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Working Paper 3 February 2017, 

Congressional Research Service, hal 1, diakses melalui Diakses melalui 

https://fas.org/sgp/crs/row/R44754.pdf (22/3/2017, 3:40 WIB) 
6 Loc. Cit 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R44754.pdf
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Qatar, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Tiongkok, Uzbekistan dan Vietnam.7 Saat 

ini AIIB beranggotakan 50 negara terdiri dari 33 negara regional Asia, dan 17 

negara non-regional (Eropa dan Afrika).8 Anggota AIIB juga termasuk didalamnya 

adalah anggota dari G-7 (tidak termasuk Amerika Serikat dan Jepang) 

Sebagai anggota dari G-7, Amerika Serikat dan Jepang memutuskan untuk 

tidak bergabung ke dalam AIIB. Jepang melalui Perdana Menteri Shinzo Abe 

mengatakan bahwa “Amerika Serikat sekarang mengetahui bahwa Jepang dapat 

dipercaya”, “Kami tidak punya pilihan lain dan harus sangat berhati-hati dalam 

hal ini untuk berpartisipasi”.9 Keputusan Jepang untuk tidak bergabung dalam 

AIIB tidak lepas dari berdirinya AIIB dianggap sebagai “pesaing” dari ADB yang 

sebagian besar pendanaan berasal dari Jepang dan Amerika Serikat. Sehingga 

dengan munculnya AIIB dianggap dapat melemahkan pengaruh ADB di regional 

khususnya pengaruh Amerika Serikat dan Jepang. 

Pembentukan AIIB yang bertepatan dengan meningkatnya “kekuatan” 

Tiongkok dianggap dapat memperkuat posisi Tiongkok di regional maupun global. 

Kekhawatiran ini lah yang muncul dibalik sikap Jepang dan Amerika Serikat 

menolak bergabung ke dalam AIIB. Di sisi lain, keputusan jepang menolak 

bergabung dalam AIIB salah satunya kurang harmonisnya komunikasi antara dua 

negara semenjak Xi Jinping dan Shinzo Abe memimpin. Semenjak mereka 

                                                           
7 Ming Wan,2016, The Asian Infrastructure Investment Bank: The Construction of Power and 

Struggle for the East Asian International Order, New York: Palgrave Macmillan, hal. 44-47 
8 Asian Infrastructure Investment Bank, Member of The Bank, diakses dalam 

https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html (22/3/2018, 3:45 

WIB) 
9 Martin Fackler, Japan, Sticking With U.S., Say It Woon’t Join China-Led Bank, dalam New York 

Times, diakses melalui https://www.nytimes.com/2015/04/01/world/asia/japan-says-no-to-asian-

infrastructure-investment-bank.html (22/3/2017, 3:50 WIB) 

https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
https://www.nytimes.com/2015/04/01/world/asia/japan-says-no-to-asian-infrastructure-investment-bank.html
https://www.nytimes.com/2015/04/01/world/asia/japan-says-no-to-asian-infrastructure-investment-bank.html
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memimpin, Tiongkok dan Jepang belum bernah mengadakan pertemuan bilatelaral 

antara kedua negara. Hal ini dipicu karena Jepang memutuskan secara sepihak 

nasionalisasi Pulau Senkaku (dikenal dengan Pulau Diaoyu di Tiongkok).10 

Bergabungnya Jepang dengan AIIB akan bertentangan dengan kepentingan Jepang 

yaitu terus mengembangkan ADB dan Trans- Pasific Partnership (TPP) dimana 

dua lembaga tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional Jepang 

Keputusan Jepang untuk menolak bergabung dengan AIIB merupakan 

upaya Jepang untuk melindungi kepentingan nasional Jepang yang memfokuskan 

pada pengembangan dan pelaksanaan ADB. Oleh karena itu peneliti mengangkat 

penelitian yang berjudul “Rasionalitas Jepang Menolak Bergabung dalam Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB)” dimaksudkan untuk menjelaskan alasan 

Jepang menolak bergabung dalam AIIB. Di sisi lain negara anggota G-7 (kecuali 

Jepang dan Amerika Serikat) yang merupakan tonggak perekonomian dunia 

memilih bergabung dengan AIIB.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah 

mengapa Jepang menolak untuk bergabung dalam Asian Infrastructure Investment 

Bank (AIIB) ? 

 

 

                                                           
10 Daniel Bob, Ed, dkk, 2015, Asia Infrastructure Investment Bank : China As Responsible 

Stakeholder?, Washington D.C: Sasakawa Peace Foundation USA, hal. 20-21 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui keterkaitan AIIB dengan upaya Tiongkok mensukseskan 

OBOR 

b. Untuk mengetahui implikasi pembentukan AIIB terhadap ADB 

c. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan Jepang menolak bergabung dalam 

Asian Infrastructure Investment Bank 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional bagi para akademisi terkait tentang 

rasionalitas Jepang menolak bergabung dalam Asian Infrastructure Investment 

Bank (AIIB) dan juga. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuat 

keputusan dalam menentukan arah kebijakan Indonesia terkait dengan Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan kerjasama negara-negara regional. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pertama yang menjadi rujuakan adalah  paper dari 

Arakawa Hiroto, Iwata Masayuki, dkk yang berjudul “Japan Partisipation in The 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)”. Penelitian ini merupakan penelitian 
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eksplanatif, dimana penelitian ini memaparkan keuntungan yang didapatkan Jepang 

apabila bergabung dengan AIIB serta kemungkinan persaingan antara AIIB dengan 

institusi keuangan internasional yang telah ada seperti World Bank dan ADB. Hasil 

penelitian menjelaskan tentang keharusan Jepang untuk bergabung ke dalam AIIB 

melihat potensi AIIB menjadi sebuah dari institusi keuangan internasional yang 

besar bersanding dengan intitusi keuangan internasional yang telah berdiri 

sebelumnya.11 

Poin penting yang membedakan antara paper yang ditulis oleh Arakawa 

Hiroto, Iwata Masayuki, dkk dengan skripsi penulis yang berjudul “Rasionalitas 

Jepang Menolak Bergabungan Dalam Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB)” adalah peneliti terdahulu berfokus pada keuntungan yang didapat Jepang 

dalam apabila bergabung dalam AIIB. Sedangkan penulis berfokus pada 

pertimbangan Jepang untuk menolak bergabung dalam AIIB. 

Penelitian terdahulu kedua adalah adalah E-jurnal yang ditulis oleh Daniel 

Yew Mao Lim and James Raymond Vreeland yang berjudul “Regional 

Organizations and International Politics : Japanese Infuence over the Asian 

Development Bank and the UN Security Council”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dan kuantitatif, dimana dalam penelitian ini memaparkan peran 

Jepang dalam organisasi internasional khususnya ADB serta United Nations 

Security Council (UNSC) dan keterkaitannya dengan kebijakan luar negeri Jepang. 

Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peran besar Jepang di ADB 

                                                           
11 Arakawa Hiroto, Japan Partisipation in The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 

Economic Peace and Security, Working Paper No. 27, Discus Japan-Japan Foreign Policy Forum, 

diakses melalui http://www.japanpolicyforum.jp/pdf/2015/no27/DJweb_27_dip_01.pdf (5/5/2017, 

8:15 WIB) 

https://www.un.org/securitycouncil/
https://www.un.org/securitycouncil/
http://www.japanpolicyforum.jp/pdf/2015/no27/DJweb_27_dip_01.pdf
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dimanfaatkan Jepang untuk memiliki pengaruh dalam Dewan Keamanan PBB. 

Dimana implikasinya adalah negara yang terpilih anggota Dewan Keamanan PBB 

dari Asia Pasifik tidak pernah kontra dengan kebijakan Jepang di regional.12 

Poin penting yang membedakan E-Jurnal yang ditulis Daniel Yew Mao Lim 

and James Raymond Vreeland dengan skripsi yang berjudul “Rasionalitas Jepang 

Menolak Bergabungan Dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)” adalah 

letak posisi Jepang sebagai negara hegemon di ADB bersama Amerika Serikat 

menggunakan ADB sebagai alat untuk mencapai kepentingannya dalam UNSC. 

Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada upaya Jepang untuk menjadi negara 

hegemon di ADB sejalan dengan kepentingan nasional Jepang. 

Penelitian terdahulu ketiga adalah thesis yang ditulis oleh Pengqiao Lu yang 

berjudul “Locked in Zero-sum Competition in Funding Regional Infrastructure? A 

Case Study of Japan’s Media Perceptions of the AIIB”. Penelitian ini merupakan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif-eksplanatif. Penulis menggunakan teori 

perpandingan politik. Penelitian ini menjelaskan tentang persepsi media-media 

Jepang terhadap New Multilateral Developent Bank (MDB) Cina yaitu AIIB. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa persamaan persepsi antara 

pemerintah Jepang dengan media-media Jepang terkait dengan berdirinya AIIB 

khususnya dengan media konservatif seperti Yomuri dan Senkei.13 

                                                           
12 Daniel Yew Mao Lim and James Raymond Vreeland, Regional Organizations and International 

Politics: Japanese Infuence over the Asian Development Bank and the UN Security Council, E-

Jurnal World Politic, Vol. 65, Issue 01 (Januari 2013), Cambridge: Cambridge Journal, diakses 

melalui http://faculty.georgetown.edu/jrv24/mwp_2011_1.pdf (5/5/2017, 20:21 WIB) 
13 Pengqiao Lu, 2016, Locked in Zero-sum Competition in Funding Regional Infrastructure? A 

Case Study of Japan’s Media Perceptions of the AIIB, Master Thesis, Washington : School of 

International Affair The George Washington University 

http://faculty.georgetown.edu/jrv24/mwp_2011_1.pdf
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Poin penting yang membedakan antara tesis yang ditulis oleh Pengqiao Lu 

dengan skripsi yang berjudul “Rasionalitas Jepang Menolak Bergabungan Dalam 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)” adalah terdapat perbedaan persepsi 

media-media Jepang terkait AIIB. Sedangkan penulis memfokuskan pada 

keputusan Jepang untuk menolak bergabung ke dalam AIIB. 

Penelitian terdahulu keempat adalah working paper yang ditulis oleh Martin 

A. Weis berjudul “Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)”. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang 

AIIB dari mulai pembentukan hingga respon Amerika Serikat serta implikasinya 

bagi kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat. Argumen dasar penelitian ini 

adalah menjelaskan tentang keputusan Amerika Serikat menolak bergabung ke 

dalam AIIB.14 

Poin penting dalam yang membedakan working paper yang ditulis oleh 

Martin A. Weis dengan skripsi yang berjudul “Rasionalitas Jepang Menolak 

Bergabungan Dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)” adalah fokus 

pembahasan working paper ini terletak pada pembahasan tentang AIIB dan respon 

Amerika Serikat. Sedangkan fokus pembahasan penulis dalam hal ini skripsi adalah 

respon penolakan Amerika Serikat terkait keikutsertaan dalam AIIB menjadi salah 

satu dasar pertimbangan Jepang menolak bergabung dalam AIIB. 

Penelitian terdahulu ke lima adalah tesis yang ditulis oleh Kanying Xu 

berjudul “The Potential Impact of Asian Infrastructure Investment Bank on 

economic growth in Asian Developing Countries: Opportunities and Challenges”. 

                                                           
14 Martin A. Weis, Op. Cit. 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif-kuantitatif. Penelitian 

ini membahas tentang peran dari AIIB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di 

negara-negara berkembang di regional Asia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan 

bahwa hasil dari pembangunan infrastruktur dan pendanaan yang salurkan oleh 

AIIB berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara yang 

menjadi objek penelitian.15 

Poin penting yang membedakan antara thesis yang ditulis oleh Kanying Xu 

dengan skripsi yang berjudul “Rasionalitas Jepang Menolak Bergabungan Dalam 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)” adalah fokus pembahasannya adalah 

seberapa signifikan bantuan yang diberikan oleh AIIB terhadap negara anggota 

terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Sedangkan panulis skripsi 

berfokus kepada pengaruh yang diberikan AIIB pada pertumbuhan infrastruktur 

khususnya bagi negara-negara anggota. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Nama / Judul Metodologi Hasil 

1. Paper : 

Japan Participation In The 

Asian Infrastructure 

Investment Bank 

 

Jenis Penelitian : 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

Jepang untuk bergabung 

ke dalam AIIB melihat 

potensi AIIB menjadi 

sebuah dari institusi 

keuangan internasional 

                                                           
15 Kanying Xu, 2015, The Potential Impact of Asian Infrastructure Investment Bank on economic 

growth in Asian Developing Countries: Opportunities and Challenges, Master Thesis, Espoo: 

School of Business Aalto University 
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Oleh : 

Arakawa Hiroto, Iwata 

Masayuki, dkk 

yang besar bersanding 

dengan intitusi 

keuangan internasional 

yang telah berdiri 

sebelumnya 

2 E-Jurnal : 

Regional Organizations 

and International Politics : 

Japanese Influence over the 

Asian Development Bank 

and the UN Security 

Council 

 

Oleh : 

Daniel Yew Mao Lim and 

James Raymond Vreeland 

Jenis Penelitian : 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

- Hegemoni 

- Kepentingan 

Nasional 

Peran besar Jepang di 

ADB dimanfaatkan 

Jepang untuk memiliki 

pengaruh dalam Dewan 

Keamanan PBB. 

Dimana implikasinya 

adalah negara yang 

terpilih anggota Dewan 

Keamanan PBB dari 

Asia Pasifik tidak 

pernah kontra dengan 

kebijakan Jepang di 

regional. 

3. Tesis : 

“Locked in Zero-sum 

Competition in Funding 

Regional Infrastructure? A 

Case Study of Japan’s 

Jenis Penelitian : 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

Terdapat beberapa 

persamaan persepsi 

antara pemerintah 

Jepang dengan media-

media Jepang terkait 
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Media Perceptions of the 

AIIB” 

 

Oleh : 

Pengqiao Lu 

Teori 

Perbandingan 

Politik (Media) 

dengan berdirinya AIIB 

khususnya dengan 

media konservatif 

seperti Yomuri dan 

Senkei 

4. Working Paper : 

Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) 

 

 

Oleh : 

Martin A. Weis 

Jenis Penelitian : 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Argumen dasar 

penelitian ini adalah 

menjelaskan tentang 

keputusan Amerika 

Serikat menolak 

bergabung ke dalam 

AIIB 

5. Thesis : 

The Potential Impact of 

Asian Infrastructure 

Investment Bank on 

economic growth in Asian 

Developing Countries: 

Opportunities and 

Challenges 

 

Oleh : 

Kanying Xu 

Jenis Penelitian : 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

Econometric 

Model 

Hasil dari pembangunan 

infrastruktur dan 

pendanaan yang 

salurkan oleh AIIB 

berdampak positif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara-negara 

yang menjadi objek 

penelitian. 
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1.6 Landasan Konseptual & Teori 

Terkait dengan judul penulis yang menjelaskan tentang kebijakan Jepang 

menolak bergabung dalam Asian Infrastructur Investment Bank, maka penulis 

menggunakan Model Ator Rasional untuk membantu menganasilis studi kasus 

tersebut 

1.6.1 Model Aktor Rasional 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan salah satu 

model teori proses pengambilan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh 

Graham T. Allison. Dengan menjelaskan proses pengambilan kebijakan luar negeri 

dalam studi kasus krisis misil Kuba, Allison menerangkan dalam bukunya “Essence 

of Decision” edisi pertama terbit pada tahun 1971. Dalam buku tersebut, Allison 

menjelaskan tentang bagaimana sebuah pemerintahan menentukan sebuah 

kebijakan suatu negara.16 Terdapat tiga model pengambilan kebijakan yang 

dijelaskan dalam Allison dalam bukunya antara lain model aktor rasional (rational 

actor model), proses organisasi (organization process) dan politik-birokrasi 

(bureaucratic politics).17 

Pada model I, model aktor rasional (rational actor model) Allison 

menjelaskan bahwa negara sebagai unitary actor aktor utama dalam pembuatan 

kebijakan bertindak secara rasional dalam menentukan sebuah kebijakan, dengan 

mempertimbangkan kalkulasi untung rugi dari berbagai macam pilihan alternatif 

                                                           
16 James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff. Jr., 2001, Contending Theories of International 

Relations : A Comperhensive Survey (ed.5), New York : Longman, hal. 571 
17  Graham T. Allison , 1971, Essense of Decission, Boston : Little, Brown, dalam Mochtar 

Mas’oed, 1990, Ilmu hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : LP3ES, hal. 275 
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kebijakan, serta memaksimalkan pilihan kebijakan tersebut.18 Pada model II, proses 

organisasi (organization process) Allison menjelaskan bahwa penentuan kebijakan  

luar negeri suatu negara bukan berfokus pada segi rasionalitas instrumental, 

melaikan berdasarkan mekanisme output dari berbagai macam pola perilaku dari 

organisasi besar . Dengan kata lain adalah standard operating procedure (SOP).19 

Dan pada model III, politik birokrasi (bureaucratic politics) fokus pengambilan 

keputusan pada model ini adalah interaksi antara pemain organisasi yang terlibat 

dalam permainan tawar menawar (bargaining games) dari berbagai aktor dalam 

negeri. Sehingga hasil akhir merupakan kumpulan output dari berbagai aktor – 

aktor sebelumnya.20 

Dengan mengacu pada penjelaskan di atas, penulis memutuskan bahwa 

kajian mengenai model aktor rasional (rational actor model) merupakan trori yang 

tepat dalam menjawab rumusan masalah penulis. Model aktor rasional menjelaskan 

bahwa dalam menganalisis kebijakan luar negeri negara merupakan suatu rangkaian 

kegiatan intelektual yang dilakukan oleh aktor rasional. Dalam hal ini negara 

sebagai aktor rasional dalam mempertimbangkan segala bentuk untung rugi dalam 

menerapkan suatu kebijakan luar negeri.21 Asumsinya adalah negara sebagai aktor 

rasional memperhatikan lingkungan eksternalnya untuk semaksimal mungkin 

mempertahankan kepentingan nasionalnya dari dinamika politik internasional. 

Negara mengukur segala bentuk tindakannya berdampak pada negara lain dan 

                                                           
18 James E Dougherty, Op. Cit., hal. 571 
19 Walter Carlsnaes, dkk, 2015, Handbook : Hubungan Internasional (Terj), Bandung : 

Nusamedia, hal. 694 
20 Ibid, hal. 697 
21 Mochtar Mas’oed ,1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : 

LP3ES, hal. 275 
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begitu pula perilaku negara lain berdampak pada strategi atau kepentingan 

nasionalnya.22 Sehingga segala bentuk keputusannya merupakan hasil dari 

pertimbangan dan penalaran yang sunggu – sungguh. 

Kepentingan nasional dalam hal ini menjadi pertimbangan dasar suatu 

negara dalam menentukan suatu kebijakan. Dalam proses pengambilan keputusan 

luar negeri Graham T. Allison menyampaikan beberapa tahapan yang harus dilalui 

untuk memperoleh keputusan yang rasional, tahapan – tahapan tersebut meliputi:23 

a. Menentukan tujuan dan sasaran hasil 

Keamanan dan kepentingan nasional merupakan prinsip dasar dalam 

menentukan arah tujuan kebijakan . Dalam menentukan kebijakan, negara 

harus mempertimbangkan aspek keamanan serta hasil objektif yang lebih 

jauh. 

b. Menentukan pilihan kebijakan 

Pilihan kebijakan digunakan untuk menentukan tindakan yang relevan 

dalam masalah – masalah strategis. 

c. Mempertimbankan alternatif kebijakan 

Sebelum memutuskan kebijakan, negara harus menentukan alternative 

kebijakan. Namun, penentuan alternatif kebijakan juga harus 

mempertimbangkan konsekuensi dan memberikan keuntungan strategis 

yang lebih besar. 

                                                           
22 John J. Mearsheimer, 2009, Reckless State and Realism, diakses melalui 

http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0048.pdf (6/5/2017 2:46) 
23 Graham T. Allison, 1969, Conceptual Models and The Cuban Missile Crisis, Journal of The 

American Political Science Review, Volume 63, Nomor 3, USA : American Political Science 

Association, diakses melalui 

http://www3.nccu.edu.tw/~lorenzo/Allison%20Conceptual%20Models.pdf (6/5/2017 3:33 WIB) 

http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0048.pdf
http://www3.nccu.edu.tw/~lorenzo/Allison%20Conceptual%20Models.pdf
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d. Memutuskan kebijakan 

Kebijakan – kebijakan alternatif yang telah diseleksi kemudian ditentukan 

kebijakan mana yang memiliki nilai strategis paling tinggi untuk memenuhi 

tujuan dan sasaran hasil. 

Dari langkah – langkah penentuan kebijakan di atas dapat dilihat negara 

harus mempertimbangkan untung dan rugi  dalam menetapkan sebuah keputusan. 

Kalkulasi yang dilakukan harus berdasarkan analisa rasional negara dengan 

didasarkan pada keamanan serta kepentingan negara. Melalui model aktor rasional 

ini dapat membantu penulis untuk melakukan analisisi pada penelitian yang 

berjudul. ”Rasionalitas Jepang Menolak Bergabung dalam Asian Infrastructure 

Investment Bank”. 

Keputusan Jepang menolak bergabung dalam Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) merupakan hasil dari proses pembuatan kebijakan dimana 

negara sebagai unitary actor bertindak secara rasional untuk menentukan beberapa 

pertimbangan dan alternatif kebijakan demi memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalisir sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan. Jepang dalam hal ini 

menyadari bahwa dengan berdirinya Asian Infrastructur Investment Bank (AIIB) 

yang dibentuk oleh Tiongkok akan mengancam bank pembangunan serupa yang 

telah dibentuk oleh Jepang sebelumnya, yaitu Asian Development Bank (ADB). 

Lebih dari itu dengan berdirinya AIIB akan semakin memperkuat kekuatan 

finansial Tiongkok didunia terutama di regional Asia. 

Oleh karena itu setelah mendapatkan tawaran dari Tiongkok untuk 

bergabung dalam AIIB dan dijanjikan mendapatkan posisi penting dalam AIIB, 
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Jepang menentukan beberapa pertimbangan – pertimbangan antara lain  menyutujui 

tawaran dari Tiongkok untuk bergabung dalam AIIB atau menolak tawaran 

tersebut. Dalam hal ini Jepang akhirnya memutuskan untuk menolak bergabung 

menjadi bagian dari AIIB. Keputusan Jepang ini diperoleh dari proses Analisa yang 

sungguh – sungguh dengan mempertimbangkan alternatif pilihan kebijakan. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 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, jenis penelitian eksplanatif 

bertujuan untuk menjelaskan mengapa Jepang sebagai aktor negara menolak 

bergabung dalam Asian Invrastructure Investment Bank (AIIB). 

1.7.2 Tingkat Analisa 

Untuk mencegah kesalahan dalam penelitian, peneliti menyederhanakan 

penelitian ke dalam variabel dan level analisa. Hubungan antar variabel bersifat 

korelasionis, karena level analisa dalam penelitian ini adalah hubungan keterkaitan 

antar negara. 

Adapun variabel dependen yang berkaitan dengan unit analisis atau yang 

perilakunya dijelaskan adalah penolakan Jepang bergabung kedalam Asian 

Invrastructure Investment Bank (AIIB). Sedangkan variabel independen yang 

berkaitan dengan unit eksplanasi yang perilakunya digunakan untuk menjelaskan 
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unit analisis adalah implikasi pembentukan Asian Invrastructure Investment Bank 

(AIIB) yang dibentuk oleh Tiongkok dengan Asian Development Bank (ADB) yang 

dipimpin oleh Jepang. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka 

(library research). Data dicari dan dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder 

antara lain melalui buku, jurnal ilmiah, surat kabar, working paper, laporan 

penelitian berupa skripsi/thesis/desertasi, e-book serta data-data internet yang 

kredibel lainnya. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah, dan 

diidentifikasi untuk digunakan sebagai instrumen pendukung penelitian dan 

menjawab rumusan masalah. 

 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan Waktu 

Agar materi yang diaplikasikan fokus pada masalah penelitian, maka 

peneliti memberikan batas waktu pada penelitian ini adalah pada tahun 2013 

sebagai  langkah awal Tiongkok menginisiasi pembentukan Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) hingga tahun 2015 sebagai tahun pembentukan 

pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan sikap penolakan 

Jepang untuk bergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 
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1.8.2 Batasan Materi 

Agar materi yang diaplikasi yang fokus pada masalah penelitian, maka 

peneliti memberikan batasan materi penelitian pada hubungan Jepang-Tiongkok, 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Asian Development Bank (ADB) 

 

1.9 Hipotesa 

Melalui pendekatan model aktor rasional Graham T. Allison, penulis 

berusaha memaparkan rasionalitas Jepang menolak bergabung dalam Asian 

Infrastructure Inverstment Bank (AIIB). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

Jepang ini dilakukan demi melindungi kepentingan nasional Jepang. Jepang melihat 

bahwa kemunculan AIIB yang dipimpin oleh Tiongkok mengancam lembaga 

Bretton woods lainnya yang sebelumnya telah berdiri yaitu International Monetary 

Fund (IMF) ,World Bank  dan terutama Asian Development Bank (ADB) yang 

dipimpin oleh Jepang bersama Amerika Serikat. Sehingga Jepang memutuskan 

untuk menolak tawaran dari Tiongkok untuk bergabung dalam AIIB. 

Pertimbangan – pertimbangan lain yang mendasari Jepang untuk menolak 

bergabung dengan AIIB antara lain : pertama, Jepang melihat dibentuknya AIIB 

oleh Tiongkok merupakan ancaman bagi eksistensi ADB di regional Asia.  Kedua, 

Amerika Serikat yang merupakan partner utama dalam segala bentuk kerjasama 

juga menolak bergabung dalam AIIB, sehingga Jepang berkomitmen menjaga 

hubungan baik antara Jepang dengan Amerika Serikat.. Ketiga, semenjak Xi Jin 

Ping dan Shinzo Abe dilantik menjadi pemimpin di masing – masing negara 

tersebut, tidak ada hubungan diplomatik secara formal di lakukan antar dua negara 
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tersebut. Terlebih antara Jepang dan Tiongkok terlibat dalam kasus sengketa 

Senkaku (pulau Diayou dalam Tiongkok) sebagai salah satu penghambat 

komunikasi ke dua belah pihak. 

 

1.10 Sistematika Penulisan 

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

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

sistematika penulisan ditulis sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

Bab Judul Pembahasan 

Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat penelitian 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1.6 Landasan Teori dan Konseptual 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

1.7.2 Tingkat Analisa 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 
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1.8.1 Batasan Waktu 

1.8.2 Batasan Materi 

1.9 Hipotesa 

1.10 Sistematika Penulisan 

Bab II Asian Development 

Bank (ADB) dan 

Kepentingan Jepang 

Serta Kemunculan 

Asian Infrastructure 

Investmen Bank 

(AIIB) 

 

2.1 Asian Development Bank (ADB) 

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan 

Asian Development Bank 

(ADB) 

2.1.2 Jepang dan Asian 

Development Bank (ADB) 

2.2 Belt and Road Initiative dan 

Kemunculan Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) 

2.2.1 Rise of China dan Belt and 

Road Initiative 

2.2.2 Asian Infrastructure 

Investmen Bank (AIIB) 

Bab III Analisa Rasionalitas 

Jepang Menolak 

Bergabung Dalam 

pada Asian 

Infrastructure 

3.1 Arah kebijakan Jepang pada Asian 

Infrastructure Investment Bank 

(AIIB) 

3.2 Kalkulasi Keuntungan dan Kerugian 

Jepang 
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Investment Bank 

(AIIB) 

3.2.1 Keuntungan Jepang 

Bergabung dalam Asian 

Infrastructure Investment 

Bank (AIIB) 

3.2.2 Kerugian Jepang Bergabung 

dalam Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) 

3.2.3 Keuntungan Jepang Tidak 

Bergabung dalam Asian 

Infrastructure Investment 

Bank (AIIB) 

3.2.4 Kerugian Jepang Tidak 

bergabung dalam Asian 

Infrastructure Investment 

Bank (AIIB) 

3.3 Alternatif Kebijakan Jepang dan 

Penetapan Kebijakan 

Bab IV Penutup 4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 

 




