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FAKTOR PENDORONG JEPANG MENANDATANGANI BILATERAL 

TRADE AGREEMENT DENGAN MONGOLIA DALAM JAPAN-

MONGOLIA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) TAHUN 

2015 

ABSTRAK 

Perjanjian perdagangan internasional dapat dilakukan antara dua negara (bilateral 

trade agreements) dan juga lebih dari dua negara (multilateral/plurilateral trade 

agreements). Perjanjian perdagangan internasional biasanya dilakukan oleh negara 

untuk mempermudah aktifitas perdagangan dengan negara lainnya dengan 

mengurangi bahkan menghampus hambatan-hambatan dalam perdagangan. Jepang 

dan Mongolia membentuk perjanjian perdagangan bilateral dalam Japan-Mongolia 

Economic Partnership Agreement Tahun 2015. Mongolia sendiri terlihat kurang 

strategis dibandingkan dengan negara-negara tetangga Jepang seperti Tiongkok, 

Korea Selatan, Kazakhstan, Rusia dan lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan 

ekonomi Mongolia yang kurang begitu baik terutama soal iklim investasi dan 

kemudahan dalam menjalankan bisnis. Jepang sendiri juga kurang aktif dalam 

menjalin BTA dengan negara-negara di kawasannya dan kemudian Mongolia 

menjadi negara pertama di kawasan tersebut yang memiliki BTA dengan Jepang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mendorong Jepang menandatangani BTA dengan Mongolia dalam Japan-

Mongolia Economic Partnership Agreement Tahun 2015. 

Kata kunci: bilateral trade agreement, economic partnership agreement, 

perdagangan bebas 
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JAPAN’S DRIVING FACTORS IN SIGNING BILATERAL TRADE 

AGREEMENT WITH MONGOLIA IN 2015 JAPAN-MONGOLIA 

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) 

ABSTRACT 

International trade agreements can be made between two countries (bilateral trade 

agreements) and also more than two countries (multilateral / plurilateral trade 

agreements). International trade agreements are usually carried out by the state to 

facilitate trade activities with other countries by reducing and even overcoming 

obstacles in trade. Japan and Mongolia formed a bilateral trade agreement in the 

Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement in 2015. Mongolia itself looks 

less strategic compared to neighboring Japan such as China, South Korea, 

Kazakhstan, Russia and others. This is because Mongolia's economic situation is 

not very good, especially regarding the investment climate and ease of doing 

business. Japan itself is also less active in establishing BTA with countries in the 

region and then Mongolia became the first country in the region to have BTA with 

Japan. The purpose of this study was to find out what factors were driving Japan 

to sign a BTA with Mongolia in the 2015 Japan-Mongolia Economic Partnership 

Agreement. 

keywords: bilateral trade agreement, economic partnership agreement, free trade 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk aktifitas negara yang 

menggambarkan adanya saling membutuhkan antara suatu negara dengan negara 

lainnya dalam memenuhi kebutuhan domestik mereka. Barang dan jasa yang 

diperjual-belikan dari suatu negara ke negara lainnya tanpa adanya batasan 

merupakan salah satu bukti bahwa kebutuhan akan hal tersebut tidak cukup hanya 

dengan mengandalkan produksi dari dalam negeri.1 Perjanjian perdagangan 

internasional dapat dilakukan antara dua negara (bilateral trade agreements) dan 

juga lebih dari dua negara (multilateral/plurilateral trade agreements).2  

Fenomena Bilateral Trade Agreement (BTA) sendiri menjadi menarik 

dikarenakan mekanisme ini lebih menjanjikan dibandingkan negosiasi perdagangan 

bebas di tingkat multilateral salah satunya yaitu melalui WTO. Negosiasi bilateral 

seperti yang diketahui akan lebih mudah untuk dicapai dibandingkan dengan 

negosiasi multilateral dikarenakan akan lebih banyak kepentingan yang 

diakomodasi.3 BTA menjadi alternatif yang menjanjikan bagi negara untuk 

melakukan liberalisasi perdagangan dibandingkan dengan multilateral trade 

agreement. BTA pertama kali muncul di kawasan Asia pada tahun 1984 dan 

                                                           
1David N. Balaam & Bradford Dillman, “Introduction to International Political Economy”, (Boston: 

Longman, 2011), 134. 
2“Bilateral Trade Agreements: Definition, Pros,Cons, List,” The Balance, 

https://www.thebalance.com/what-are-bilateral-trade-agreements-pros-cons-and-list-3305911, 

diakses pada 29 Januari 2019. 
3Ibid. 
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jumlahnya mulai meningkat 2 kali lipat semenjak tahun 1995 dan 2000. BTA 

tumbuh semakin pesat sebanyak  4 kali lipat pada tahun 2006.4 

BTA sendiri menjadi salah satu fenomena yang sangat penting dalam 

perdagangan global dimana saat ini perdagangan antar negara dapat diatur melalui 

sebuah framework atau perjanjian yang disepakati bersama.5 Dengan adanya 

perjanjian tersebut maka aktivitas perdagangan antar keduanya diatur sedemikian 

rupa sehingga dapat sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Hal inilah yang 

menjadi keunggulan BTA dibandingkan dengan perdagangan bilateral yang 

dijalankan oleh negara pada umumnya. Melalui kesepakatan yang dilegalkan dalam 

sebuah perjanjian maka negara dapat saling mengakses pasar mereka satu sama lain 

dengan lebih mudah dengan pengurangan tarif dibandingkan dengan negara yang 

tidak melakukan BTA. Dampak dari BTA tentu dapat meningkatkan pertumbuhan 

perdagangan dan ekonomi antar kedua negara.6 Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

adanya BTA maka aktivitas perdagangan akan lebih mudah sesuai dengan 

kepentingan yang dibawa oleh masing-masing negara. 

Jepang dalam menjalankan aktivitas perdagangannya juga tidak lepas dari 

bilateral trade agreements yang disepakati dengan negara-negara lainnya. Bentuk 

perjanjian perdagangan yang dimiliki oleh Jepang yaitu dalam bentuk Free Trade 

Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA).7 EPA (Economic 

Partnership Agreement) merupakan kerjasama ekonomi bilateral oleh pemerintah 

Jepang yang mulai didirikan pada tahun 2000 yang mana melalui  kerjasama ini 

                                                           
4Jayant Menon, “Bilateral Trade Agreements and World Trading System”, ADB Institute 

Discussion Paper No.57 (2008). 
5“Bilateral Trade Agreements: Definition, Pros,Cons, List,” The Balance, Loc.cit. 
6Ibid. 
7“Free Trade Agreement /Economic Partnership Agreement”, Japan Customs, 

http://www.customs.go.jp/english/epa/index.htm, diakses pada 29 Januari 2019. 
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telah menghasilkan perjanjian kerjasama terutama dibidang ekonomi dengan 

berbagai negara.8  

Tabel 1. Daftar EPA Jepang Tahun 2004-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Ministry of Foreign Affairs Japan)9 

 

Hingga tahun 2014 Jepang telah memiliki 14 Economic Partnership 

Agreement baik itu dengan organisasi regional maupun dengan beberapa negara 

di kawasan Amerika Latin dan Asia terutama di kawasan Asia Tenggara. Jepang 

sendiri menjadi negara yang paling banyak memiliki mekanisme perjanjian 

perdagangan bilateral dalam bentuk EPA di kawasan Asia hingga saat ini 

setelah Singapura.10 EPA pertama kali dicetuskan oleh Jepang pada tahun 2002 

dikarenakan Jepang ingin membangun hubungan ekonomi yang lebih 

terintegrasi dengan negara lain. Hal ini berbeda dengan FTA tradisional 

                                                           
8“Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)” , MOFA Japan, 

https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html, diakses pada 6 Maret 2019. 
9Ibid.  
10“Content Comparison of Free Trade Agreements”, Asian Development Bank,  

https://aric.adb.org/fta-comparative, diakses pada 25 Mei 2019. 

Perjanjian Tahun Penandatanganan 

Japan-Mexico EPA 2004 

Japan-Chile  EPA 2006 

Japan-Philippines   EPA 2006 

Japan-Malaysia   EPA 2007 

Japan-Singapore   EPA  2007 

Japan-Thailand  EPA 2007 

Japan-Indonesia  EPA 2007 

ASEAN-Japan  EPA 2008 

Japan-Vietnam  EPA 2008 

Japan-Switzerland  EPA  2009 

Japan-India  EPA 2011 

Japan-Peru EPA 2011 

Japan Australia EPA 2014 
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sebelumnya yang hanya mencakup penghapusan tarif di sektor barang dan jasa. 

EPA mencakup sektor yang lebih luas seperti dispute settlement, investasi, SPS, 

movement of natural persons HAKI dan kerjasama.11 Sebelumnya, EPA 

dibentuk untuk melengkapi FTA konvensional yang hanya mencakup 

penghapusan tarif namun seiring berjalannya waktu, FTA mulai berkembang 

dan mencakup isu-isu yang diakomodasi oleh EPA. 

Salah satu EPA terbaru yang ditandatangani Jepang dengan negara yaitu 

Mongolia. Perjanjian bilateral ini ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2015 

oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Mongolia yaitu 

Chimed Saikhanbileg pada saat konferensi pers di Tokyo.12 Pembentukkan 

perjanjian ini diinisiasi oleh Mongolia yang pada tahun 2009, Menteri Luar 

Negeri dan Perdagangan Mongolia saat itu yaitu Sukhbaatar Batbold meminta 

pihak Jepang untuk memulai negosiasi EPA antara kedua negara.13  

EPA antara Jepang dan Mongolia merupakan perjanjian perdagangan 

bilateral yang proses negosiasi-nya cenderung cepat hingga mencapai 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses negosiasi tersebut dimulai pada 

tahun 2012 dengan melewati 6 ronde negosiasi diantara kedua negara dengan 

kesepakatan final dicapai pada tanggal 26 April 2014.14 Setelah proses negosiasi 

                                                           
11“Trade and Investments”, PECC, https://www.pecc.org/resources/trade-and-investment-1/106-

new-issues-in-ftas-the-case-of-economic-partnership-agreements-between-japan/file, diakses 26 

Mei 2019. 
12Japan Times, “Japan-Mongolia Sign Economic Partnership”, 

https://www.japantimes.co.jp/news/2015/02/11/business/japan-mongolia-sign-economic-

partnership/#.XFyTkSwxXIU, diakses pada 6 Februari 2019. 
13“Mongolia EPA”, Ministry of Foreign Affairs, 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/pdfs/j_mongolia_epa03_en.pdf, diakses pada 7 Maret 

2019. 
14The Diplomat, “The Japan-Mongolia FTA Is About Cars, Minerals and Abductees”,|  

https://thediplomat.com/2014/07/the-japan-mongolia-fta-is-about-cars-minerals-and-abductees/, 

diakses 6 Februari 2019. 
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selesai dan ditandatangani pada tahun 2015, perjanjian ini kemudian secara 

efektif mulai diimplementasikan pada tanggal 7 Juni 2016 setelah kedua negara 

selesai meratifikasi perjanjian ini.15 

Isi dari perjanjian EPA antara Jepang dan Mongolia menyepakati aturan-

aturan yang mencakup sektor-sektor seperti  perdagangan barang dan jasa, 

prosedur bea cukai, fasilitas perdagangan, tindakan sanitasi dan fitosanitasi, hak 

kekayaan intelektual (HAKI), pengadaan pemerintah, investasi, prosedur-

prosedur untuk dispute settlement, kerjasama bilateral, perbaikan lingkungan 

bisnis, dan juga movement of natural persons yang mengatur tentang 

pergerakan dari orang-orang yang berasal dari kedua negara yang bekerja di 

luar negaranya baik itu di Jepang maupun Mongolia.16  

Beberapa poin penting yang perlu di-highlight dalam perjanjian ini yaitu 

mengenai pengurangan tarif atau bea masuk terhadap barang impor dari kedua 

negara. Jepang akan menerapkan penghapusan bea masuk yang berlaku pada 

produk non-agrikultur dari Mongolia seperti  mineral, bahan bakar dan bahan 

kimia, besi dan baja, tembaga, nikel, aluminium, tekstil dan kulit17 Sementara 

Mongolia memberlakukan penghapusan bea masuk bagi produk agrikultur 

maupun non-agrikultur dari Jepang. Produk ini mencakup ikan, kopi dan teh, 

hewan hidup, sereal, gula, dan beberapa minuman. Sedangkan untuk produk 

non-agrikultur yang paling utama adalah produk kendaraan (yang berukuran 

hingga 4500 cc) serta  mesin.18 Penghapusan bea masuk akan dilakukan secara 

                                                           
15Ibid. 
16“Agreement Between Japan And Mongolia For An Economic Partnership”, Ministry of Foreign 

Affairs, https://www.mofa.go.jp/files/000067716.pdf, diakses 6 Februari 2019. 
17“The Japan External Trade Organization”, JETRO, 

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/obb/2015/03.pdf, diakses 6 Februari 2019. 
18Ibid. 
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bertahap selama 10 tahun kedepan dan juga penghapusan secara langsung 

ketika perjanjian mulai berlaku (untuk produk-produk tertentu) sesuai dengan 

kesepakatan. 

Berdasarkan hasil kesepakatan, penghapusan tarif yang sudah dijelaskan 

diatas  mencakup semua ekspor Mongolia ke Jepang, dan 96% dari ekspor 

Jepang ke Mongolia. Produk non agrikultur seperti kendaraan, terutama mobil 

dari Jepang merupakan 66% dari total ekspor Jepang ke Mongolia pada tahun 

2012, dan saat ini mencapai 70% dari total ekspor Jepang. Negeri Sakura 

tersebut menjadi importir utama kendaraan bagi Mongolia.19 Total nilai ekspor 

di sektor ini mencapai US$ 193,532 pada tahun 2015. Kemudian untuk produk 

mesin dan kimia masing-masing menyumbang sebesar 18,5% dan 5% dari total 

keseluruhan ekspor Jepang ke Mongolia. Total ekspor batu bara dan mineral 

Mongolia mencapai 75% dari total keseluruhan ekspor Mongolia ke Jepang.20 

Sisanya merupakan ekspor tekstil terutama yang terbuat dari bahan kulit.  

Walaupun total ekspor batu bara dan mineral dari Mongolia masih di-

dominasi oleh Tiongkok, pada tahun 2015 Jepang menjadi salah satu negara 

yang memiliki lisensi dalam pemanfaatan hasil tambang Mongolia baik dalam 

bentuk investasi maupun joint-venture dengan perusahaan yang berasaan dari 

Mongolia. Pertambangan menjadi sektor yang penting bagi Mongolia dengan 

menyumbang sebesar 19-20% dari total GDP (Gross Domestic Products) setiap 

                                                           
19Asia Nikkei, “Japan-Mongolia Ties Shifting From Aid To Economic Exchange”, 

https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-Mongolia-ties-shifting-from-aid-to-economic-exchange, 

diakses pada 7 Februari 2019. 
20Japan Times, “Japan-Mongolia Sign Economic Partnership”, Loc.cit. 
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tahunnya.21 Sektor ini juga menjadi sektor yang paling banyak berkontribusi 

terhadap pendapatan nasional dari negara tersebut. 

Grafik 1. Statistik Perdagangan Mongolia dan Jepang Tahun 2013-2015 

(Dalam Juta US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Impor : 

Ekspor : 

(Sumber : The Observatory of Economic Complexity) 

Berdasarkan statistik diatas dari tahun 2013 hingga 2015, volume ekspor 

Jepang ke Mongolia cenderung menurun secara signifikan setiap tahunya 

dibandingkan dengan ekspor Mongolia ke Jepang. Mongolia juga di satu sisi 

merupakan pasar ekspor terbesar ke-79 Jepang, dan berada di peringkat No. 108 

sebagai sumber impor bagi negara tersebut.22 Dapat dilihat bahwa Jepang 

sebenarnya tidak terlalu bergantung terhadap impor dari Mongolia dan juga 

Mongolia bukan menjadi tujuan pasar yang strategis bagi kegiatan ekspor Jepang. 

Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sekitar kawasannya, 

Mongolia berada jauh di bawah sebagai sumber impor dan tujuan ekspor Jepang. 

                                                           
21“Mining And Geology Statistic”,  Mineral Resources Authority of Mongolia, 

https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarbeit/Downloads/1094_

Statistics2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2, diakses pada 7 Februari 2019. 
22Asia Nikkei, “Japan-Mongolia Ties Shifting From Aid To Economic Exchange”, Loc.cit. 
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Jepang sendiri merupakan negara pertama dan satu-satunya negara di dunia 

yang menjain  bilateral trade agreement dengan Mongolia. Sebelumnya, Mongolia 

belum pernah memiliki perjanjian perdagangan dengan negara manapun terutama 

yang berkaitan dengan perdagangan bebas.23 Pada tahun 2004, Mongolia  dan 

Amerika Serikat berinisiasi untuk mengadakan Trade and Investment Framework 

Agreement (TIFA) sebagai langkah awal untuk membentuk perjanjian perdagangan 

bilateral antara keduanya namun hingga saat ini belum ada perjanjian yang 

ditandatangani oleh kedua negara terkait dengan BTA.24  

Bentuk perjanjian antara Jepang dan Mongolia ini tidak hanya sebatas 

perdagangan barang dan jasa namun pada tingkatan yang lebih komprehensif yaitu 

Economic Partnership Agreement. Hal ini menjadi menarik dikarenakan Jepang 

kemudian berani untuk membentuk perjanjian perdagangan dengan negara seperti 

Mongolia yang belum memiliki pengalaman dalam perjanjian perdagangan baik di 

tingkat bilateral maupun multilateral. Jepang sendiri selama beberapa dekade 

terakhir memfokuskan hubungan perdagangan baik bilateral dan multilateralnya di 

kawasan Asia Tenggara seperti ASEAN+3 (bersama dengan Korea Selatan dan 

Tiongkok), kemudian EPA dengan hampir semua negara anggota ASEAN.25 Hal 

ini juga menjadi salah satu poin penting dimana Jepang sendiri kurang aktif di 

dalam kawasannya sendiri atau dengan negara-negara di Asia Timur Laut. 

Mongolia menjadi satu-satunya negara yang berada di kawasan Asia Timur Laut 

yang memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Jepang. Mengingat bahwa 

                                                           
23Ibid. 
24“Joint Statement US-Mongolia TIFA Talks”, Mongolia Embassy, https://mn.usembassy.gov/joint-

statement-u-s-mongolia-tifa-talks/, diakses pada 7 Februari 2019. 
25“Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)”, Ministry of Foreign 

Affairs, https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html, diakses pada 7 Februari 2019. 
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di kawasan tersebut dihuni oleh negara-negara yang tingkat ekonominya sangat 

maju seperti Tiongkok, Taiwan, dan Korea Selatan tentu menjadi menarik 

dikarenakan justru Jepang memilih Mongolia sebagai partner dalam perjanjian 

EPA. 

Mongolia sendiri hingga tahun 2015 memiliki keadaan ekonomi yang tidak 

teralu bagus. Tingkat inflasi yang cukup tinggi hingga menembus angka 12,8% 

serta pertumbuhan ekonomi Mongolia melambat tajam menjadi 3,0 persen pada 

tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor dan penurunan FDI.26 Hal 

ini dikarenakan tujuan ekspor Mongolia ke Tiongkok semaikn menurun akibat 

turunnya permintaan. Seperti yang diketahui bahwa Mongolia cukup bergantung 

terhadap ekspornya ke Tiongkok yang mencakup lebih dari 50% dari total 

ekspornya.  Mongolia mengalami penurunan sebesar 58% pada Februari 2013 

dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dan hingga 

Desember 2014, FDI terus menurun sebesar 76%.27 Hal ini dikarenakan 

menurunnya minat FDI di Mongolia dikarenakan kualitas kelembagaan Mongolia 

masih tertinggal di belakang dalam hal ini tingkat korupsi yang sangat tinggi, 

kebebasan ekonomi yang sangat kurang, dan kemudahan dalam melakukan bisnis.28 

Mongolia masih tertingal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangganya 

seperti Rusia, Kirgiztan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain-lain dalam indeks 

kebebasan ekonomi dan kemudahan dalam melakukan bisnis. Mongolia yang 

sangat tergantung dengan sumber daya alam yang dimilikinya membuat negara ini 

                                                           
26“Doing Business In Mongolia 2015”, PwC, https://www.pwc.de/de/internationale-

maerkte/assets/doing-business-in-mongolia-2015.pdf, diakses pada 7 Februari 2019. 
27Ibid. 
28“Mongolia’s Economic Prospects And Challenges”, East Asia Forum, 

http://www.eastasiaforum.org/2014/03/23/mongolias-economic-prospects-and-challenges/, diakses 

pada 7 Februari 2019. 
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rentan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana harga alam cenderung 

menurun. 

Selain itu Mongolia juga dinilai tidak terlalu strategis untuk Jepang. Mongolia 

sendiri merupakan pasar ekspor terbesar ke-79 Jepang, dan berada di peringkat No. 

108 sebagai sumber impor. Volume ekspor Jepang ke Mongolia hanya sebagian 

kecil dari total ekspornya dengan negara-negara tetangga Mongolia seperti Korea 

Selatan, Tiongkok, Hong Kong, Rusia, Uzbekiztan, Kazakhstan dan masih banyak 

lagi.29 Namun Jepang kemudian lebih memilih untuk menandatangani EPA dengan 

Mongolia.  

Berdasarkan uraian-uraian diatas kemudian menarik perhatian penulis untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong Jepang 

menandatangani EPA dengan Mongolia pada tahun 2015. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka di 

ajukan rumusan masalah sebagai  berikut: 

 

Apa faktor yang mendorong Jepang menandatangani Bilateral Trade 

Agreement dengan Mongolia dalam Japan-Mongolia Economic Partnership 

Agreement (EPA) tahun 2015? 

                                                           
29“OEC - Import origins of Japan (2015)”The Observatory of Economic Complexity, 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/jpn/show/all/2015/, diakses pada 7 

Februari 2019. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Untuk menjelaskan faktor pendorong Jepang menandatangani  Bilateral 

Trade Agreement dengan Mongolia dalam Japan-Mongolia Economic 

Partnership Agreement (EPA). 

1.3.2. Untuk menjelaskan faktor pendorong Jepang  membentuk BTA termasuk 

faktor general dan faktor spesifik. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Manfaat dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa 

Hubungan Internasional yang berkaitan dengan Bilateral Trade Agreement. 

Khususnya untuk menganalisis faktor pendorong yang membentuk BTA. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

bermanfaat bagi para diplomat sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk membentuk BTA. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Studi Terdahulu 

Didalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua studi terdahulu yaitu 

yang pertama merupakan penelitian oleh David Adam Scott dengan judul “The 

Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?” pada tahun 

2008.30 Penelitian oleh Scott ini memfokuskan objek penelitiannya terhadap 

Economic Partnership Agreement (EPA) yang ditandatangani oleh Jepang dan 

Indonesia. Dalam penelitiannya, Scott menganalisa perjanjian perdagangan 

bilateral yang dilakukan sebelumnya oleh Jepang dengan negara-negara lain dan 

kemudian melihat kondisi hubungan ekonomi bilateral antara Jepang dan Indonesia 

sehingga mendorong untuk terbentuknya EPA antar kedua negara tersebut. 

Penelitian kemudian dilanjutkan dengan menganalisis isi perjanjian dan perspektif 

dari kedua negara baik dari Jepang maupun Indonesia mengenai implementasi dari 

perjanjian perdagangan tersebut. 

Dalam tulisannya, Scott menjelaskan bahwa selain dengan negara-negara di 

benua Amerika, Jepang juga kemudian mulai menjalin EPA secara beruntun dengan 

banyak negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, 

Filipina, bahkan sekaligus dengan ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations). Jepang juga dalam tahap pembicaraan untuk membentuk EPA dengan 

Laos, India, dan Tiongkok. Jepang kemudian semakin memperkuat keijakan 

                                                           
30David Adam Scott, “The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?”, 

The Asia Pacific Journal Vol. 6, Issue 7 (2008), https://apjjf.org/-David-Adam-

Stott/2818/article.pdf, diakses pada 7 Februari 2019. 
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ekonominya dalam sebuah blueprint yaitu ‘New National Energy Strategy’ yang 

dicetuskan pada tahun 2006 untuk membangun hubungan bilateral yang lebih kuat 

dengan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut 

diimplementasikan melalui ODA (official development assistance) dan perjanjian 

perdagangan seperti EPA dan FTA.31  

EPA antara Jepang dan Indonesia pertama kali ditandatangani pada tahun 2007 

dan kemudian diratifikasi melalui prosedur yang berlaku di masing-masing negara 

agar kemudian isi dari perjanjian ini dapat diimplementasikan pada tahun 2008. 

Pembentukan EPA antara Indonesia dan Japang sendiri didorong oleh beberapa hal. 

Pertama, hubungan ekonomi kedua negara yang terjalin dengan erat dan baik 

sebelumnya. Indonesia menerima cukup banyak bantuan luar negeri, investasi 

langsung dan alih teknologi dan keahlian. Jepang juga kemudian diuntungkan 

dengan jaminan pasokan sumber daya alam yang stabil. Jepang menjadi negara 

tujuan ekspor bahan bakar, logam, batu bara, dan mineral Indonesia sebanyak 

70%.32 Tahun 2008, Jepang menyerap sekitar 20% dari total ekspor Indonesia. 

Jepang juga lebih banyak diuntungkan dalam perdagangannya dengan Indonesia 

dengan rasio balance of trade sebesar 4:1.33  

Jepang memandang Asia sebagai pasar yang signifikan dan berkembang 

dengan prospek cerah untuk mengembangkan pasarnya. Banyak negara di kawasan 

ini telah berhasil melakukan transisi dari substitusi impor ke ekonomi yang 

berorientasi ekspor, yang salah satunya yaitu Indonesia.34 Jepang memiliki 

                                                           
31Ibid. 
32Ibid. 
33Ibid. 
34Ibid. 
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kepentingan di Indonesia untuk mengambil keuntungan dari tingkat upah yang 

rendah dan sumber daya alam yang melimpah melalui perjanjian bilateral JIEPA. 

Jepang sendiri membutuhkan suplai energi yang stabil dan salah satunya didapatkan 

dari Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa persamaan antara penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian dari Scott adalah mengenai 

Jepang dan EPA. Sedangkan perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian ini 

adalah negara yang menjadi partner Jepang dalam menjalin EPA. Persamaan topik 

mengenai Jepang dan EPA inilah yang kemudian menjadi alasan penulis untuk 

menggunakan penelitian dari Scott sebagai studi terdahulu penulis. Scott dalam hal 

ini tidak menggunakan teori khusus dalam melakukan penelitiannya sedangkan 

penulis menggunakan alat bantu berupa konsep dari Jayant Menon yaitu Bilateral 

Trade Agreement. Kontribusi penelitian terdahulu ini untuk penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah untuk melihat bagaimana perilaku Jepang dalam 

menjalin EPA dengan negara lain terutama dengan negara-negara yang ada di Asia.  

Studi terdauhulu kedua yang digunakan oleh penulis yaitu sebuah disertasi 

yang ditulis oleh Özlem Mulun pada tahun 2007 dengan judul “Development Of 

Maritime Policy Through Bilateral Arrangements : Trade And Crewing Aspects”.35 

Dalam disertasinya, Mulun melakukan penelitian mengenai peran bilateralisme 

dalam pengembangan kebijakan maritim nasional dan dampak serta pengaruh 

pengaturan bilateral maritim pada kepentingan regional. Objek penelitian dari 

                                                           
35Özlem Mulun, “Development Of Maritime Policy Through Bilateral Arrangements : Trade And 

Crewing Aspects”, World Maritime University Dissertations, 2002, 

https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.id/&httpsredir=1&ar

ticle=1421&context=all_dissertations, diakses 7 Februari 2019. 
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disertasi ini adalah Turki. Pengaturan bilateral yang dimaksudkan disini adalah 

mengenai perdagangan maritim atau laut dan awak kapal. Saat ini, perdagangan 

maritim dan pelayaran internasional menjadi isu kepentingan nasional yang sangat 

penting bagi setiap negara sehingga diperlukan pengaturan-pengaturan 

internasional yang mengatur sesama negara tersebut.36 Dalam perkembangannya, 

pengaturan di tingkat regional maupun multilateral telah dilakukan berdasarkan 

letak geografis maupun kepentingan ekonomi serta sosial negara masing-masing. 

Namun yang ditekankan oleh Mulun adalah bahwa negara kemudian memiliki 

preferensi untuk mengatur maritim internasional mereka secara bilateral dengan 

negara lain.37  

Ada beberapa alasan mengapa kemudian negara memilih bilateralisme 

daripada regionalisme dan multilateralisme dalam kaitannya dengan isu-isu 

kelautan global. Hal ini kemudian dideskripsikan oleh Mulun menggunakan konsep 

BTA dari Jayant Menon.38 Jadi setelah mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mendorong negara memilih untuk melakukan pengaturan di tingkat bilateral, 

penelitian kemudian dilanjutkan dengan menganalisa perjanjian bilateral di bidang 

maritim yang dimiliki oleh Turki dengan Albania dan Yunani yaitu analisa kritis 

mengenai isi perjanjian tersebut. 

Bagian yang kemudian akan di-highlight oleh penulis dalam penelitian 

terdahulu dari Mulun ini yaitu pada bab 3 mengenai Bilateralism, International 

Trade and Maritime Policy: Interrelationships.39 Pada chapter ini Ulum 

                                                           
36Ibid. 
37Ibid, 1. 
38Ibid. 
39Ibid, 27. 
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menggunakan konsep yang sama dengan penulis yaitu konsep Bilateral Trade 

Agreement (BTA) milik Jayant Menon. Namun di dalam penelitiannya, Mulun 

hanya menggunakan salah satu faktor dari 2 faktor BTA yang ada yaitu Specific 

Factors.40 Sub-sub faktor yang ada dalam Specific Factors ini tidak secara langsung 

digunakan untuk menjelaskan kasus yang ada yaitu perjanjian bilateral Turki 

dengan negara seperti Albania dan Yunani. Konsep ini hanya digunakan sebagai 

pendukung untuk menjelaskan faktor yang mendorong negara melakukan 

perjanjian perdagangan bilateral dimana perdagangan juga sangat penting untuk 

mendukung perjanjian maritim yang mana lebih dari 90% aktivitas pelayaran 

internasional sangat erat kaitannya dengan perdagangan.41 Operasionalisasi yang 

dilakukan oleh Mulun menggunakan sepcific factors adalah menganalisa bilateral 

trade agreements yang berkaitan dengan perjanjian maritim. 

Faktor-faktor yang kemudian dioperasionalisasikan oleh Mulun yaitu 

economically motivated BTA pada sub-kategori market access. Pada faktor ini, 

Mulun menjelaskan bahwa negara yang bukan anggota NAFTA (North American 

Free Trade Agreement) dan Uni Eropa akan berusaha untuk membentuk perjanjian 

bilateral untuk mengamankan pasarnya. Faktor selanjutnya yaitu strategic factor 

pada sub-kategori lobby driven. Mulun mengoperasionalisasikan faktor tersebut 

dengan perjanjian maritim yang menjadi fokus penelitian. Mulun menjelaskan 

bahwa negara menegosiasikan perjanjian bilateral tersebut dengan tujuan 

melindungi kepentingan industri perkapalan mereka dan juga khususnya pelaut 

mereka. Sebagai pemasok pelaut, suatu negara membuat perjanjian bilateral dengan 

                                                           
40Ibid, 33-36. 
41Ibid, 42. 
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negara lain yang memiliki permintaan pelaut dari negara tersebut.42 Kemudian pada 

sub-kategori terror driven, Mulun menjelaskan bahwa negara seperti Amerika 

Serikat menggunakan perjanjian bilateral maritim untuk mengejar agenda war on 

terror mereka. Hal ini diimplementasikan dalam Container Security Initiative (CSI) 

yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat melalui perjanjian bilateral-nya dengan 

20 negara. Tujuan CSI ini untuk mengidentifikasi kontainer-kontainer yang ada di 

pelabuhan asing tidak berpotensi menimbulkan resiko terorisme sebelum kontainer 

dimuat ke dalam kapal.43 

Kemudian faktor spesifik yang dioperasionalisasikan yaitu event driven. 

Dalam event driven terdapat sub kategori PTA (Preferential Trade Agreement) 

yang dijelaskan oleh Mulun menggunakan perjanjian maritim bilateral antara 

negara-negara anggota Uni Eropa dengan negara non-anggota. Dengan adanya 

instrumen hukum melalui perjanjian perdagangan diantara kedua belah pihak 

tersebut diharapkan dapat mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan akses 

pasar dan manajemen kapal, perusahaan pelayaran dan pelaut yang terkait dengan 

hubungan maritim antara negara-negara UE dan non-UE.44 

Alasan penulis kemudian menggunakan penelitian dari Özlem Mulun yaitu 

dikarenakan penggunaan konsep yang sama antara penelitian tersebut dan 

penelitian penulis yaitu konsep BTA milik Jayant Menon. Yang menjadi perbedaan 

penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada topik dan ruang lingkup 

penelitian yang mana penelitian Mulun tidak hanya membahas mengenai BTA 

namun juga Bilateral Maritime Agreement dan dampak kebijakan luar negeri suatu 

                                                           
42Ibid, 35. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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negara terhadap perjanjian bilateral tersebut. Sedangkan penulis lebih berfokus 

hanya pada BTA. Selain itu faktor yang digunakan penulis mencakup keseluruhan 

baik specific maupun general factors sedangkan penelitian Mulun hanya 

menggunakan specific factors. 

Kontribusi dari penelitian Mulun terhadap penelitian penulis adalah terutama 

pada penjelasan mengenai konsep terutama specific factors yang lebih mendalam 

walaupun tidak digunakan secara langsung untuk menganalisa objek penelitian 

secara rinci. Hal inilah yang kemudian dapat dilakukan oleh penelitian penulis 

dimana kedua faktor dapat digunakan dan dioperasionalisasikan menggunakan 

kasus yang penulis gunakan yaitu Japan-Mongolia Economic Partnership 

Agreement. 

2.2. Kerangka Konseptual 

Pembahasan mengenai Bilateral Trade Agreement mulai berkembang setelah 

banyak negara memutuskan untuk menggunakan mekanisme ini dalam menjalin 

ubungan perdagangan yang lebih terintegrasi. Dalam penelitiannya yang berjudul 

“Bilateral Trade & Investment Agreements”, Aziz Choudry menjelaskan bahwa 

BTA merupakan perjanjian perdagangan yang dibuat oleh 2 negara maupun 

sekumpulan negara seperti Uni Eropa dengan sebuah negara.45  

Menurut Aziz, perjanjian ini kemudian dilihat dalam konteks global sebagai 

batu loncatan menuju integrasi sepenuhnya ke dalam ekonomi pasar bebas global. 

BTA berfungsi  untuk memastikan bahwa pemerintah menerapkan langkah 

liberalisasi, privatisasi dan deregulasi untuk memudahkan suatu perusahaan 

                                                           
45Aziz Choudry, “Bilateral Trade & Investment Agreements”, Transnational Information 

Exchange-Asia, (2002). 
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menjalaskan bisnis mereka di negara host country. BTA didasarkan pada asumsi 

bahwa perdagangan bebas dan penghapusan peraturan tentang investasi akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pengurangan 

kemiskinan, peningkatan standar hidup dan peluang kerja yang semakin luas.46 

BTA pada umumnya mencakup penghapusan tarif terhadap produk barang dan jasa 

namun saat ini BTA semakin berkembang dan mencakup berbagai sektor seperti 

investasi, aturan mengenai pekerja dan kerjasama. 

Selain itu perjanjian perdagangan bilateral juga dapat menjadi cikal bakal 

dibentuknya sebuah blok perdagangan yang bersifat multilateral. Sebagai contoh, 

Amerika Serikat dan Kanada membentuk perjanjian bilateral yang kemudian 

menjadi cikal bakal dibentuknya NAFTA. Selain berfungsi sebagai pembentuk 

perjanjian multilateral di satu sisi BTA juga dianggap sebagai hambatan dalam 

pembentukan negosiasi di tingkat multilateral seperti WTO. Dikarenakan 

perkembangan negosiasi multilateral yang cenderung lambat maka BTA menjadi 

alternatif liberalisasi perdagangan dan hal ini semakin membuat negara-negara 

meninggalkan negosiasi yang masa depannya belum tentu jelas.47 Walaupun begitu, 

WTO yang secara simultan mengawasi jalannya BTA dan perjanjian perdagangan 

regional mengatakan bahwa tujuan perdagangan bilateral atau regional harus 

dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan antara negara-negara konstituen 

dan tidak meningkatkan hambatan negosiasi perdagangan WTO. 

BTA sendiri dapat dilihat sebagai mekanisme yang justru melengkapi 

mekanisme negosiasi di tingkat multilateral yang sampai saat ini belum disepakati 
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namun pada kenyataannya BTA justru menjadi mekanisme yang paling diminati 

sehingga negosiasi di WTO semakin ditinggalkan. 

Bilateral Trade Agreement menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas 

terutama setelah gagalnya mekanisme multilateral dalam mengaomodasi 

kepentingan negara untuk melakukan liberalisasi perdagangan. Hal inilah yang 

kemudian dikemukakan oleh Rao Coca dalam tulisannya yang berjudul 

“Multilateral vs. bilateral trade agreement: Which is better for U.S. Economy?”.48 

Rao Coca mencoba menganalisa dan membandingkan BTA dan  mulitilateral trade 

agreement untuk melihat mekanisme apa yang sebaiknya digunakan untuk Amerika 

Serikat menjalankan aktivitas perdagangannya. Perjanjian bilateral adalah 

perjanjian yang disepakati antara dua negara sekaligus yang memberikan mereka 

status perdagangan yang diatur sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tujuan 

dari perjanjian bilateral pada umumnya adalah sama dengan kesepakatan 

multilateral yaitu mengurangi tarif dan memudahkan negara-negara yang 

berpartisipasi untuk mengimpor dan mengekspor produk, memberikan akses yang 

diperluas ke pasar satu sama lain dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-

masing negara.49  

Keuntungan spesifik  dari perjanjian bilateral adalah lebih mudah untuk 

bernegosiasi karena hanya melibatkan dua negara; berlangsung lebih cepat, manfaat 

perdagangan lebih cepat dirasakan. BTAlebih mudah untuk ditegakkan, terutama 

jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme arbitrase. Bahkan dalam 

                                                           
48“Multilateral vs. bilateral trade agreement: Which is better for U.S. Economy?”, Las Vegas 

Business Press, 

https://businesspress.vegas/columns/experts-corner/multilateral-vs-bilateral-trade-agreement-

which-is-better-for-u-s-economy/, diakses pada 26 Mei 2019. 
49Ibid. 
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hasil analisa yang dikemukakan oleh Rao Coca menyatakan bahwa BTA lebih 

banyak mendatangkan manfaat dibandingkan mekanisme multilateral dikarenakan 

kesepakatan bilateral memiliki dampak besar pada pengurangan tarif, peningkatan 

ekspor Amerika Serikat, memberikan perlindungan untuk kekayaan intelektual dan 

peningkatan standar tenaga kerja yang efektif dan penegakan lingkungan.50  

Dibandingkan dengan BTA, perjanjian multilateral gagal untuk sepenuhnya 

memberikan manfaat perdagangan yang diharapkan AS. Salah satunya yaitu  

NAFTA, banyak pekerjaan manufaktur A.S. pergi ke Meksiko dengan 

melonggarkan banyak negara industri di sini setelah NAFTA mulai berlaku. Hal ini 

membuktikan bahwa BTA menjadi alternatif yang lebih baik digunakan oleh 

Amerika Serikat dalam melakukan perjanjian perdagangan. 

Selanjutnya, untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mendorong Jepang 

untuk menandatangani Economic Partnership Agreement  dengan Mongolia, 

penulis akan menggunakan konsep dari Jayant Menon yaitu Bilateral Trade 

Agreement. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Jayant Menon melalui 

ADB (Asian Development Bank) Discussion Paper No. 157 dengan judul Bilateral 

Trade Agreements and World Trading System pada tahun 2006.51  

2.2.1. Bilateral Trade Agreement 

Menurut Jayant Menon, Bilateral Trade Agreement merupakan perjanjian 

perdagangan yang disepakati oleh 2 (dua) pihak yang mana sifat perjanjian ini 

variatif sesuai dengan concern dan kepentingan yang akan dibawa oleh kedua belah 

                                                           
50Ibid. 
51Jayant Menon, “Bilateral Trade Agreements and World Trading System”, Op.cit., 3. 
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pihak di dalam perjanjian tersebut.52 BTA dibagi lagi kedalam berbagai jenis yaitu 

ada yang bersifat Free Trade Agreement (FTA) atau terdapat unsur perdagangan 

bebas didalamnya, kemudian Custom Union (CU),  serta service agreement.53 Saat 

ini, bentuk BTA yang paling banyak digunakan adalah FTA. CU masih jarang 

dipilih oleh negara untuk melakukan BTA sedangkan service agreement untuk 

beberapa kasus sudah terakomodasi di dalam FTA. 

Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam BTA bisa berasal dari negara, baik itu 

negara dengan negara kemudian PTA (Preferential Trade Agreement) dengan 

negara, suatu BTA dengan PTA, dan negara dengan suatu BTA. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa BTA menurut Jayant Menon tidak terbatas hanya dilakukan oleh 

negara yang independen saja. Beberapa entitas yang juga dikategorikan sebagai 

pihak yang dapat melakukan BTA dan diakui oleh WTO (World Trade 

Organiztion) yaitu Uni Eropa, Macau,  dan Hongkong.54 Seperti yang diketahui 

bahwa saat ini Macau dan Hongkong masih diakui sebagai bagian dari Tiongkok 

namun mereka juga memiliki perjanjian perdagangan dengan beberapa negara lain 

salah satunya dengan Selandia Baru. 

Bilateral Trade Agreement menjadi salah satu bentuk perjanjian perdagangan 

yang mulai intens dilakukan oleh negara-negara untuk menjalin hubungan 

perdagangan yang lebih progresif dan komprehensif. Ketertarikan negara untuk 

membentuk BTA terutama di wilayah Asia Pasifik semakin meningkat hingga 

mencapai 176 BTA pada tahun 2006, yang mana jumlah tersebut belum termasuk 

                                                           
52Ibid. 
53Ibid. 
54Ibid. 
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perjanjian yang masih dalam tahap negosiasi.55 BTA yang berkembang saat ini pun 

masih didominasi oleh kesepakatan yang dilakukan antar satu negara dengan negara 

lainnya. BTA menjadi sangat populer dikarenakan kemungkinan jumlah 

maksimum BTA yang dibentuk sangat banyak dan juga tidak ada pembatasan 

secara geografis bagi satu negara dengan negara lainnya dalam mencapai 

kesepakatan perdagangan tidak seperti Custom Union ataupun free trade area 

(FTA).  

2.2.2. Faktor Pendorong BTA 

Dalam tulisannya, Jayant Menon menjelaskan beberapa faktor yang 

kemudian mendorong atau memotivasi suatu negara untuk lebih memilih BTA 

dibandingkan bentuk perjanjian perdagangan lainnya. Faktor-faktor tersebut dibagi 

menjadi general factor dan spesific factor.56 

1. General Factor 

General Factor atau faktor umum merupakan dorongan atau motivasi 

yang pada umumnya melatarbelakangi suatu negara untuk membentuk 

BTA. Faktor ini disebut umum dikarenakan menurut Jayant Menon 

faktor ini berlaku bagi sebagian besar BTA yang disepakati oleh negara. 

Faktor general dibagi lagi menjadi beberapa faktor yaitu: 57 

1) Faktor kegagalan negosiasi di tingkat multilateral yang berkaitan 

dengan  proses liberalisasi yang terjadi di tingkat tersebut. Hal ini 

juga berkaitan dengan gagalnya negosiasi Doha Round di WTO 

                                                           
55Ibid, 1. 
56Ibid, 5. 
57Jayant Menon, “Dealing With Proliferation of Trade Agreement”, ADB Institute Discussion Paper 

No.60 (2008). 
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(World Trade Organization). Doha Round berkaitan dengan 

negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai pengurangan 

hambatan dagang atau dengan kata lain perjanjian menuju 

liberalisasi perdagangan. Dengan gagalnya liberalisasi di level 

multilateral negara kemudian merasa kecewa dikarenakan 

kepentingan mereka yang gagal tercapai sehingga mendorong 

mereka untuk kemudian melakukan perjanjian bilateral dengan 

negara lainnya dan mengejar agenda liberalisasi diantara keduanya.  

2) Faktor domino effect atau snowball effect BTA yaitu faktor yang 

dipengaruhi oleh mulai populer dan mulai menyebarnya BTA yang 

dilakukan oleh negara-negara terutama di kawasan Asia-Pasifik. 

Faktor ini juga kemudian disebut sebagai efek domino dimana suatu 

negara merasa perlu juga untuk membentuk BTA dengan negara lain 

dan juga mereka akan merasa dirugikan atau tertinggal jika tidak 

menandatangani BTA.  

3) Faktor general berikutnya yaitu perhatian atau pengetahuan 

masyarakat terhadap suatu BTA. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu kurangnya perhatian media terhadap proses 

pembentukan BTA tersebut, kelompok industri, kelompok anti-FTA 

terhadap BTA.58 Hal ini kemudian berdampak pada kurangnya 

tekanan yang diberikan oleh mereka untuk menggagalkan proses 

BTA. Karena tidak adanya tekanan tersebut maka proses negosiasi 

                                                           
58Ibid, 6. 
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bahkan sampai pada tahap penandatanganan BTA akan berjalan 

lebih cepat dan lebih mudah disetujui. 

4) Faktor general yang terakhir yaitu motivasi politik. Faktor ini 

dikarenakan adanya kepentingan lain selain ekonomi yaitu politik 

yang memungkinkan untuk terakomodasi melalui BTA. Politik yang 

dimaksud berkaitan dengan politik di tingkat domestik dimana 

adanya dorongan dari partai politik dan elit politik yang memiliki 

kepentingan mereka masing-masing sehingga mendorong terjadinya 

BTA tersebut. Selain itu adanya motif politik ekonomi suatu negara 

dalam membentuk BTA juga menjadi salah satu faktor pendorong 

BTA. 

 

2. Spesific Factor 

Spesific Factor atau faktor spesifik merupakan faktor-faktur khusus 

yang mendorong suatu negara untuk melakukan BTA. Faktor spesifik 

tersebut antara lain berfokus pada beberapa isu spesifik seperti 

perdagangan, strategis, dan faktor non-ekonomi lainnya.. Faktor 

spesifik dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu economic, strategic, dan 

event driven.59 

1) Economic Factor 

Merupakan salah satu faktor pendorong spesifik yang fokusnya 

cenderung ke isu ekonomi. Kategori dari faktor ini dibagi menjadi 2 

(dua), yaitu: 

                                                           
59Ibid. 
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1. Sector Driven 

Faktor Sector Driven dimotivasi oleh keinginan pihak-pihak 

untuk memperluas sektor yang sebelumnya diabaikan pada level 

multilateral. Sektor yang dimaksud adalah sektor yang menjadi 

sektor kunci dari negara tersebut maupun sektor yang menjadi 

pengecualian dalam BTA dikarenakan sektor-sektor tersebut 

menjadi fokus utama negara dalam BTA atau juga disebabkan 

sektor tersebut ingin di-‘aman’kan oleh negara. Sector driven 

kemudian dibagi lagi menjadi 2 kategori yaitu: 60 

a. Sector expanding, yaitu salah satu faktor yang mendorong 

suatu negara untuk melakukan BTA dikarenakan adanya 

preferensi akses terhadap sektor-sektor tertentu. Sektor 

tersebut menjadi sektor utama atau unggulan yang ingin 

dikembangkan dengan mengurangi dan meminimalisir 

hambatan-hambatan bagi ekspansi sektor tersebut ke 

wilayah yang yang tidak bisa dicapai jika menggunakan 

kesepakatan yang bersifat multilateral.61 

b. Sector excluding,  yaitu sektor-sektor yang termasuk 

‘sensitif’ sehingga tidak dapat diakomodasi di perjanjian 

perdagangan. Hal inilah yang kemudian membuat negara 

lebih memilih BTA dikarenakan lebih bisa fleksibel dan 

memungkinkan negara untuk berkompromi dengan negara 

lainnya untuk tidak memasukkan sektor tersebut ke dalam 

                                                           
60Ibid, 7. 
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BTA. Sektor yang dianggap sensitif tersebut berusaha untuk 

diamankan oleh negara dan yang paling sering adalah sektor 

agrikultural.62 

2. Market access 

Merupakan salah satu faktor pendorong BTA yang dimotivasi 

oleh keinginan negara untuk mengakses pasar ke negara lain 

melalui BTA sehingga lebih mudah dan juga untuk 

mengamankan akses pasar yang sebelumnya telah ada. Kategori 

ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu market restoring  dan market 

creating.63 

a. Market restoring yaitu suatu negara ingin membentuk BTA 

dikarenakan ingin mengamankan atau memulihkan akses 

pasarnya di negara lain dikarenakan adanya dampak dari 

PTA yang diikuti oleh negara yang menjadi tujuan akses 

pasarnya. Market restoring membuat negara berusaha untuk 

menjaga pasarnya yang sudah ada di berbagai sektor yang 

ada di negara tujuan BTA. Dikarenakan negara lain tersebut 

memiliki PTA ditakutkan adanya perlakuan diskriminatif 

terhadap negara yang tidak termasuk dalam PTA tersebut. 

b. Market creating yaitu motivasi yang dilatarbelakangi oleh 

keinginan negara-negara untuk memperkuat perdagangan 

dan investasi salah satunya dengan cara mengatasi hambatan 

dagang yang sebelumnya dihadapi oleh kedua belah pihak 

                                                           
62Ibid, 8. 
63Jayant Menon, “Bilateral Trade Agreements and World Trading System”, Loc.cit. 
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termasuk di tingkat multilateral. Selain itu, adanya potensi 

sumber daya alam yang menjadi peluang bagi perdagangan 

atau diliberalisasi antar kedua belah pihak. 

2) Strategic Factor 

Faktor ini merupakan kategori motivasi atau pendorong suatu negara 

melakukan BTA dikarenakan alasan-alasan strategis. Faktor ini 

dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu lobby driven dan terror driven.64 

1. Faktor lobby driven merupakan faktor pendorong BTA yang 

dimotivasi oleh adanya isu strategis diluar perdagangan yang 

ingin dicapai melalui negosiasi-negosiasi yang dilakukan untuk 

membentuk BTA. Biasanya, negara memiliki agenda strategis 

tersendiri dalam melakukan BTA. Sebagai contoh yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memiliki 

agenda untuk menyebarkan pemahaman mengenai standar buruh 

dan regulasi tentang lingkungan dalam WTO namun hal tersebut 

gagal. Sehingga langkah yang dilakukan untuk melanjutkan 

agenda ini adalah dengan menggunakan BTA. 

2. Faktor terror driven, yaitu faktor pendorong pembentukan BTA 

yang dimotivasi oleh adanya agenda untuk memerangi terorisme 

bersama. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang membentuk 

BTA dengan beberapa negara seperti Maroko, Yordania, dan 

beberap negara di kawasan Afrika Utara juga bekerjasama 

secara bilateral untuk bergabung dalam kampanye ‘war on 
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terror’ yang pertama kali mucul pada pemerintahan yang 

dipimpin oleh Bush.65 BTA kemudian digunakan oleh AS 

sebagai ‘anti-terror weapon’ dengan menjanjikan akses pasar 

domestik AS agar negara lain juga mau bergabung dalam perang 

melawan terorisme. 

3) Event Driven Factor 

Faktor event driven dibagi dalam beberapa sub kategori yaitu PTA, 

WTO accession dan politik 

1. Sub kategori PTA merupakan faktor pendorong pembentukan 

BTA yang bertujuan untuk mencapai integrasi dengan anggota 

PTA maupun dengan PTA tersebut. PTA dibagi lagi menjadi 

beberapa faktor yaitu: 66 

a. PTA facilitation BTAs, merupakan faktor pendorong BTA 

yang mana dikarenakan sebuah negara ingin mempercepat 

laju integrasi-nya dengan PTA. Hal ini terjadi pada suatu 

negara yang bukan bagian dari PTA tersebut atau dengan 

kata lain merupakan non-anggota PTA yang menjadi tujuan 

dibentuknya BTA. 

b. PTA integration BTAs, yaitu BTA yang dibentuk oleh dua 

pihak yang sama-sama merupakan anggota dari sebuah PTA. 

Dengan membentuk BTA baru diluar PTA yang diikuti 

kedua negara semakin mengintegrasikan hubungan ekonomi 

mereka. 

                                                           
65Jayant Menon, “Dealing With Proliferation of Trade Agreement”, Loc.cit. 
66Ibid, 11. 
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2. Sub kategori kedua yaitu WTO accession yang merupakan faktor 

pendorong suatu negara untuk membentuk BTA dengan negara 

lain untuk bergabung dengan WTO. Hal ini terutama dilakukan 

oleh negara non-anggota WTO dengan negara anggota WTO 

yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat seperti 

Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga negara tersebut 

memiliki akses ke WTO.67 

3. Faktor yang terakhir yaitu faktor politik yang dibagi kedalam 2 

sub-kategori yaitu political integration dan political 

disintegration. 68 

a. Political integration merupakan faktor pendorong 

pembentukan BTA dimotivasi oleh keinginan negara untuk 

mempercepat integrasi ekonomi politik union yang 

melibatkan keduanya. Sebagai contoh yaitu BTA antara 

Macao dan RRC maupun Hong Kong dan RRC. 

b. Political disintegration merupakan faktor pendorong 

pembentukan BTA karena adanya disintegrasi politik yang 

terjadi di masa lalu.69 Sebagai contoh pada masa runtuhnya 

Uni Soviet, negara-negara yang baru merdeka ini kemudian 

membentuk BTA antara satu sama lain untuk memastikan 

integrasi ekonomi tetap berjalan walaupun secara politis 

integrasi mereka sudah tidak terjadi lagi. 

                                                           
67Ibid. 
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Berdasarkan uraian penulis diatas mengenai faktor pendorong BTA 

khususnya mengenai specific factor, berikut merupakan bagan specific factor 

menurut Jayant Menon. 

Gambar 1 Specific Factors of BTAs 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Sumber: Bilateral Trade Agreement and World Trading System) 

 

2.3. Operasionalisasi Konsep 

Dalam menganalisa faktor-faktor yang mendorong Jepang untuk 

menandatangani Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement (EPA) penulis 

menggunakan konsep Bilateral Trade Agreement dari Jayant Menon. Dalam 

konsep tersebut terdapat 2 (dua) macam faktor yaitu general factor dan specific 

factor yang mana akan dioperasionalisasikan oleh penulis menggunakan kasus yang 

telah disebutkan diatas. 

Dalam general factor terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu kegagalan 

negosiasi di institusi multilateral, domino effect BTA, perhatian masyarakat 

terhadap BTA, dan motivasi politik. Berdasarkan indikator pertama yaitu kegagalan 

negosiasi di institusi multilateral penulis akan meneliti apakah terdapat kepentingan 

Jepang di negosiasi tersebut yang gagal untuk dicapai yang kemudian mendorong 
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negara tersebut untuk membentuk EPA. Indikator yang kedua yaitu domino effect 

yang akan berlaku jika dalam penelitian ini penulis menemukan trend BTA yang 

mulai naik di kawasan Asia Pasifik. Rentang waktu yang digunakan untuk melihat 

trend tersebut adalah maksimal tahun 2015. 

Indikator ketiga yaitu perhatian masyarakat terhadap BTA antara Jepang 

dan Mongolia. Penulis akan menganalisa mengenai perhatian media, kelompok 

oposisi, dan kelompok anti-free trade yang ada di Jepang terhadap Japan-

Mongolia. Sedangkan indikator yang terakhir yaitu motivasi politik, penulis akan 

melihat dan menganalisa apakah ada peran dari politisi atau partai politik yang 

berperan dalam terbentuknya Japan-Mongolia EPA. Selain itu dalam indikator ini 

juga melihat isu politik ekonomi yang berpengaruh dalam pembentukan perjanjian 

perdagangan tersebut. 

Variabel yang terakhir yaitu Specific Factor memiliki tiga indikator utama 

yaitu economically motivated BTA, strategic factor, dan event driven factor. Dalam 

indikator economically motivated BTA terdapat dua sub indikator yaitu sector 

driven dan market access. Dalam sector driven terdiri dari sector expanding dan 

sector excluding. Dalam sector expanding sendiri penulis akan melihat apakah 

terdapat sektor-sektor yang ingin diliberalisasi melalui Japan-Mongolia EPA yang 

sebelumnya sulit dicapai di negosiasi multilateral. Sedangkan sector excluding akan 

berlaku jika terdapat sektor yang dikecualikan atau mendapat perlakuan khusus 

dalam perjanjian. 

Selanjutnya dalam market access terdapat market restoring dan market 

creating. Dalam faktor market restoring penulis akan menganalisa mengenai akses 
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pasar yang ingin diamankan oleh Jepang di Mongolia dalam perjanjian. Sedangkan 

market creating berlaku jika terdapat penemuan sumber daya yang menjadi peluang 

dagang baru bagi Jepang dan juga untuk menghapus hambatan dagang yang 

sebelumnya terjadi antara Jepang dengan Mongolia. 

Dalam variabel selanjutnya yaitu strategic factor terdapat dua sub-indikator 

yaitu lobby driven dan terror driven. Dalam lobby driven, penulis akan meneliti 

tentang isu-isu strategis dan non-perdagangan Jepang dengan Mongolia melalui 

perjanjian tersebut. Sedangkan terror driven akan berlaku jika dalam perjanjian 

perdagangan ini Jepang dan Mongolia terdapat keterkaitan dengan isu terorisme. 

Variabel yang terakhir yaitu event driven factor dibagi menjadi PTA, WTO, 

dan political. Dalam faktor PTA terdapat PTA facilitation dan PTA integration. 

PTA facilitation akan berlaku bilamana terdapat PTA yang diikuti oleh Mongolia 

sedangkan Jepang tidak mengikutinya sehingga Jepang ingin bergabung dengan 

PTA tersebut melalui perjanjian EPA dengan Mongolia. Sedangkan PTA 

integration akan berlaku jika Jepang dan Mongolia bergabung dalam satu PTA 

yang sama sehingga membuat kedua negara tersebut ingin lebih mempererat 

hubungan ekonomi mereka di tingkat bilateral. Namun pada faktor PTA integration 

ini penulis tidak menemukan adanya PTA yang sama-sama diiukuti oleh Jepang 

dan Mongolia sehingga faktor ini kemudian akan dikonstantakan. 

Faktor WTO accession akan berlaku jika Jepang bukan anggota dari WTO. 

Namun dikarenakan Jepang dan juga Mongolia merupakan anggota WTO maka 

faktor ini akan dikonstantakan.  
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Event driven yang terakhir yaitu motif politik dibagi kedalam political 

integration dan political disintegration. Kedua faktor ini juga tidak bisa 

dioperasionalisasikan oleh penulis dikarenakan Jepang dan Mongolia tidak 

termasuk dalam political union dan kedua negara tersebut juga bukan merupakan 

negara pecahan sehingga tidak menjadi faktor yang mendorong Jepang dalam 

menandatangani Japan-Mongolia EPA.   

Tabel 2 Operasionalisasi Konsep 

 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

Bilateral 

Trade 

Agreement 

General 

Factor 

Kegagalan negosiasi 

di tingkat 

multilateral 

Kepentingan Jepang yang gagal 

tercapai dalam negosiasi di 

WTO 

Domino effect BTA 

Adanya momentum di kawasan 

Asia-Pasifik dimana trend BTA 

sedang gencar-gencarnya 

Pengetahuan 

masyarakat terhadap 

BTA 

Mencari tentang perhatian 

media, kelompok anti-FTA, 

kelompok opisisi di Jepang 

tentang Japan-Monglia 

Economic Partnership 

Agreement (EPA) 

Motivasi Politik 

Ada atau tidaknya dorongan 

politik dalam negeri yang 

mempengaruhi Jepang dalam 

penandatanganan Japan-

Mongolia EPA 

Specific 

Factor 

Economic Factor Sector Driven: adanya sektor-

sektor tertentu yang dianggap 

penting bagi Jepang 

- Sector expanding: 

terdapat satu sektor 

yang menjadi fokus 

Jepang  yang ingin di 

liberalisasi melalui 

Japan-Mongolia EPA 

- Sector excluding: 

terdapat sektor yang 

mendapatkan perhatian 

khusus dan sensitif 

sehingga tidak 
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dimasukkan dalam 

perjanjian  

Market access: upaya Jepang  

mengakses pasar yang ada di 

Mongolia melalui Japan-

Mongolia EPA 

- Market restoring: 

Jepang  membentuk 

Japan-Mongolia EPA 

dalam rangka menjaga 

pasar yang ada di 

Mongolia 

- Market creating: 

Jepang membentuk 

Japan-Mongolia EPA 

dengan tujuan 

penghapusan hambatan 

dagang yang pernah 

terjadi di Mongolia dan 

adanya sumber daya di 

Mongolia yang menjadi 

peluang dagang dengan 

Jepang 

Strategic Factor Lobby driven: apakah Jepang 

memiliki agenda strategis yang 

dibahas dalam Japan-Mongolia 

EPA 

Terror driven: pembentukan 

BTA dalam hal untuk 

memerangi terorisme yang 

dimasukkan ke dalam 

perjanjian   

Event driven factor PTA: Japan-Mongolia EPA 

sebagai bentuk integrasi 

ekonomi Jepang dan Mongolia 

- PTA facilitation BTA: 

adanya PTA yang 

belum diikuti oleh 

Jepang  sementara 

Mongolia  sudah 

mengikuti 
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Konsep Bilateral Trade Agreement: Faktor Pendorong BTA dari Jayant Menon

General 
Factors

Disenchantment with 
liberalization at 

multilateral level

Domino Effect

BTAs Tend to 
attract less 
attention

Politically 
Motivated

Specific 
Factors

Economic

Sector Driven

Expanding

Excluding

Market Access

Market 
Restoring

Market 
Creating

Strategic

Terror Driven

Lobby Driven

Event Driven

PTA

Integration

Facilitation

WTO Access Political

Integration

Disintegration

2.4. Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa faktor yang mendorong Jepang dalam pembentukan Japan-Mongolia EPA tahun 2015? 

Jepang membentuk EPA dengan Mongolia dipengaruhi oleh general factor dan specific factor. General factor yaitu domino 

effect, BTA cenderung tidak terlalu memicu perhatian masyarakat luas, dan faktor politik. Specific factor yaitu economic factor 

yang ingin dicapai oleh Jepang melalui Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement. 

Jepang menandatangani BTA dengan Mongolia melalui Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement Tahun 2015.. Perjanjian ini 

menjadi menarik dikarenakan  perjanjian ini menjadi BTA pertama bagi negara Mongolia dan juga kondisi ekonomi Mongolia yang sedang 

tidak bagus pada saat pembentukan perjanjian ini namun Jepang tetap menandatangani BTA ini. 
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2.5. Argumen Utama 

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki argumen utama untuk menjawab 

masalah yang yang telah penulis rumuskan. Faktor pendorong yang menjadi alasan 

Jepang membentuk BTA dengan Mongolia yaitu disebabkan oleh kegagalan 

negosiasi di tingkat multilateral terutama dikarenakan gagal-nya negosiasi Doha 

Round sehingga kepentingan Jepang dalam meliberalisasi perdagangannya dapat 

terakomodasi melalui Japan-Mongolia EPA. Selain itu faktor adanya 

perkembangan jumlah BTA di kawasan Asia Pasifik, perhatian masyarakat dalam 

negeri Jepang dalam bentuk kelompok industri serta adanya motivasi politik dari 

dalam negeri tersebut kemudian mendorong Jepang dalam menandatangani Japan-

Mongolia EPA tahun 2015. 

Untuk specific factor, adanya keinginan untuk meliberalisasi sektor unggulan 

seperti transportasi, menghapus hambatan-hambatan dagang dan juga adanya 

potensi sumber daya alam di Mongolia seperti hasil tambang batu bara kemudian 

mendorong Jepang untuk menyepakati perjanjian perdagangan bilateral dengan 

Mongolia. Oleh karena itu faktor sector expanding, market restoring dan market 

creating dapat menjadi faktor-faktor spesifik yang mendorong Jepang dalam 

menandatangani BTA dengan Mongolia melalui Japan-Mongolia EPA tahun 2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif didasarkan pada pertanyaan di rumusan masalah yaitu apa faktor yang 

mendorong Jepang  menandatangani BTA dengan Mongolia melalui Japan-

Mongolia Economic Partnership Agreement (EPA).70  Dianalisis melalui konsep 

BTA yang sudah ada karena penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai faktor-

faktor Jepang menandatangani BTA dengan Mongolia melalui Japan-Mongolia 

Economic Partnership Agreement. 

3.2.  Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian yang akan diteliti difokuskan pada analisa 

keputusan  Jepang  menandatangani Japan-Mongolia Economic partnership 

Agreement berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang 

menjadi fokus Level of Analysis penelitian ini adalah berada pada level state yaitu 

Jepang.71 Selain itu ruang lingkup data yang digunakan adalah data-data hingga 

tahun 2015 yaitu momentum penandatanganan BTA antara Jepang dan Mongolia. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

                                                           
70Mohtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”, (Jakarta:LP3ES, 

1990), 79. 
71Ibid, 45. 
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jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan 

spesifik. Pengumpulan data dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang sudah 

dibuat untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan 

setiap variabel, supaya diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya.72 

Penulis kemudian menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. 

Penulis akan melakukan studi literatur dengan cara mengumpulkan dan 

mencari data serta informasi berdasarkan penelaah referensi, baik yang bersumber 

dari buku, jurnal, berita, dan artikel dari berbagai sumber dan kemudian 

mengolahnya menjadi kerangka penelitian yang dapat memberikan manfaat dan 

tujuan bagi pembacanya. 

3.4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang mana 

menganalisa faktor-faktor apa saja yang mendorong Jepang dalam menandatangani 

BTA dengan Mongolia. Analisis data dilakukan mulai dari reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan 

(drawing and verifying conclusions).73 

3.5. Sistematika Penulisan 

Pembagian sistematika penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut: 

1) BAB I  PENDAHULUAN; yang terdiri dari atar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujual penulisan, dan manfaat penulisan baik praktis 

maupun akademis. 

                                                           
72W. Gulo, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Grasindo, 2000), 28. 
73Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2010), 247. 
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2) BAB II KERANGKA PEMIKIRAN; yang terdiri dari 2 (dua) studi 

terdahulu, kerangka konseptual, serta operasionalisasi konsep. 

3) BAB III METODE PENELITIAN; yang terdiri dari jenis penelitian, 

ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta 

sistematika penulisan. 

4) BAB IV GAMBARAN UMUM; yang berisi gambaran umum bilateral 

trade agreement (BTA) dari Jepang, hubungan ekonomi Jepang dan 

Mongolia serta proses negosiasi Japan-Mongolia EPA. 

5) BAB V PEMBAHASAN; yang berisi hasil analisa penulis 

menggunakan konsep Bilateral Trade Agreement. 

6) BAB VI PENUTUP; yang terdiri dari kesimpulan 

 dan saran. 
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BAB IV  

PEMBENTUKAN BILATERAL TRADE AGREEMENT JEPANG DAN 

MONGOLIA DALAM JAPAN-MONGOLIA ECONOMIC PARTNERSHIP 

AGREEMENT (EPA) 

4.1. Hubungan Ekonomi Jepang dan Mongolia 

Jepang dan Mongolia memulai hubungan diplomatik mereka pada tanggal 24 

Februari tahun 1972.74 Hubungan diplomatik pertama ini secara resmi dimulai 

setelah perang dunia ke-2. Hubungan keduanya tidak menunjukkan perkembangan 

yang positif dimana pada saat itu pemerintahan Mongolia yang masih menganut 

sistem komunis. Kemudian pada tahun 1989, Mongolia mulai menganut sistem 

pemerintahan yang demokratik pasca demonstrasi secara besar-besaran di negera 

tersebut tepatnya pada International Human Rights Day yang mana masyarakat 

setempat menuntut demokratisasi di Mongolia.75 Peristiwa di Ulan Bator tersebut 

menjadi titik awal perubahan sistem pemerintahan Mongolia yang menjadi 

sepenuhnya demokratik setelah kepemimpinan komunis secara resmi keluar dari 

pemerintahan.  

Sejak demokratisasi sepenuhnya di pemerintahan Mongolia, negara tersebut 

kemudian mendapat banyak dukungan dari negara-negara lain. Salah satunya yaitu 

Jepang yang secara konsisten mendukung upaya Mongolia dalam demokratisasi 

dan transisi ke sistem pasar yang lebih terbuka.76 Mongolia mulai menjalin 

                                                           
74“Japan-Mongolia Relations (Basic Data)”, Ministry of Foreign Affairs, 

https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/mongolia/data.html, diakses pada 26 Maret 2019. 
75“Mongolian Democracy: From Post-Soviet Success To Post-Transition Struggle”, RFERL, 

https://www.rferl.org/a/Mongolian_Democracy_From_PostSoviet_Success_To_PostTransition_St

ruggle/1899808.html, diakses pada 26 Maret 2019. 
76“Japan-Mongolia Relations (Basic Data)”, Ministry of Foreign Affairs, Loc.cit. 
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hubungan perdagangan dengan negara-negara yang secara ekonomi lebih maju 

seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, 

Presiden Mongolia mengajukan ‘most favored nation’ status bagi Mongolia dalam 

rangka memberikan akses pasar bagi Mongolia di Amerika Serikat.77 Kemudian 

kunjungan resmi pertama Jepang ke Mongolia dilakukan oleh Toshiki Kaifu pada 

tahun 1991 setelah demokratisasi Mongolia menandakan hubungan yang lebih erat 

akan dijalankan oleh kedua negara ini.78 Setelah kunjungan tersebut, Jepang 

kemudian memberikan dana hibah kepada Mongolia pertama kalinya dalam sejarah 

sebesar US$ 155 juta pada saat konferensi ‘Tokyo Aid Donors’ berlangsung.79 

Selain bantuan dana hibah, pemerintah Jepang juga memberikan bantuan teknis 

guna mendukung pemerintahan Mongolia dalam proses demokrasi dan juga untuk 

membantu negara tersebut untuk lebih terbuka terhadap liberalisasi pasar.80 

Konferensi ‘Tokyo Aid Donors’ selanjutnya yang berlangsung di Jepang 

memutuskan untuk memberikan bantuan menengah-jangka panjang senilai US$ 

150 juta bagi Mongolia termasuk didalamnya adalah dana untuk perbaikan kereta 

api di Mongolia.81  

Selain memperbaiki kereta api, Jepang kemudian memberikan dana bantuan 

untuk reparasi jalur kereta api yang menghubungkan kota Zamyn-Uud dengan 

perbatasan Tiongkok.82 Konferensi untuk dana bantuan ini diadakan pada tahun 

1993 atau 2 tahun setelah bantuan luar negeri pertama diberikan. Selain itu, 

                                                           
77Alan J.K. Sanders, “Historical Dictionary of Mongolia”, (Scarecrow Press Inc.: Lanham, 2004), 

12. 
78Ibid, 358. 
79Ole Bruun & Ole Odgaard, “Mongolia in Transition”, (Curzon Press: Surrey, 1996), 241. 

80Ibid. 
81Ibid, 242. 
82Ibid. 
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Mongolia juga mendapatkan bantuan dana hibah dari beberapa organisasi 

internasional seperti IMF (International Monetary Fund), ADB (Asian 

Development Bank), dan World Bank. Bantuan dari organisasi-organisasi tersebut 

bersamaan dengan konferesi yang diadakan oleh Jepang di Tokyo tersebut 

berlangsung. 

Sebagai timbal balik dari dana hibah yang diberikan, Mongolia kemudian 

menjadi pemasok minyak mentah ke Jepang dengan nilai sebesar US$ 20 juta. 

Statistik perdagangan keduanya kemudian perlahan tapi pasti mulai naik hingga 

menyentuh angka 9%.83 Pada tahun 1994, Jepang menjadi partner dagang terbesar 

bagi Mongolia ke-4 setelah Tiongkok, Rusia, dan Kazakhstan. Selain itu Jepang 

juga mulai menjadi mitra yang cukup penting bagi Mongolia dengan menjadi 

investor dan melakukan joint-venture dengan perusahaan Mongolia. Hal ini 

menjadikan Jepang sebagai negara investor yang besar setelah Tiongkok, Rusia, 

Amerika Serikat dan Hong Kong.84 

Hubungan keduanya menunjukkan kedekatan yang harmonis setelah bantuan-

bantuan yang diberikan oleh Jepang ke Mongolia mendapatkan respon yang positif 

dari masyarakat Mongolia. Ungkapan “A friend in need is a friend indeed” 

merupakan ekspresi dari masyarakat Mongolia terhadap Jepang.85 Kemudian pada 

tahun 1998 saat kunjungan Presiden Mongolia Natsagiin Bagabandi ke Jepang 

menjadi langkah awal untuk hubungan bilateral yang lebih erat. Kunjungan tersebut 

juga menjadi kunjungan resmi diplomatik pertama Presiden Mongolia ke Jepang 

                                                           
83Ibid, 245. 
84Ibid. 
85“Japan’s Assistance To Mongolia”, Embassy of Japan in Mongolia, https://www.mn.emb-

japan.go.jp/news/ODAenglish.PDF, diakses pada 26 Maret 2019. 
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setelah keduanya resmi membangun hubungan diplomatik pada tahun 1972. 

Agenda utama yang dibahas dalam kunjungan kenegaraan tersebut yaitu untuk 

membangun kemitraan yang lebih komprehensif antara kedua belah pihak.86  

Berselang 1 minggu setelah kunjungan tersebut dilaksanakan, Pemerintah 

Jepang dan Mongolia secara resmi mengeluarkan pernyataan yang menyerukan 

pembentukan "kemitraan komprehensif" antara kedua negara menuju abad ke-21. 

Rencana kerjasama jangka panjang tersebut kemudian didokumentasikan dan akan 

berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan hubungan bilateral kooperatif di 

bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.87 

Pembahasan mengenai kemitraan strategis kemudian dilanjutkan pada tahun 

2007 saat kunjungan kenegaraan oleh Presiden Enkhbayar ke Jepang. Pembahasan 

mengenai kemitraan komprehensif tersebut berkembang menjadi rencana aksi yang 

disebut dengan “The Basic Action Plan for Japan and Mongolia over the Next Ten 

Years”.88 Kemudian pada tahun 2009, hubungan perdagangan antar kedua negara 

semakin diperkuat dengan adanya kerjasama untuk mengembangkan uranium dan 

sumber mineral yang dimiliki oleh Mongolia. Pembahasan mengenai kerjasama ini 

dimulai pada saat kunjungan Perdana Menteri Mongolia Sanjaagiin Bayar ke 

Jepang.89 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Mongolia sangat kaya 

akan sumber daya alam dan sektor tersebut menjadi sektor yang paling penting dan 

utama dalam ekspor Mongolia ke Jepang. 

                                                           
86The Japan Times, “Mongolia-Japan Partnership At Focus Of Bagabandi Visit”, 

https://www.japantimes.co.jp/news/1998/05/11/national/mongolia-japan-partnership-at-focus-of-

bagabandi-visit/#.XJVgEPlTLIU, diakses 26 Maret 2019. 
87Ibid. 
88Embassy of Japan in Mongolia, “Japan’s Assistance To Mongolia”, Loc.cit. 
89Ian J.K. Sanders, “Historical Dictionary of Mongolia”, Op.cit., 360. 
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Selanjutnya pada tahun 2010, baik Jepang maupun Mongolia mengembangkan 

pembahasan kemitraan mereka menjadi “Strategic Partnership” sebagagai tujuan 

dari hubungan diplomatik mereka. Hal tersebut diikuti dengan disahkannya “Basic 

Policy on Comprehensive Economic Partnerships” oleh Kabinet Jepang sebagai 

langkah awal dalam rencana aksi untuk negosiasi Japan-Mongolia EPA yang pada 

tahun 2015 kemarin telah disepakati oleh kedua belah pihak.90 Japan-Mongolia 

EPA yang sudah ditandatangani tersebut saat ini sudah dalam tahap implementasi 

setelah kedua negara tersebut telah melaksanakan proser  ratifikasi sesuai dengan 

prosedur hukum yang berlaku di domestik kedua negara. 

Selain kerjasama bilateral ekonomi, Jepang juga menjadi salah satu negara 

donor terbesar bagi Mongolia dalam hal bantuan luar negeri. Sejak tahun 1991 

setelah demokratisasi Mongolia, Jepang sangat aktif memberikan bantuan luar 

negeri bagi negara tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Jepang 

memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk hibah, dana proyek, hingga bantuan 

teknis. Namun mekanisme bantuan luar negeri Jepang yang terstruktur dan jangka 

panjang bagi Mongolia dimulai pada tahun 2004.91 Jepang mengesahkan kebijakan 

yang disebut dengan “Basic Policy for Japan’s ODA to Mongolia” yang mana 

kebijakan ini sebagai langkah awal Jepang untuk mengadopsi sistem bantuan luar 

negeri untuk Mongolia setiap 5 tahun.92 Melalui ODA (Official Development 

Assistance) milik Jepang, Mendapatkan bentuk-bentuk bantuan luar negeri, antara 

lain:93 

                                                           
90“Mongolia EPA”, Ministry of Foreign Affairs, Loc.cit. 
91“Japan’s Assistance To Mongolia”, Embassy of Japan in Mongolia, Loc.cit. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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• Dukungan untuk pembangunan institusi dan pengembangan sumber daya 

manusia untuk mempromosikan ekonomi pasar terbuka 

• Dukungan untuk pembangunan pedesaan 

• Dukungan untuk perlindungan lingkungan 

• Dukungan untuk pengembangan infrastruktur untuk mempromosikan 

kegiatan ekonomi 

Tabel 3 Total Bantuan Luar Negeri Jepang Untuk Mongolia Tahun 

2012-2015 

 (Dalam Juta ¥ {Yen}) 

(Sumber: Japan Ministry of Foreign Affairs) 

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dalam jumlah 

bantuan luar negeri Jepang untuk Mongolia terutama dalam bentuk pinjaman. 

Sedangkan dalam bentuk hibah, jumlahnya di setiap tahun semakin turun. Dapat 

dilihat pula bahwa bentuk bantuan luar negeri yang mendominasi bantuan Jepang 

ke Mongolia adalah dalam bentuk pinjaman. Tidak hanya bantuan luar negeri dari 

Jepang kepada Mongolia yang mewarnai hubungan bilateral kedua negara ini. 

Mongolia juga turut mendukung partner-nya dalam berbagai bencana nasional 

yang dihadapi. Salah satunya yaitu pada tahun 2012 ketika terjadi bencara di 

Fukushima terkait dengan kecelakaan nuklir sebagai tenaga listrik, pemerintah 

Fiscal Year Loan Aid Grant Aid Technical Cooperation 

2012 - 34.04 23.62 

2013 117.36 31.85 24.17 

2014 - 23.94 25.92 

2015 368.50 9.91 25.08 

Total 485.86 99.74 98.79 
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Mongolia juga turut mendonasikan dana sebesar US$ 1 juta untuk perbaikan dan 

rekonstruksi.94  

Dalam sektor perdagangan, Mongolia dan Jepang aktif melakukan kegiatan 

ekspor dan impor. Beberapa tahun terakhir, Jepang mulai menjadi salah satu dari 5 

importer terbesar bagi Mongolia. Sebelumnya pada tahun 2013, Jepang menduduki 

urutan ke-5 sebagai importir terbesat negara tersebut namun 2 tahun kemudian 

Jepang berhasil naik menjadi importir terbesar Mongolia ke-3 bersama dengan 

Tiongkok dan Rusia yang merupakan mitra jangka panjang Mongolia dan yang 

paling aktif melakukan aktivitas perdagangan dengan Mongolia.95 

Grafik 2 Statistik Perdagangan Jepang ke Mongolia Tahun 2005-2015 

(Dalam US$ juta) 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: The Observatory of Economic Complexity) 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tselama 10 tahun terakhir 

statistik perdagangan keduanya cukup fluktuatif. Beberapa tahun terakhir 

menunjukkan bahwa ekspor Jepang ke Mongolia semakin meningkat sedangkan 

                                                           
94“Far East Affairs: Mongolia and Japan”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2017/03/far-

east-affairs-mongolia-and-japan/, diakses pada 26 Maret 2019. 
95“Mongolia Trade Summary 2015”, WITS World Bank, 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MNG/Year/2015/Summary, diakses pada  7 

April 2019. 
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ekspor Mongolia ke Jepang cenderung stagnan. Volume ekspor Jepang yang 

mencapai US$ 330 juta tersebut didominasi oleh produk kendaraan bermotor yang 

mencapai 70% dari total ekspor pada tahun 2015. Sedangkan 75% dari total ekspor 

Mongolia ke Jepang didominasi oleh hasil tambang berupa batu bara dan gas 

alam.96 Kedua sektor ini memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan 

antara kedua negara. Produk tekstil juga cukup menjanjikan bagi Mongolia untuk 

diekspor ke Jepang namun hasilnya belum sebesar ekspor hasil tambang. Dan juga 

produk tekstil Mongolia volume-nya masih sangat dibandingkan dengan banyak 

negara yang mengekspor produk tersebut ke Jepang.97 

Hingga saat ini Jepang dan Mongolia memiliki hubungan bilateral ekonomi 

yang semakin dekat dimana selain bantuan luar negeri, Jepang hingga kini sedang 

melaksanakan proyek bandara internasional di ibu kota Mongolia, yaitu Ulan 

Baatar.98 Khöshig Valley Airport merupakan proyek Jepang yang dicanangkan 

sejak tahun 2008 melalui dana yang dipinjamkan dari Japan Bank for International 

Cooperation (JBIC) sebesar US$ 284,55 juta.99 Bentuk pinjaman ini adalah soft-

loan dimana pengembalian pinjaman dana memiliki batas waktu hingga 40 tahun 

ke depan. Hingga saat ini proyek yang dimulai pengerjaannya pada tahun 2013 dan 

tahun 2019 direncanakan untuk sudah mulai bisa beroperasi. 

                                                           
96“Mongolia-Japan Trade Statistic 2015”, The Observatory of Economic Complexity, Loc.cit. 
97“Japan-Textiles and Clothing”, WITS World Bank, 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/JPN/Year/2015/TradeFlow/Import/Partner/a

ll/Product/50-63_TextCloth, diakses pada 7 April 2019. 
98“New Ulaanbaatar International Airport”, Tuv Province - Airport Technology, 

https://www.airport-technology.com/projects/new-ulaanbaatar-international-airport/, diakses pada 

26 Maret 2019. 
99 Ibid. 
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4.2. Bilateral Trade Agreement Jepang 

Jepang merupakan negara yang memiliki dualisme dalam bidang ekonomi.100 

Yang dimaksud dengan dualisme ekonomi Jepang adalah yaitu kekuatan ekonomi 

Jepang yang bersumber dari 2 (dua) sektor ekonomi. Kedua sektor tersebut adalah 

perusahaan raksasa yang menjalankan usahanya dengan sangat efisien dan dinamis 

serta perusahaan sedang dan kecil yang cara operasionalnya kurang efisien dan 

mandiri yang tentunya sektor kedua ini masih memerlukan bantuan dari sektor 

pertama.101 Hal ini kemudian berkontribusi terhadap kenaikan GNP (Gross 

National Product), produktivitas, dan performa ekonomi dari negeri sakura 

tersebut. Menurut William R. Nester, dualisme ekonomi yang diterapkan dalam 

ekonomi Jepang menjadi soko guru penting dalam suksesnya pertumbuhan negara 

tersebut.102 

Kesuksesan ekonomi Jepang kemudian juga berdampak pada aktifnya Jepang 

dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan berbagai negara dan juga organisasi 

multilateral maupun regional. Negara tersebut juga termasuk dalam anggota 

kelompok negara ekonomi terkemuka G20 dan aktif terlibat dalam berbagai isu 

global dan regional, termasuk dalam East Asian Summit, ASEAN Plus 3 (Cina, 

Jepang, Korea), dan juga ASEAN-Japan dan Six-Party Talk (penyelesaian masalah 

Semenanjung Korea).103 Selain itu negara ini juga aktif dalam berbagai perjanjian 

bilateral dengan berbagai negara terutama dalam hal perdagangan bebas. Jepang 

memiliki mekanisme perjanjian perdagangan bebas baik dalam bentuk bilateral 

                                                           
100Sukawarsini Djelantik, “Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan”, 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 61. 
101Ibid. 
102Ibid. 
103“Profil Negara Jepang”,  Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tokyo Jepang,  

http://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx, diakses pada 25 Maret 2019. 
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maupun multilateral. Namun negara tersebut cenderung lebih banyak menggunaka 

mekanisme bilateral dibandingkan dengan multilateral. 

Sebelumnya, Jepang termasuk negara yang menentang adanya mekanisme 

perjanjian bilateral seperti perjanjian perdagangan bebas. Kebijakan ekonomi 

Jepang yang cenderung miltilateralistis terlihat dari keaktifan negara tersebut dan 

menempatkan prioritas eksternalnya dalam berbagai organisasi internasional 

seperti WTO, PBB, G8, ASEAN+1, ASEAN+3, ASEAN Regional Forum (ARF), 

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan the Asia-Europe Meeting 

(ASEM).104 Jepang juga menolak untuk menggunakan mekanisme FTA 

dikarenakan negara tersebut menganggap mekanisme bilateral sejenisnya 

melanggar General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dikarenkan adanya 

diskriminasi terhadap non-anggota.105 Hal ini yang kemudian membuat Jepang 

agak terlambat dalam menjalin hubungan perdagangan bilateral yang lebih 

komprehensif dengan negara lain. 

Jepang kemudian mulai meninggalkan kebijakan multilateralistis-nya pada 

tahun 1999 setelah adanya pertemuan antara Perdana Menteri Keizo Obuchi dengan 

Perdana Menteri Singapura yaitu Go Chok Tong. Pada pertemuan tersebut kedua 

belah pihak sepakat untuk memulai perundingan mengenai FTA.106 Pertemuan ini 

diadakan tepat setelah kegagalan Ministerial Meeting yang diadakan oleh WTO 

pada tahun yang sama di Seattle, Amerika Serikat. Kegagalan tersebut dikarenakan 

                                                           
104Ronald A. Rodriguez, “Understanding the Political Motivations Behind Japan's Pursuit of an 

EPA with the Philippines: Considerations for the Philippine Side”, Philippine Institute for 

Development Studies Discussion Paper No. 2004-09,8, 

https://pdfs.semanticscholar.org/f130/8f4e0870c313db46b2d941424c871ecf39ac.pdf, diakses pada 

25 Maret 2019. 
105Ibid. 
106Ibid 
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adanya ketidaksepahaman antara negara berkembang dengan Amerika Serikat dan 

Uni Eropa mengenai kesepakatan di bidang pertanian.107  

Perubahan kebijakan Jepang yang dulunyaa ekslusif menjadi lebih terbuka 

terhadap perjanjian perdagangan bilateral ini juga dikarenakan mulai 

berkembangnya BTA (Bilateral Trade Agreement) yang mana sebelumnya 

ditentang oleh negara tersebut. Jepang mulai sadar akan pentingnya menjalin 

perjanjian perdagangan  dengan negara lain untuk mengamankan pangsa pasarnya 

dikarenakan mulai berkembangnya perjanjian perdagangan multilateral yang 

terjadi di negara-negara yang memiliki pasar yang cukup strategis bagi negara 

tersebut. Sebagai contoh, NAFTA (North America Free Trade Agreemet) antara 

Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada secara tidak langsung memberikan dampak 

negatif bagi Jepang. Oleh karena itu untuk memastikan produk-produknya tetap 

mendapatkan tarif yang sama dengan Amerika Serikat dan Kanada, Jepang 

kemudian menjalin BTA dengan Meksiko.108  

Jepang pada saat itu merasa dirugikan dengan adanya pengurangan tarif bagi 

negara lain di pangsa pasar yang sama dengan Jepang sedangkan negara tersebut 

harus membayar lebih untuk memenuhi tarif. Hal serupa juga dilakukan Jepang 

setelah munculnya Free Trade Area of the Americas (FTAA), Mercosur, dan 

hubungan perdagangan yang menguat di dalam Uni Eropa kemudian memaksa 

Jepang untuk menjalin BTA berupa EPA dengan Chile di tahun 2007.109 Jepang 

juga merasa bahwa dengan mekanisme bilateral maka kepentingannya akan jauh 

lebih cepat dicapai dikarenakan hanya membutuhkan persetujuan dari kedua belah 

                                                           
107Ibid. 
108Ibid. 
109Ibid. 
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pihak dibandingkan dengan mekanisme WTO yang membuntuhkan konsensus dari 

seluruh anggota.110 

Dalam Diplomatic Bluebook yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang 

pada tahun 2004, Jepang mendasari terbentuknya EPA dengan beberapa alasan dari 

perspektif ekonomi, keamanan, serta politik dan diplomasi internasional.111 Hal ini 

juga menjadi landasan kebijakan untuk mempromosikan EPA yang kemudian 

disetujui oleh Dewan Menteri Jepang pada tanggal 21 Desember 2004 dan menjadi 

langkah awal Jepang untuk terus menggunakan mekanisme EPA dalam setiap 

perjanjian perdagangan bilateral yang disepakati.112 

a) Perspektif ekonomi 

Berdasarkan perspektif ini tentunya yang menjadi alasan Jepang mulai gencar 

menjalin BTA dengan negara lain adalah keinginan untuk meliberalisasi 

perdagangan diantara keduanya.113 Mempromosikan perdagangan bebas 

menjadi salah satu concern Jepang terutama sebagai salah satu negara yang 

memiliki volume prdagangan terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni 

Eropa.114 Jepang juga aktif mempromosikan perdagangan bebas dan kemitraan 

ekonomi melalui organisasi internasional seperrti WTO namun negosiasi yang 

dilakukan didalamnya semakin rumit dan kesepakatan pun sulit untuk dicapai 

sehingga hal inilah yang membuat Jepang untuk mengisi kekurangan tersebut 

                                                           
110Ibid. 
111Tim Bank Indonesia, “Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi 

Indonesia”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 236. 
112“MOFA: Basic Policy towards further promotion of Economic Partnership Agreements (EPAs), 

approved by the Council of Ministers on the Promotion of Economic Partnership on December 21, 

2004”, Ministry of Foreign Affairs, https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/policy0412.html, 

diakses pada 25 Maret 2019. 
113Tim Bank Indonesia, “Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi 

Indonesia”, Loc.cit. 
114“Diplomatic Bluebook 2004”, Ministry of Foreign Affairs, 

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2004/chap1.pdf, diakses pada 25 Maret 2019. 
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dengan mekanisme bilateral yang lebih mudah untuk dirundingkan. 

Keanggotaan WTO yang semakin hari semakin banyak membuat isu-isu yang 

dibahas juga semakin luas yang membuat organisasi tersebut tidak mudah dalam 

merespon isu-isu tersebut.115 Dengan adanya mekanisme bilateral maka Jepang 

dapat mengembangkan ekonominya di luar organisasi tersebut. Pemerintah 

Jepang juga yakin bahwa FTA dapat menghasilkan hasil jauh lebih cepat 

daripada WTO. 

b) Perspektif keamanan 

Persepektif selanjutnya yaitu keamanan dimana hal ini disebabkan oleh 

peristiwa pasca perang dingin yang menyebabkan globalisasi yang berkembang 

lebih cepat yang juga diiringi oleh ketimpangan yang semakin melebar antara 

negara maju dan negara berkembang.116 Hal ini kemudian memicu Jepang untuk 

mengimplementasikan ODA (Official Development Assistance) yaitu sebuah 

mekanisme bantuan luar negeri dari pemerintah Jepang yang dikhususkan bagi 

negara-negara berkembang. Selain itu,untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi negara berkembang, Jepang tidak hanya mengimplementasikan ODA 

melainkan juga melalui EPA dan FTA yang didalamnya tercantum perluasan 

perdagangan dan investasi.117 Melalui mekanisme ini diharapkan agar dapat 

mengatasi permasalahan negara berkembang dalam menghadapi dampak dari 

globalisasi. 

 

c) Perspektif politik dan diplomasi internasional 

                                                           
115Ibid. 
116Ibid. 
117Ibid. 
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Sudut pandang yang terakhir yaitu politik dan diplomasi internasional, 

dengan menjalin perjanjian perdagangan bilateral dengan negara-negara pasca 

perang dingin maka akan memperkuat kemitraan (network of partnership) 

dengan negara-negara tersebut.118 Mekanisme yang digunakan yaitu EPA 

dimana kemitraan tersebut bersifat komprehensif sehingga menjadi sarana yang 

tepat untuk memperkuat hubungan dengan negara atau wilayah yang menjadi 

tujuan penting politik dan diplomatik.119 

Jepang kemudian mulai menjalin perjanjiaan perdagangan bebas bilateral 

dengan negara lain dalam bentuk Free Trade Agreement (FTA) dan Economic 

Partnership Agreement (EPA). Dibandingkan dengan FTA, Jepang paling banyak 

menggunakan kesepakatan perdagangan dalam bentuk EPA. Untuk saat ini, Jepang 

hanya memiliki satu FTA yang sudah diimplementasikan yaitu dengan GCC (Gulf 

Cooperation Council). Free Trade Agreement atau perjanjian perdagangan bebas 

merupakan tingkatan integrasi ekonomi yang paling rendah dalam integrasi 

ekonomi. Free Trade Agreement dapat juga disebut dengan blok perdagangan 

merupakan perjanjian perdagangan antara dua atau lebih negara untuk menyepakati 

aturan dan ketentuan perdagangan bagi negara-negara tersebut termasuk 

meminimalisir hambatan tarif dan bea yang digunakan untuk kegiatan ekspor dan 

impor.120 FTA hanya mencakup perdagangan bebas barang dan jasa. 

Sedangkan EPA (Economic Partnership Agreement) merupakan kerjasama 

ekonomi bilateral oleh pemerintah Jepang yang mulai didirikan pada tahun 2000 

yang mana melalui  kerjasama ini telah menghasilkan perjanjian kerjasama 

                                                           
118Ibid. 
119Ibid. 
120John J. Wild, Kenneth L. Wild, dan Jerry Han, “International Business : 2nd Edition”, (New 

Jersey: Prentice Hall College Div, 1999), 183. 
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terutama dibidang ekonomi dengan berbagai negara.121  EPA merupakan bagian 

dari implementasi kerjasama ekonomi global yang mana memungkinkan negara-

negara yang menandatangani perjanjian ini untuk membuka pasar masing-masing 

dengan menciptakan free trade area. EPA mencakup kesepekatan yang lebih luas 

dari FTA yaitu termasuk investasi, movement of people, government procurement, 

kerjasama bilateral, dan lain-lain.122  Bentuk perjanjian inilah yang kemudian sering 

digunakan oleh Jepang dalam menjalin hubungan dagang bilateral dengan negara 

lain.  

Ketentuan di dalam perjanjian tersebut biasanya menetapkan bahwa sekitar 

90% perdagangan antara Jepang dan negara partner-nya akan dibebaskan dari tarif 

dalam 10 tahun dan juga untuk beberapa sektor akan dilakukan penghapusan tarif 

secara bertahap.123 Selain itu, sektor-sektor yang biasanya termasuk dalam 

perjanjian yaitu penghapusan tarif bagi produk barang dan jasa, prosedur bea cukai, 

fasilitas perdagangan, tindakan sanitasi dan fitosanitasi, hak kekayaan intelektual 

(HAKI), pengadaan pemerintah, investasi, prosedur-prosedur untuk dispute 

settlement, kerjasama bilateral, perbaikan lingkungan bisnis, dan juga movement of 

natural persons.124 

 

 

 

 

                                                           
121Ibid. 
122“Japan’s EPA”, Customs Japan, www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf, diakses 

pada 25 Maret 2019. 
123David Adam Scott, “The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?”, 

Loc.cit. 
124“Agreement Between Japan And Mongolia For An Economic Partnership”, Ministry of Foreign 

Affairs, Loc.cit. 
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Tabel 4 Daftar EPA Jepang Tahun 2004-2018 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Ministry of Foreign Affairs Japan) 

 

Hingga saat ini, Jepang telah memiliki sebanyak 15 perjanjian EPA baik itu 

dengan negara maupun dengan organisasi regional yang bentuk perjanjiannya 

adalah bilateral. Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas bahwa Jepang cenderung 

aktif dalam menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara dan Amerika Latin. Terutama di kawasan Asia Tenggara, Jepang tidak 

hanya memiliki EPA dengan negara namun juga bersama dengan organisasi 

regional yang menaunginya. Tidak hanya itu, Jepang juga masih memiliki 

mekanisme multilateral dengan ASEAN dalam ASEAN+3 sejak tahun 1997.125  

Di kawasannya sendiri yaitu di kawasan Asia Timur, Jepang belum memiliki 

mekanisme perjanjian bilateral dengan negara-negara di kawasan tersebut. Jepang 

                                                           
125 “ASEAN Plus Three”, PTRI ASEAN, https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/id/Pages/ASEAN-

Plus-Three.aspx, diakses pada 25 Maret 2019. 

Perjanjian Tahun Penandatanganan 

Japan-Mexico EPA 2004 

Japan-Chile  EPA 2006 

Japan-Philippines   EPA 2006 

Japan-Malaysia   EPA 2007 

Japan-Singapore   EPA  2007 

Japan-Thailand  EPA 2007 

Japan-Indonesia  EPA 2007 

ASEAN-Japan  EPA 2008 

Japan-Vietnam  EPA 2008 

Japan-Switzerland  EPA  2009 

Japan-India  EPA 2011 

Japan-Peru EPA 2011 

Japan Australia EPA 2014 

Japan-Mongolia EPA 2015 

Japan-EU EPA 2018 
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justru lebih aktif di luar kawasannya. Pembicaraan EPA bilateral antara Jepang dan 

Korea Selatan juga telah ditunda sejak November 2004 sebagian karena penolakan 

dari Jepang untuk membuka sektor pertaniannya yang mana sektor ini sulit untuk 

diliberalisasikan dan menjadi sektor yang sensitif untuk diperbincangkan dalam 

EPA Jepang.126  

Kecenderungan Jepang dalam memilih partner dagang terutama untuk menjalin 

EPA mulai terlihat pada awal tahun 2005 dimana pada saat itu Jepang menginisiasi 

untuk dilakukan negosiasi pembentukan EPA dengan Australia dan Gulf 

Cooperation Council (GCC). Seperti yang diketahui baik Australia dan negara-

negara anggota GCC merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti 

batu bara dan minyak bumi. Kemudian pada tahun 2006, Jepang mengeluarkan 

kebijakan ‘New National Energy Strategy’.127 ‘New National Energy Strategy’ 

merupakan kebijakan ketahanan energi Jepang yang menekankan peran pemerintah 

untuk menjaga pasokan dan kapasitas energi dalam negeri.128 Salah satu langkah 

yang diambil untuk menjaga ketahanan energi negeri Sakura adalah dengan 

menjaga pasokan energi dan gas alam dari negara-negara pemasok tersebut yang 

tentunya kaya akan sumber daya alam.129 Hal ini dilakukan pemerintah Jepang 

dengan menjalin hubungan diplomatik dan bilateral yang lebih komprehensif  dan 

                                                           
126 David Adam Scott, “The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between 

Equals?”, Loc.cit. 
127Ibid. 
128Muh. Farris Alfadh, “Kebijakan Ketahanan Energi Jepang Di Abad 21: Fundamentalisme 

Negara Dan Diversifikasi Sumber Energi”, https://media.neliti.com/media/publications/131848-

ID-kebijakan-ketahanan-energi-jepang-di-aba.pdf, diakses pada 25 Maret 2019. 
129“Japan’s Energy Policy”, JETRO, https://www.jetro.go.jp/mexico/topics/20100708514-

topics/01_ANRE_METI.pdf, diakses pada 25 Maret 2019. 
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lebih kuat melalui perjanjian perdagangan bilateral yaitu EPA dan juga melalui 

bantuan luar negeri pemerintah Jepang yaitu ODA.130  

Jepang sendiri merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negerinya. Namun pada saat 

yang sama negara ini harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa kebutuhan mereka 

cukup besar dan oleh karena itu mereka harus bergantung terhadap impor energi 

dari negara lain. Jepang merupakan negara importir gas alam terbesar di dunia dan 

menempati peringkat ke-4 sebagai negara yang memiliki volume impor batubara 

tertinggi, impor bersih minyak bumi dan minyak mentah setelah Amerika Serikat 

dan Tiongkok.131 Total konsumsi energi Jepang pada tahun 2015 yaitu sebanyak 

42% merupakan minyak bumi dan sebanyak 27% merupakan batu bara. Dan untuk 

memenuhi kebutuhan ini, Jepang bergantung hampir 100%  terhadap impor.132 

Kebutuhan Jepang akan gas dan batu bara semakin meningkat terutama pasca 

bencana gempa dan tsunami pada tahun 2011 yang melanda negara tersebut dan 

mengakibatkan kerusakan serius pada reaktor nuklir Fukushima-Daiichi. Sebanyak 

54 reaktor nuklir untuk pembangkit listrik kemudian dihentikan.  

Jepang kemudian beralih menggunakan batu bara, gas alam, dan minyak bumi 

untuk sebagai bahan bakar untuk membangkitkan kembali tenaga listriknya.133 

Kebutuhan Jepang akan mineral, gas alam, minyak bumi, dan batu bara yang 

semakin meningkat membuat Jepang harus mencari pasokan sumber daya alam 

                                                           
130David Adam Scott, “The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?”, 

Loc.cit. 
131“Japan - International Analysis”, Energy Information Administration (EIA), 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=JPN, diakses pada 25 Maret 2019. 
132Muh. Farris Alfadh, “Kebijakan Ketahanan Energi Jepang Di Abad 21: Fundamentalisme 

Negara Dan Diversifikasi Sumber Energi”, Loc.cit. 
133“Japan - International Analysis”, Energy Information Administration (EIA), Loc.cit. 
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tersebut ke negara lain. Melalui kebijakan ‘new national energy strategy’, Jepang 

mulai fokus untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara yang kaya 

akan seumber daya alam melalui mekanisme bantuan luar negeri dan juga 

perjanjian perdagangan bilateral atau yang disebut juga dengan Economic 

Partnership Agreement. 

4.3. Proses Negosiasi Japan-Mongolia EPA 

Setelah penandatanganan “Japan-Mongolia Basic Action Plan toward Next 10 

years” pada tahun 2007, Jepang merespon positif keinginan Mongolia untuk 

membentuk FTA/EPA dengan Jepang.134 Hal ini juga kemudian dimasukkan dalam 

Basic Action Plan sebagai landasan untuk melanjutkan pembahasan mengenai 

perjanjian perdagangan bilateral antar kedua negara tersebut. Mongolia juga 

meminta dukungan dan bantuan dari pihak Jepang untuk membantu persiapan 

negara tersebut dalam pembentukan FTA/EPA dengan Jepang. 

Dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 2009, Menteri Luar Negeri dan 

Perdagangan Mongolia Gombojav Zandanshatar melakukan kunjungan ke Jepang 

dan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang yaitu Katsuya 

Okada serta Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang yaitu Masayuki 

Naoshima.135 Melalui pertemuan tersebut, kedua belah pihak memutuskan untuk 

segera menyepakati proses pembentukan Japan-Mongolia Economic Partnership 

Agreement dan untuk segera mengatur jadwa negosiasi untuk isi perjanjian. 

Pembicaraan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Joint Study 

                                                           
134“Mongolia EPA”, Ministry of Foreign Affairs, Loc.cit. 
135Ibid. 
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Group dari kedua belah pihak untuk membahas dan mempelajari isi perjanjian 

perdagangan bilateral tersebut. 

Hasil dari Joint Study Group yang kemudian perlu di-highlight  oleh penulis 

adalah sebagai berikut:136 

• Trade In Goods 

- Pihak Jepang mempertimbangkan dan berminat untuk penghapusan tarif 

bagi produk-produk otomotif seperti kendaraan bermotor, mesin, dan 

kapal dari Jepang yang akan diekspor ke Mongolia. Pihak Mongolia 

menyetujui hal ini namun juga menambahkan poin lingkungan dimana 

dampak dari kendaraan bermotor tersebut terhadap lingkungan harus 

diatur di dalam perjanjian.137 

- Pihak Mongolia meminta Jepang untuk juga melakukan  transfer 

pengetahun dan teknologi untuk meningkatkan juga kualitas sumber 

daya manusia yang ada di Mongolia.  Teknologi yang dimaksud antara 

lain perangkat lunak, nanoteknologi,  peralatan dan mesin yang 

diperlukan di perusahaan kecil dan menengah, teknologi pertambangan, 

laboratorium pengujian kualitas untuk mendalam prosesi mineral mentah 

dan produk-produk hewani.138 Seperti yang sudah dijelaskan penulis 

sebelumnya bahwa Jepang dan Mongolia telah sepakat untuk 

mengeksplorasi sumber daya mineral dan uranium yang ada di Mongolia. 

                                                           
136Ibid. 
137Ibid. 
138Ibid. 
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- Penghapusan tarif dilakukan untuk produk-produk tekstil yang berasal 

dari Mongolia.139 seperti yang diketahui bahwa produk tekstil juga 

merupakan salah satu produk unggulan Mongolia setelah mineral yang 

diekspor ke Jepang. 

- Pihak Mongolia juga ingin menegosiasikan kerjasama denga Jepang 

dalam meningkatkan investasi, suku cadang dan aksesoris mobil, 

komponen perangkat lunak seperti komputer dan pertambangan.140 

- Produk yang termasuk “sensitif” bagi Jepang adalah produk-produk 

pertanian seperti daging sapi dan susu/keju.141 Sehingga hal tersebut 

perlu dibahas lebih lanjut agar diperlakukan dengan hati-hati di dalam 

kesepakatan.  

- Pihak Mongolia berminat untuk memasukkan poin kerjasama di bidang 

pemanfaatan laut dan kelestarian sungai di Mongolia. Selain itu juga 

penghapusan tarif bagi produk minyak nabati, makanan hewan 

peliharaan, produk kosmetik, dan produk bahan bangunan. 142 

• Energy and Mineral Resources 

- Baik pihak Jepang dan Mongolia menyatakan minat mereka dalam  

mengembangkan mekanisme untuk pasokan yang stabil dan peningkatan 

iklim usaha di bidang energi dan sumber daya mineral dengan tujuan 

salah satunya adalah mempromosikan investasi.143 

                                                           
139Ibid. 
140Ibid. 
141Ibid. 
142Ibid. 
143Ibid. 
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- Pihak Jepang meminta pemerintah Mongolia untuk merevisi peraturan 

mengenai pembagian hasil pengelolaan mineral dan sumber daya alam 

yang mana saat ini pemerintah mendapatkan sebesar 50% dari hasil 

penambangan.144 Selain itu bea ekspor hasil mineral juga harus 

dihapuskan.  

- Adanya transparansi dan informasi terlebih dahulu terkait dengan 

perubahan UU Sumber Daya Alam dan Energi Nuklir di Mongolia.145 

- Penggunaan teknologi produksi yang ramah lingkungan. 

• Investment 

- Pihak Mongolia ingin memastikan prioritas kerjasama investasi dengan 

Jepang dalam bidang pertanian, infrastruktur, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta pariwisata.146 

• Trade in services 

- Kedua belah pihak menyepakati untuk membuka sektor-sektor layanan 

seperti layanan komunikasi, jasa konstruksi, perbankan/keuangan, 

pariwisata dan layanan terkait perjalanan, serta outsourcing.147 

• Intellectual Property 

- Memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual tidak mencegah 

akses ke layanan sosial dan juga manfaatnya dibagi secara adil antara 

pengguna dan pemilik teknologi.148 

• Dispute Avoidance and Resolution 

                                                           
144Ibid. 
145Ibid. 
146Ibid. 
147Ibid. 
148Ibid. 
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- Keduanya bersepakat dibutuhkannya prosedur penyelesaian sengketa 

melalui mekansme arbitrase. 

• Movement of Natural Persons 

- Penting untuk mengatur pergerakan dari pekerja maupun tenaga ahli dari 

Jepang ke Mongolia untuk memberikan pengetahuan mengenai teknologi 

dan juga yang bekerja dalam berbagai bidang yang ada di Mongolia. 

4.3.1. Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement (EPA) 

Setelah negosiasi dilakukan selama 6 putaran, Jepang dan Mongolia secara 

resmi menandatangani Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement 

(EPA) pada tanggal 10 Februari 2015. Tujuan dari pembentukan perjanjian ini 

sendiri adalah untuk mempromosikan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan 

dan investasi antara kedua negara dan memperdalam kemitraan ekonomi yang 

saling menguntungkan di berbagai bidang.149 Tujuan-tujuan tersebut kemudian 

dituangkan ke dalam perjanjian EPA untuk kemudian diimplementasikan di 

satu tahun kemudian. Isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:150 

1. Trade in goods: 

- Penghapusan tarif bea cukai untuk produk yang berasal dari Jepang 

dan Mongolia. Dalam menjalankan kegiatan ekspor kedua belah 

pihak tidak diperkenankan untuk melakukan subsidi terhadap 

produk-produk yang diekspor terutama produk dari sektor pertanian. 

                                                           
149“Entry Into Force Of The Agreement Between Japan And Mongolia For An Economic 

Partnership And Holding Of The First Joint Committee Meeting”,  Ministry of Foreign Affairs of 

Japan, https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000062.html, diakses pada 3 April 2019. 
150“Agreement Between Japan And Mongolia For An Economic Partnership”, MOFA, 

https://www.mofa.go.jp/files/000067716.pdf, diakses pada 17 April 2019. 
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- Pembentukan sub-komite untuk mengawasi dan meninjau proses 

implementasi dari perjanjian EPA antara Mongolia dan Jepang.  

Sub-komite dipilih dan berasal dari kedua belah pihak. 

- Terdapat pengaturan terkait dengan shipping yang mana disesuaikan 

dengan aturan domestik masing-masing negara. 

- Aksesori, suku cadang, dan alat yang nilainya atau tagihannya tidak 

dipisahkan dari barang yang akan diekspor tidak dikenai pajak 

tambahan dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut sudah 

satu paket dengan barang utama yang ingin diekspor. 

2. Sanitary and Phytosanitary Measures 

Penerapan tindakan sanitari dan firosanitari terhadap setiap produk 

pertanian yang diekspor untuk melindungi resiko dari masuknya hama, 

gulma, virus dan penyakit lainnya yang dapat membahayakan 

makshluk hidup. Oleh karena itu penerapan ini juga diatur dalam 

perjanjian EPA antara Mongolia dan Jepang agar kedua belah pihak 

dapat menerima stabdar SPS masing-masing. Selain itu juga dibentuk 

komite SPS yang khusus untuk memantau implementasi perjanjian di 

bagian ini selain itu juga untuk melakukan konsultasi dan bertukar 

informasi terkait dengan standar SPS. 

3. Movement of Natural Persons. 

- Pergerakan dari pekerja maupun tenaga ahli dari masing-masing 

negara  untuk memberikan pengetahuan mengenai teknologi dan 

juga yang bekerja dalam berbagai bidang harus dilindungi. 

Perjanjian ini hanya mencakup para pekerja yang menetap dalam 
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jangka waktu hanya 90 hari untuk kategori kunjungan bisnis short-

term. Sedangkan untuk pergerakan intra-corporate tranferees 

pekerja dari kedua negara diijinkan untuk menetap mulai dari 

periode 3 bulan, 1 tahun hingga 5 tahun. Pergerakan para pekerja 

ini hanya diijinkan bila para pekerja tersebut berasal dari 

perusahaan yang bergerak di bidang layanan dan investasi terutama 

para investor dari Jepang. 

4. Electric Commerce 

- Adanya perlindungan konsumen yang transparan dan efektif, 

keamanan konsumen, cyber security, hak kekayaan intelektual, dan 

perlindungan data konsumen dalam memperjualbelikan barang 

elektronik. 

- Kedua belah pihak bersepakat untuk tidak mengenakan tarif pada 

perdagangan elektronik dan tidak membeda-bedakan produk 

digital. 

5. Investment 

- Perlindungan yang diberikan berdasarkan EPA adalah tipikal dari 

aturan-aturan yang umumnya ditemukan dalam perjanjian investasi 

bilateral.  

- Masing-masing pihak harus memperlakukan secara adil para 

investor dari kedua belah pihak. 

- Ketentuan untuk para pekerja yang dipekerjakan di perusahaan 

investor boleh berasal dari negara manapun termasuk pada posisi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

66 
 

posisi strategis. Namun tetap harus mempekerjakan warga negara 

tujuan investasi. 

- Investor harus memiliki kantor cabang atau pusat di negara tujuan 

investasi. 

- Akuisisi secara langsung maupun tidak langsung dapat dilakukan 

dalam keadaan atau situasi tertentu dan sesuai dengan proses 

hukum. 

- Investor dipermudah aksesnya ke lembaga peradilan jika merasa 

mendapatkan perlakuan tidak adil oleh host country dan untuk 

membela hak-hak mereka. 

- Investor juga diperkenankan untuk membawa kasus tersebut ke 

ICSID jika dalam waktu 120 hari sejak waktu konsultasi, 

perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan. 

6. Cooperation 

- Kedua belah pihak akan melakukan kerjasama dalam bidang:

a) sumber daya genetik 

untuk pangan dan 

pertanian;  

b) irigasi dan produksi 

pupuk;  

c) produksi susu, 

daging sapi, 

makanan organik, 

biji-bijian, madu dan 

sayuran;  

d) hortikultura;  

e) produksi pakan 

ternak dan 

pengolahan 

makanan hewan 

peliharaan;  

f) layanan kesehatan 

hewan dan veteriner;  

g) masalah sanitasi dan 

fitosanitasi seperti; 

(A) penetapan zona 

bebas hama atau 

penyakit; dan (B) 

kontrol, inspeksi dan 

persetujuan 

prosedur tindakan 

SPS;  

h) pengolahan dan 

makanan,  

i) koperasi pertanian;  

j) pengolahan kayu;  

k) pengembangan 

sumber daya 

manusia 

l) industri manufaktur 

m)  usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) 
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n) Investasi 

o) Infrastruktur; hal ini 

termasuk 

memperkenalkan 

transportasi laut, 

meningkatkan 

kualitas bandara dan 

memperkenalkan 

dan 

mengembangkan 

sistem transportasi; 

p) Pariwisata 

q) Lingkungan hidup 

r) Pertambangan dan 

energi 

 

 

 

Kerjasama yang dilakukan adalah dalam bentuk melakukan 

studi kelayakan, penelitian bersama, pertukaran informasi beserta 

tenaga teknis dan para ahli, menyediakan program pelatihan 

termasuk untuk meningkatkan sumber daya manusia, 

mengadakan seminar/lokakarya maupun exhibition untuk bisnis, 

melakukaan kemitraan swasta-publik, penyebaran teknologi dan 

bantuan teknis, serta capacity building untuk pegawai 

pemerintahan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap sektor 

kerjasama. Selain itu secara spesifik Jepang juga dapat 

mengakses sektor pertambangan yang ada di Mongolia. 

7. Dispute Settelement 

- Arbitrase dibentuk khusus untuk menyelesaikan permasalahan 

yang terkait dengan isi perjanjian. Fungsi dari arbitrase adalah 

memberikan penilaian objektif terkait sengketa yang terjadi, 

berkonsultasi dengan pihak yang bersengketa, memberikan temun 

fakta, serta membuat keputusan melalui konsensus yang 

melibatkan majelis arbitrase. 
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Untuk rincian mengenai produk-produk apa saja yang kemudian 

dikenakan zero-tariff penulis merangkumnya sebagai berikut:151  

- Produk-produk yang berasal dari Mongolia yang diekspor ke 

Jepang dari sektor tambang seperti batu bara, mineral, besi, 

tembaga, fluorspar dan emas sepenuhnya dihapuskan saat 

perjanjian EPA mulai diberlakukan. Hal tersebut diberlakukan 

selama 10 tahun terhitung dari waktu perjanjian tersebut 

diiplementasikan.  Hal tersebut juga berlaku terhadap produk 

tekstil dari Mongolia. Selain produk tambang, produk dari sektor 

agrikultur seperti makanan hewan, tepung triticale, minyak biji 

bunga matahari, margarin, dan wafel juga dihapuskan tarif-nya 

namun dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan 

perhutungan di tiap tanggal 1 April. 

-  Sedangkan untuk produk agrikultur kategori lain yaitu keju, madu 

alami mendapat perlakuan tariff rate quota dimana dalam jumlah 

yang telah ditentukan, produk-produk tersebut dikenakan zero 

tariff. Setelah kuota tersebut terpenuhi maka sisanya akan 

dikenakan tarif pada umumnya.  Hal ini biasanya digunakan untuk 

melindungi produk dalam negeri dari ancaman produk-produk luar 

yang harganya lebih murah.untuk produk seperti beras dan gandum 

tidak diperkenankan untuk mendapat pengurangan tarif apapun 

untuk diimpor ke Jepang. 

                                                           
151“4069: Elimination of Tariff on Imported Goods under Japan-Mongolia Economic Partnership 

Agreement(FAQ)”, Japan Customs, http://www.customs.go.jp/english/c-

answer_e/keizairenkei/4069_e.htm, diakses pada 17 April 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/keizairenkei/4069_e.htm
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/keizairenkei/4069_e.htm


 
  

69 
 

- Produk-produk yang berasal dari Jepang yang diekspor ke 

Mongolia dan termasuk dalam kategori pertambangan dan industri 

yaitu jenis kendaraan apapun dengan maksimum kapasitas 4500cc 

dan juga batas maksimum produksi adalah 3 tahun serta produk 

canai dibebaskan dari tarif setelah perjanjian mulai 

diimplementasikan. Hal tersebut juga berlaku bagi produk 

agrikultur seperti bunga, apel dan pear. Sedangkan produk 

agrikultur lain seperti kedelai dan cuka akan dihapuskan tarif-nya 

secara bertahap di tiap tahunnya. 
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BAB V 

ANALISI FAKTOR PENDORONG JEPANG MENANDATANGANI 

JAPAN-MONGOLIA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) 

 

Dalam menganalisa faktor-faktor apa saja yang mendorong Jepang dalam 

menandatangani Bilateral Trade Agreement dengan Mongolia melalui Japan-

Mongolia Economic Partnership Agreement (EPA) pada tahun 2015 penulis akan 

menggunakan konsep faktor pendorong BTA milik Jayant Menon. Konsep faktor 

pendorong BTA dibagi ke dalam 2 kategori faktor yaitu general factor dan specific 

factor.  

 

5.1. General Factor 

Dalam faktor general penulis akan menganalisa faktor pendorong Jepang 

menandatangani Japan-Mongolia EPA menggunakan 4 indikator yaitu kegagalan 

negosiasi di tingkat multilateral, domino effect BTA, pengetahuan masyarakat 

terhadap BTA dan motivasi politik. 

5.1.1. Kegagalan Negosiasi Di Tingkat Multilateral 

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi multilateral yang 

berfungsi melakukan pengawasan dalam alur perdagangan serta menjamin 

perdagangan yang memberi keuntungan bagi setiap anggota serta berdampak pada 

meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan bagi setiap negara anggotanya.152 

WTO yang dibentuk pada tahun 1995 dan yang saat ini telah memiliki 117 negara 

                                                           
152“What is the WTO?”,  WTO, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm, diakses pada 9 April 2019. 
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anggota juga turut memfasilitasi perundingan atau negosiasi yang berkaitan dengan 

liberalisasi perdagangan bagi anggota negaranya.153 

Perundingan WTO yang berkaitan dengan liberalisasi perdagangan diinisiasi 

pada tahun 2001. Perundingan yang disebut dengan “Doha Round” ini 

diperkenalkan pertama kali pada saat Konferensi Tingkat Menteri Ke-4 WTO yang 

berlangsung di Doha, Qatar. Doha Round yang juga menjadi putaran terakhir 

negosiasi perdagangan antar anggota WTO ini diharapkan dapat mereformasi 

secara besar hambatan-hambatan perdagangan yang ada dan melakukan liberalisasi 

pasar. Doha Round mencakup 9 area utama yang harus dinegosiasikan yaitu 

pertanian, akses pasar non-pertanian, dispute settlement, jasa, hak kekayaan 

intelektual, perdagangan dan pembangunan, perdagangan dan lingkungan, aturan 

WTO dan fasilitasi perdagangan.154 Isi negosiasi yang ingin dibahas adalah:155 

• Mengurangi subsidi hingga 2,5 persen dari nilai produksi pertaniaan untuk 

negara maju. Untuk negara-negara berkembang subsidi untuk produksi 

boleh mencapai 6,7 persen. Kemudian juga adanya pengurangan tarif  bagi 

impor makanan serta menghapus subsidi untuk ekspor. 

• Mengurangi tarif impor produk non-pangan. 

• Memperjelas aturan dan regulasi mengenai jasa layanan seperti layanan 

keuangan, telekomunikasi, layanan energi, pengiriman ekspres, layanan 

distribusi, ariwisata, layanan kesehatan, dan layanan profesional.  

                                                           
153Ibid. 
154“The Doha Round”, WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm, diakses 

pada 9 April 2019. 
155“Doha Round of Trade Talks: Agreement, Importance, Why It Failed”, WTO, 

https://www.thebalance.com/what-is-the-doha-round-of-trade-talks-3306365, diakses pada 10 

April 2019. 
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• Memperketat aturan mengenai anti-dumping dan melarang tindakan 

pembalasan subsidi kepada negara yang melakukan subsidi. 

• Perlindungan terhadap produk minuman wine dan minuman kers yang 

berasal dari suatu wilayah. Penemu harus mengungkapkan negara asal untuk 

bahan genetik apa pun yang digunakan dalam proses produksi. 

• Mengkoordinasikan aturan perdagangan dengan perjanjian lain untuk 

melindungi sumber daya alam yang ada di negara berkembang. 

• Negara tidak akan mengenakan bea atau pajak pada produk e-commerce.  

Semua negara yang ikut dalam negosiasi yang diadakan WTO ini tentunya 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meliberalisasi sistem pasar dengan 

menghapus hambatan-hambatan perdagangan yang ada yang sejalan dengan 

kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing.156 Hal tersebut juga berlaku 

untuk Jepang yang mana sebelumnya kebijakan Jepang untuk mengembangkan dan 

ikut meliberalisasi pasarnya dengan masuk sebagai anggota WTO. Diharapkan 

melalui organisasi multilateral tersebut Jepang dapat ikut serta dalam negosiasi 

yang menguntungkan bagi perkembangan ekonominya.  

Kebijakan ekonomi Jepang sebelumnya cenderung multilateralistis terlihat 

dari keaktifan negara tersebut dan menempatkan prioritas eksternalnya dalam 

berbagai organisasi internasional salah satunya WTO.157 Jepang yakin bahwa 

dengan menjadi anggota WTO akan memberikan dampak positif bagi 

perkembangan ekonominya. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Jepang dalam 

                                                           
156“Doha Round: What Are They Negotiating?”, WTO, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/update_e.htm, diakses pada 10 April 2019. 
157Ronald A. Rodriguez, “Understanding the Political Motivations Behind Japan's Pursuit of an 

EPA with the Philippines: Considerations for the Philippine Side”, Loc.cit. 
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negosiasi Doha Round. Melalui negosiasi tersebut Jepang memiliki agenda yang 

sama dengan negara lain untuk mengusahakan liberalisasi perdagangan lebih 

lanjut.158 Dalam setiap Ministerial Meeting yang diadakan untuk menegosiasikan 

agenda pembangunan Doha tersebut, Jepang selalu menekankan agar negara-negara 

dapat bekerjasama dalam menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan 

mempercepat negosiasi.159 

 Dengan area negosiasi yang cukup banyak dan menampilkan isu-isu yang 

sensitif serta pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dari 114 negara 

anggota membuat negosiasi ini memakan waktu hingga bertahun-tahun dan belum 

menghasilkan output yang signifikan. Negosiasi yang diharapkan berakhir pada 

tahun 2005 ini terpaksa harus ditunda dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan 

di bidang agrikultur.160  

Kesulitan untuk mencapai kesepakatan tersebut juga salah satunya negara-

negara masih sulit untuk bersepakat mengurangi subsidi terhadap industri 

pertanian. Hal ini terutama ditolak oleh negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea, Switzerland, dan Norwegia yang menolak untuk 

menghentikan subsidi bagi produk pertanian mereka. Bahkan 3 anggota negara 

yang paling banyak memberikan subsidi bagi industri pertanian mereka adalah 

Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Jepang memberikan subsidi sekitar 50-

60% bagi industri pertaniannya sehingga sulit bagi negara tersebut untuk 

menyepakati peraturan mengenai pengurangan subsidi pertanian secara besar-

                                                           
158“Statement by Mr. Yukio Edano”, WTO, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/min11_statements_e.htm, diakses pada 

18 April 2018. 
159Ibid. 
160Ibid. 
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besaran.161 Karena gagalnya kesepakatan ini maka negosiasi WTO yang diadakan 

di Cancun, Mexico pada tahun 2003 ini pun gagal. Banyak negara-negara merasa 

kecewa dengan hal tersebut. Negara-negara kemudian mulai pesimis dan 

meragukan deadline kesepakatan yang akan berakhir pada tahun 2005. 

Dengan kegagalan negosiasi di tingkat multilateral kemudian membuat 

Jepang untuk mengejar agenda liberalisasinya melalui Free Trade Agreement 

dengan negara-negara seperti Singapura dan Mexico. Dengan bentuk perjanjian 

yang bilateral tentu akan lebih mudah bagi Jepang untuk bernegosiasi dibandingkan 

di tingkat multilateral. FTA dengan negara-negara tersebut tidak mengharuskan 

Jepang mengurangi subsidi di sektor pertanian dan juga Jepang tetap dapat 

melindungi industri pertanian dalam negeri dengan tidak menerapkan bebas tarif 

bagi produk pertanian bagi negara-negara tersebut.162 

Setelah mencapai kesepakatan FTA dengan negara-negara tersebut, Jepang 

juga tetap melanjutkan negosiasi di tingkat multilateral dengan WTO. Pada 

pertemuan selanjtnya di Hong Kong, negara-negara anggota melanjutkan negosiasi 

yang sebelumnya  gagal disepakati di Meksiko. Namun hasil negosiasi di Hong 

Kong tidak jauh berbeda dengan hasil kesepakatan sebelumnya di Meksiko. 

Anggota WTO seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang tetap 

mempertahankan posisi mereka untuk tidak mengurangi subsidi agrikultur. Hal ini 

kemudian diprotes oleh kelompok negara-negara berkembang yang menyatakan 

                                                           
161 “The Doha round and agriculture”, European Parliament, 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/112/the-doha-round-and-agriculture, diakses 

pada 18 April 2019. 
162“Japan–Singapore Economic Arrangement for a New Age Partnership”, E-Resources, 

http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_2017-11-01_095249.html, diakses pada 19 

April 2019. 
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bahwa negara-negara tersebut dengan sengaja melakukan tindakan 

proteksionisme.163 

Dengan kegagalan negosiasi tersebut maka deadline yang disepakati pun 

gagal dan proses negosiasi berjalan semakin lama dan semakin rumit. Hal ini 

membuat negara-negara tak terkecuali Jepang untuk gencar membentukan bilateral 

trade agreement dan regional trade agreement dan mengejar agendanya masing-

masing.164 Jepang sendiri membentuk FTA strategy  dan didalam strategi tersebut 

menyebutkan bahwa “FTAs offer a means of strengthening partnerships in areas 

not covered by the WTO and achieving liberalization beyond levels attainable 

under the WTO”.165 Selain itu dalam white paper yang dipublikasikan oleh 

Kementerian Perdagangan Jepang menyebutkan bahwa Jepang akan menggunakan 

pendekatan multi-track yang mana perjanjian dalam bentuk bilateral akan menjadi 

fokus Jepang selanjutnya selain multilateral. Dan salah satu alasan yang 

dikemukakan adalah dikarenakan negosiasi di tingkat WTO menunjukkan 

perkembangan yang sangat lambat.166 

Kepentingan Jepang di WTO untuk mengejar agenda liberalisasi terdapat 

dalam berbagai sektor. Sektor-sektor tersebut yaitu agrikultur, non-agrikultur, dan 

                                                           
163“From The Hong Kong WTO Ministerial Conference to the Suspension of the Negotiations. 

Developing Countries Re-claim the Development Content of the WTO Doha Round”, World 

Economics, 

https://www.worldeconomics.com/Journal/Papers/From%20The%20Hong%20Kong%20WTO%2

0Ministerial%20Conference%20to%20the%20Suspension%20of%20the%20Negotiations.details?

ID=251, diakses pada 18 April 2019. 
164The New York Times Opinion, “Global Trade After the Failure of the Doha Round”, 

https://www.nytimes.com/2016/01/01/opinion/global-trade-after-the-failure-of-the-doha-

round.html, diakses pada 18 April 2019. 
165Ronald A. Rodriguez, “Understanding the Political Motivations Behind Japan's Pursuit of an 

EPA with the Philippines: Considerations for the Philippine Side”, Loc.cit. 
166Shujiro Urata “Free Trade Agreements: A Catalyst for Japan’s Economic Revitalization” , 

Institute of Economic Research, http://www.ier.hit-u.ac.jp/~iwaisako/solutions/Urata_final.pdf, 

diakses pada 20 April 2019.  
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jasa. Sektor-sektor ini kemudian disuarakan oleh Jepang untuk mendapatkan 

pengurangan tarif dan akses pasar yang lebih mudah ke negara-negara lainnya.167 

Namun dikarenakan kegagalan negosiasi tersebut maka kepentingan ataupun 

agenda liberalisasi juga gagal. Selain itu negara-negara menganggap bahwa 

negosiasi ini berkembang sangat lambat dan merasa pesimis untuk mngejar agenda 

liberalisasi hanya melalui WTO. Jepang yang juga memiliki kepentingan-

kepentingan tersebut kemudian menggunakan jalur bilateral.  

Salah satunya yaitu melalui Japan-Mongolia EPA yng ditandatangani pada 

tahun 2015. Di dalam perjanjian tersebut Jepang menyepakati penghapusan tarif 

yang berlaku bagi produk agrikultur seperti bunga, apel dan pear. Sedangkan 

produk agrikultur lain seperti kedelai dan cuka akan dihapuskan tarif-nya secara 

bertahap di tiap tahunnya.168 Sedangkan untuk produk non-agrikultur, Jepang 

mendapatkan penghapusan tarif sepenuhnya bagi produk-produk unggulan seperti 

transportasi dan elektronik mendapatkan penghapusan tarif sepenuhnya untuk 

kurun waktu selama 10 tahun.169 Selain itu untuk sektor jasa, Jepang dan Mongolia 

bersepakat untuk mempermudah akses terhadap telekomunikas dan perbankan 

sehingga lebih mudah untuk masuk ke pasar negara masing-masing. 

Di sisi Mongolia, dalam statement yang disuarakan oleh perwakilan 

Mongolia pada negosiasi Doha Round pada tahun 2008 adalah negara tersebut agar 

diberikan akses sebagai negara anggota (Recently acceded members) RAMs yang 

                                                           
167“Trade Policy Review Report By Japan”, MOFA, 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/hogo/tpr1302/pdfs/report_j_1302.pdf, diakses pada 21 

April 2019. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
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kemudian dikabulkan oleh seluruh anggota WTO pada saat itu melalui mekanisme 

konsensus.170  

Selai itu Mongolia menyuarakan untuk mempercepat negosiasi di bidang 

agrikultur dan non-agrikultur melalui penghapusan tarif. Selain itu negara tersebut 

juga berharap untuk negara-negara baik negara maju dan berkembang untuk terlibat 

dalam pembukaan akses pasar dan pemotongan subsidi di bidang pertanian.171 

Dikarenakan belum dicapainya tujuan ini dalam negosiasi WTO maka hal ini 

kemudian diakomodasi melalui perjanjian perdagangan bilateral dengan Jepang 

melalui Japan-Mongolia EPA. Dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan 

mengenai penghapusan tarif terhadap produk agrikultur dan non-agrikultur 

Mongolia terutama di sektor pertambangan. Salah satu poin perjanjian juga 

melarang penggunaan subsidi bagi produk-produk pertanian yang dikenakan zero-

tariff. 

Melalui paparan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa faktor kegagalan 

negosiasi di tingkat multilateral yaitu melalui Doha Round menjadi salah satu faktor 

yang kemudian mendorong Jepang untuk menandatangani Japan-Mongolia 

Economic Partnership Agreement tahun 2015. Hal ini dapat dilihat melalui isi 

perjanjian yang meliberalisasi beberapa sektor yang menjadi concern Jepang dalam 

negosiasi di WTO yang gagal namun kemudian dapat dipenuhi melalui BTA 

dengan Mongolia. 

 

                                                           
170“Statement of Mongolia”, WTO, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/meet08_stat_mon_21jul_e.doc, diakses pada 20 Mei 

2019. 
171 Ibid. 
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5.1.2. Domino effect BTA 

Perkembangan BTA di kawasan Asia-Pasifik semakin meningkat secara 

signifikan sehingga hal tersebut kemudian menimbulkan domino effect di kawasan 

tersebut.  Hal tersebut menyebabkan lonjakan pembentukan BTA baik dalam 

bentuk FTA dan EPA semakin meningkat di berbagai kawasan salah satunya di 

kawasan Asia Pasifik. Jepang dan Mongolia yang secara umum sama-sama berada 

di kawasan Asia Pasifik. Jepang sendiri telah memiliki BTA sejak tahun 2002 

sedangkan Mongolia belum pernah menjalin BTA dengan negara manapun. Jepang 

menjadi negara pertama yang menjalin kerjasama perdagangan bilateral dengan 

Mongolia setelah menandatangani Japan-Mongolia EPA pada tahun 2015. 

Grafik 3 Statistik Perkembangan BTA Kawasan Asia Pasifik Tahun  

2000 - 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Sumber: Asian Development Bank) 

 

Melalui grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan BTA di kawasan Asia 

Pasifik semakin meningkat dengan pesat dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Dapat 

dilihat pula bahwa Jepang menjadi salah satu negara yang jumlah BTA-nya 

meningkat lebih banyak dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan, 
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Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Padahal seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa Jepang termasuk negara yang terlambat dalam memulai 

negosiasi bilateral namun kemudian Jepang berkembang menjadi negara yang 

gencar menjalin BTA dengan negara lain. Hal ini juga disebabkan oleh domino 

effect yang melanda kawasan Asia Pasifik sehingga negara-negara di kawasan ini 

cukup gencar menjalin BTA dengan negara-negara lainnya. 

Grafik 4 Perkembangan BTA di Kawasan Asia Tahun 1973-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: UNESCAP) 

Perkembangan BTA di kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan juga dapat 

dilihat diatas melalui grafik yang digambarkan. Berdasarkan data dari UNESCAP 

(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) dapat 

dilihat bahwa perkembangan BTA di kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan 

mulai meningkat tajam semenjak tahun 2003 hingga tahun 2013. Bersamaan 

dengan momentum gencarnya BTA di kawasan tersebut, Jepang juga kemudian 

melai menginisiasi pembentukan Bilateral Trade Agreement dengan Singapura dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

80 
 

Mexico.172 Fokus Jepang yang semulanya multilateralism menjadi multi-track juga 

menjadi prioritas Jepang dalam menyepakati perjanjian perdagangan.173  

Domino effect yang kemudian menyadarkan Jepang untuk mulai gencar 

menjalin BTA adalah terbentuknya China-ASEAN FTA yang mana juga berada di 

kawasan Asia-Pasifik. Menurut para pelaku usaha dan organisasi ekonomi Jepang 

yang disebut dengan Keidanren menyatakan bahwa terbentuknya China-ASEAN 

FTA pada tahun 2002 menjadi ‘alarm’ bagi Jepang bahwa BTA menjadi hal yang 

wajib dilakukan.174  

Tiongkok yang memiliki perkembangan ekonomi yang semakin baik dan 

kemudian menjalin BTA dengan ASEAN salah satunya memberikan efek domino 

di kawasan Asia Pasifik terkhususnya Jepang untuk kemudian membentuk BTA 

dengan negara-negara di Asia lainnya. Setelah hal tersebut terjadi, Jepang 

kemudian menegosiasikan BTA dengan Singapura dan pada tahun yang sama 

Jepang mengunjungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, 

Thailand, Malaysia, dan Indonesia untuk membahas mengenai pembentukan 

BTA.175 

 

 

 

                                                           
172“Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)”, Ministry 

OfvForeign Affairs, Loc.cit 
173Ronald A. Rodriguez, “Understanding the Political Motivations Behind Japan's Pursuit of an 

EPA with the Philippines: Considerations for the Philippine Side”, Loc.cit. 
174 Ibid, 11. 
175 Ibid. 
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Tabel 5 Daftar EPA Jepang Dengan Negara-Negara Kawasan Asia 

Pasifik Tahun 2004-2018 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Ministry of Foreign Affairs Japan)176 

Setelah kunjungan tersebut Jepang kemudian juga menyepakati BTA dengan 

Mexico pada tahun 2003 dan juga peningkatan jumlah BTA yang disepakati oleh 

Jepang mulai meningkat drastis dengan disepakatinya 13 BTA hingga tahun 2015 

termasuk dengan Mongolia. Jepang menjadi negara pertama yang menyepakati 

BTA dengan Mongolia dan Mongolia menjadi negara yang menyepakati BTA 

dengan Jepang berselang 1 tahun setelah Jepang menyepakati BTA dengan 

Australia.177 Mongolia menjadi partner pertama Jepang di kawasan Asia Timur. 

Perkembangan ekspor Jepang yang semakin meningkat hingga tahun 2015 dengan 

Mongolia tentunya menjadikan negara tersebut menjadi penting untuk dijadikan 

partner dalam BTA.  

Dengan adanya domino effect BTA di kawasan Asia Pasifik turut memberikan 

pengaruh bagi Jepang dalam menyepakati BTA dengan negara-negara lain tidak 

                                                           
176“Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)”, Ministry Of 

Foreign Affairs, Loc.cit 
177 Ibid. 

Perjanjian Tahun Penandatanganan 

Japan-Philippines   EPA 2006 

Japan-Malaysia   EPA 2007 

Japan-Singapore   EPA  2007 

Japan-Thailand  EPA 2007 

Japan-Indonesia  EPA 2007 

ASEAN-Japan  EPA 2008 

Japan-Vietnam  EPA 2008 

Japan-India  EPA 2011 

Japan Australia EPA 2014 

Japan-Mongolia EPA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

82 
 

hanya dengan negara di kawasan Asia saja namu juga dengan negara-negara lainnya 

di berbagai kawasan. Kesadaran akan pentingnya BTA bagi Jepang dengan 

gencarnya BTA yang dijalankkan oleh berbagai negara di kawasn mendorong 

Jepang untuk menjalin BTA. Dengan BTA pula Jepang tidak perlu lagi merasa 

dirugikan dikarenakan Jepang juga memiliki mekanisme yang sama dengan negara-

negara lainnya dalam pembentukan BTA untuk mengakses pasar dan 

mempermudah proses perdagangan.  

5.3. Perhatian masyarakat terhadap BTA 

Perhatian masyarakat terhadap BTA turut mempengaruhi suatu negara dalam 

menyepakati BTA dengan negara lain. Pengetahuan masyarakat tersebut dapat 

tercermin melalui adanya tekanan dari masyarakat atau kelompok seperti oposisi 

maupun kelompok anti-free trade.178 Jika masyarakat menaruh perhatian lebih 

terhadap suatu BTA maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap tidak dapat 

disepakatinya BTA dikarenakan tekanan yang muncul melalui media dan kelompok 

oposis. Dan sebaliknya jika masyarakat tidak terlalu mempedulikan suatu BTA 

maka proses untuk menyepakati suatu BTA akan jauh lebih cepat. 

Dalam perjanjian perdagangan bilateral antara Mongolia dan Jepang dapat 

dilihat bahwa proses negosiasi yang dimulai pada tahun 2012 kemudian mencapai 

kesepakatan pada tahun 2014 menunjukkan waktu yang tidak terlalu lama dalam 

proses negosiasi.179 Sebelum adanya negosiasi, pihak Jepang dan Mongolia 

                                                           
178 Jayant Menon, “Bilateral Trade Agreement adn World Trading System”, Loc.cit. 
179“Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement (EPA)”, Ministry of Foreign Affairs of 

Japan, Loc.cit. 
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melakukan Joint Study Group untuk membahas apakah EPA antara kedua negara 

perlu untuk dibentuuk atau tidak. 

Pada tahun 2010, Joint Study Group pertama secara resmi dimulai dengan 

adanya pertemuan dari kedua belah pihak di Ulaanbaatar, Mongolia. Joint Study 

Group ini dilakukan selama 3 kali sebelum proses negosiasi. Joint Study Group 

kedua dilaksanakan pada akhir tahun 2010 di Tokyo dan yang terakhir dilaksanakan 

pada tahun 2011 di Ulaanbaatar.180 Isi dari Joint Study Group tersebut adalah:181 

• Semakin penting bagi Mongolia dan Jepang untuk segera membentuk 

Japan-Mongolia EPA agar dapat meningkatkan produktifitas sumber daya 

energi dan mineral termasuk logam langka, tanah jarang, dan batu bara 

yang dimiliki yang kemudian akan diatur di dalam perjanjian. 

• Untuk lebih meningkatkan perdagangan, investasi, hubungan ekonomi 

bilateral antar negara maka sangat  penting untuk mengimplementasikan 

penghapusan tarif, liberalisasi perdagangan dan investasi serta 

peningkatan lingkungan bisnis yang lebih ramah di kedua negara. 

• Japan-Mongolia EPA merupakan langkah awal yang besar untuk 

menyimpulkan “Strategic Partnership” yang dicanangkan oleh Jepang 

dan Mongolia pada tahun 2010 yang mana tidak hanya menjadi mitra 

dalam bidang ekonomi namun dalam bidang-bidang yang lebih strategis. 

• Joint Study Group merekomendasikan bahwa EPA akan berkontribusi 

dalam perkembangan hubungan ekonomi yang erat antara Jepang dan 

                                                           
180Ibid. 
181Ibid. 
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Mongolia merekomendasikan kepada Pemimpin kedua negara agar harus 

memulai negosiasi Japan-Mongolia EPA. 

Melalui hasil diatas dapat dilihat bahwa baik kedua belah pihak sama-sama 

membutuhkan Japan-Mongolia EPA untuk segera dinegosiasikan. Peran kelompok 

Joint Study Group Jepang-Mongolia dalam memberikan rekomendasi bagi 

pemerintah kedua negara terjhususnya dalam hal ini Jepang turut menjadi salah satu 

pendorong bagi Jepang untuk menandatangani EPA dengan Mongolia.  

Kemudian jika melihat proses negosiasi yang berjalan sejak tahun 2012 hingga 

2014 dengan 6 sesi negosiasi cukup cepat bila dibandingkan dengan partner Jepang 

lainnya seperti Uni Eropa yang memakan waktu hingga 5 tahun dengan 18 sesi, 

Turki yang masih dalam tahap negosiasi yang sudah memakan waktu 4 tahun, 

dengan ASEAN selama 5 tahun, dengan Filipina selama 3 tahun, dengan India 3 

tahun, dan dengan Australia yang berlangsung selama 5 tahun.182 Proses negodiasi 

yang cukup cepat ini tentunya juga dipengaruhi oleh tidak adanya tekanan yang 

diberikan dari lingkup domestik Jepang yang menghambat proses negosiasi.  

Selain itu perhatian masyarakat Jepang terhadap Japan-Mongolia EPA 

cenderung positif dalam mendukung EPA diantara keduanya. Berdasarkan 

pengamatan penulis media yang memberitakan tentang Japan-Mongolia EPA tidak 

berindikasi menghambat proses pembentukan EPA tersebut. Tidak ada pemberitaan 

negatif mengenai EPA antara Jepang dan Mongolia ini. Selain itu dukungan 

masyarakat juga datang dari berbagai forum dan organisasi di Jepang dalam proses 

pembentukan Japan-Mongolia EPA. Dukungan tersebut datang dari KEIDANREN 

                                                           
182 Ibid. 
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(Japan Business Federation) yang merupakan organisasi ekonomi Jepang yang 

beranggotakan 1.376 industri dan perusahaan dalam negeri Jepang.183  

Selain itu organisasi-organisasi seperti Japan Federation of Economic 

Organizations dan Japan External Trade Organization (JETRO) juga mendukung 

proses pembentukan Japan-Mongolia EPA dan proses negosiasi. Dukungan 

KEDANREN, JETRO, dan Japan Federation of Economic Organizations terhadap 

pembentukan EPA antara Jepang dan Mongolia diimplementasikan dengan 

dibuatnya Mongolia-Japan Business Forum tahun 2014. Forum ini dibentuk 

sebagai wadah diskusi dan mempresentasikan perusahaan, investasi, dan bisnis dari 

Mongolia terhadap perusahaan-perusahaan Jepang. Selain itu, forum ini dihadiri 

juga oleh 130 perusahaan dari Mongolia dan Presiden Mongolia Ts.Elbegdorj yang 

hadir untuk memberikan speech dan berterimakasih terhadap Jepang untuk 

menghosting sebuah forum bagi Mongolia. dalam forum tersebut juga kedua belah 

pihak baik Jepang dan Mongolia berharap untuk segera menyepakati Japan-

Mongolia EPA dan juga untuk segera menandatangani perjanjian tersebut 1 tahun 

setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak telah tercapai.184  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dukungan-dukungan dari 

berbagai pihak dari dalam negeri Jepang yang cukup kuat terutama yang berasal 

dari KEIDANREN yang menaungi 1.376 perusahaan turut mendukung proses 

terbentuknya Japan-Mongolia EPA. Seperti yang diketahui bahwa perusahaan-

perusahaan Jepang menjadi pihak terkena dampak jika perjanjian bilateral 

                                                           
183“About KEIDANREN”, Keidanren, http://www.keidanren.or.jp/en/profile/pro001.html, diakses 

pada 18 April 2019. 
184“Mongolian-Japanese Economic Partnership Agreement: Counterbalancing China and Russia”,  

Jamestown, https://jamestown.org/program/mongolian-japanese-economic-partnership-agreement-

counterbalancing-china-and-russia/, diakses pada 22 April 2019. 
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perdagangan diantara Jepang dan Mongolia disepakati dan kemudian 

diimplementasikan. Respon positif dari pihak perusahaan dan industri, organisasi 

ekonomi, forum-forum bisnis, dan media di Jepang turut berpengaruh dalam 

pembentukan perjanjian bilateral ini. Hambatan-hambatan juga tak banyak 

ditemukan baik itu yang berasal dari masyarakat yang mana tidak adanya penolakan 

dari dalam negeri sakura terhadap perjanjian bilateral pertama bagi Mongolia dan 

ke-15 bagi Jepang ini. Dapat dilihat juga bahwa tekanan-tekanan dari kelompok 

anti-free trade atau oposisi tidak terlihat dan sehingga proses pembentukan 

perjanjian berjalan dengan lancar ditambah dengan dukungan-dukungan yang ada 

dari berbagai pihak termasuk kelompok bisnis membuat perjanjian ini berjalan 

sesuai dengan yang diagendakan oleh pihak pemerintah Jepang. 

 

5.1.4. Motivasi Politik 

Japan-Mongolia EPA sendiri merupakan perjanjian perdagangan bilateral yang 

diinisiasi sejak tahun 2007. Pada tahun tersebut Perdana Menteri Shinzo Abe 

melakukan kunjungan untuk yang pertama kalinya ke Mongolia. Shinzo Abe juga 

menjadi Perdana Menteri Jepang yang melakukan kunjungan ke Mongolia untuk 

pertama kalinya setelah 7 tahun walaupun kedua negara tersebut berada di dalam 

satu kawasan.185 Dalam kunjungannya, Shinzo Abe menyetujui permintaan 

Mongolia untuk membentuk Economic Partnership Agreement bagi kedua negara 

tersebut. Selain itu EPA menjadi salah satu poin dalam “Japan-Mongolia Basic 

Action Plan toward Next 10 years” yang ditandatangani oleh kedua negara.  

                                                           
185Japan Times, “Mongolian Chiefs To Cooperate on Resource Projects North Korea”, 

https://www.japantimes.co.jp/news/2013/03/31/national/politics-diplomacy/abe-mongolian-chiefs-

to-cooperate-on-resource-projects-north-korea/#.XLuNZ_lTLIU, diakses pada 22 April 2019 
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Setelahnya, kedua negara mengadakan joint study group yang melibatkan pihak 

industri, akademisi, dan kementerian yang terlibat.186 Hasilnya adalah kedua negara 

harus melanjutkan kerjasamanya ke dalam EPA dikarenakan hal tersebut diprediksi 

akan menguntungkan kedua belah pihak. 

Jepang dan Mongolia sendiri memiliki hubungan bilateral baik dalam bidang 

ekonomi maupun politik. Dalam bidang ekonomi telah penulis jelaskan sebelumnya 

bahwa Jepang sendiri berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Mongolia. 

Jepang merupakan salah satu negara yang memberikan bantuan luar negeri bagi 

Mongolia sejak tahun 1991. Jepang juga banyak mengadakan konferensi bagi 

Mongolia dan menyediakan tempat bagi Mongolia bersama dengan IMF, ADB, dan 

Bank Dunia untuk memberikan bantuan nagi Mongolia.187 Selain itu, Jepang juga 

berhasil memenangkan proyek pembangunan jalur kereta dan juga yang terbaru 

adalah pembangunan bandara terbesar di Mongolia yaitu Khöshig Valley Airport. 

Bandara ini merupakan proyek Jepang yang dicanangkan sejak tahun 2008 melalui 

dana yang dipinjamkan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 

sebesar US$ 284,55 juta.188  

Untuk hubungan politik sendiri, Mongolia mendukung peran Jepang di PBB 

dan dalam negosiasi internasional. Peran Mongolia dalam menetapkan negaranya 

sebagai zona bebas nuklir juga sejalan dengan kepentingan Jepang. Mongolia juga 

menjadi salah satu negara yang mendukung Jepang untuk menjadi anggota Dewan 

Keamanan PBB dan juga mendukung posisi Jepang dalam melakukan perburuhan 

                                                           
186“ Towards new growth of Japanese economy by linkages with outside of Japan”, METI, 

https://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2012WhitePaper/4-1.pdf, diakses pada 22 

April 2019 
187Ole Bruun & Ole Odgaard, “Mongolia in Transition”, Loc.cit. 
188Ibid. 
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terhadap paus.189 Rakyat Mongolia sendiri menyebut Jepang sebagai “A friend in 

need is a friend indeed” atau merupakan ekspresi dari masyarakat Mongolia yang 

positif terhadap Jepang.190 Dapat dilihat bawa hubungan ekonomi maupun politik 

antara keduanya berjalan dengan baik hingga dengan saat ini.   

Hubungan antara Mongolia dan Jepang semakin dekat terutama pada masa 

pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Semenjak terpilih pada tahun 2006, 

Shinzo Abe semakin mendekatkan hubungan Jepang dan Mongolia. salah satunya 

yaitu pada tahun 2007, Abe dan presiden Mongolia yaitu Enkhbayar 

menandatangani “Japan-Mongolia Basic Action Plan toward Next 10 years”.191 

Melalui kerangka kerjasama tersebut pula, Jepang menyetujui untuk membentuk 

EPA dengan Mongolia. hal inilah menjadi awal mula kedua negara kemudian 

berniat untuk membentuk EPA. Perdana Menteri Shinzo Abe juga menjadi pihak 

yang sangat mendukung pembentukan EPA dengan Mongolia ini.192 

 Setelahnya, pembicaraan mengenai EPA kemudian ditunda dikarenakan adanya 

tragedi Fukushima yang menimpa Jepang. Pembicaraan kemudian dilanjutkan pada 

tahun 2012 terutama setelah terpilihnya Abe kembali menjadi Perdana Menteri 

Jepang. Pada tahun 2013 Abe melakukan kunjungan ke Mongolia yang kemudian 

menjadi kunjungan pertama seorang Perdana Menteri Jepang ke negara tetangganya 

                                                           
189Edgar A. Porter, “Mongolia, Northeast Asia and the United States: Seeking the Right Balance”, 

http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/journal/RJAPS_V26_PorterE_df.pdf, 

diakses pada 22 April 2019. 
190 The Japan Times, “Mongolia-Japan Partnership At Focus Of Bagabandi Visit”, Loc.cit. 
191“Mongolia EPA”, Ministry of Foreign Affairs, Loc.cit. 
192“Mongolia and Japan: a Deepening Economic Partnership”, New Eastern Outlook, 

https://journal-neo.org/2015/12/15/mongolia-and-japan-a-deepening-economic-partnership/, 

diakses pada 21 April 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/journal/RJAPS_V26_PorterE_df.pdf
https://journal-neo.org/2015/12/15/mongolia-and-japan-a-deepening-economic-partnership/


 
  

89 
 

tersebut dalam 7 tahun. Pada saat itulah Abe menyerukan untuk mempercepat 

negosiasi Japan-Mongolia EPA yang kemudian selesai pada tahun 2014.193 

Dapat dilihat bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe sangat aktif dalam 

menjalankan politik luar negeri ke Mongola terutama sangat berperan besar 

terhadap pembentukan Japan-Mongolia EPA yang dibentuk pada tahun 2015. 

Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan hal tersebut juga tentunya bukan tanpa 

alasan. Sebagai seorang Perdana Menteri, Ketua Partai LDP (Liberal Democratic 

Party), dan juga sebagai seorang politisi tentu memiliki motivasi politik dalam 

pengambilan setiap kebijakan. Pembentukan Japan-Mongolia EPA dapat dilihat 

sebagai salah satu bentuk implementasi dari program yang dicanangkan oleh 

Shinzo Abe dan Partainya yaitu mendapatkan akses gas alam  sebanyak-banyaknya 

bagi Jepang terutama setelah bencana di Fukushima.194  

Kabinet Jepang yang sebagian besar diduduki oleh partai yang diketuai oleh 

Abe yaitu Liberal Democratic Party, memiliki peran dalam memberikan 

persetujuan dalam pembentukan Japan-Mongolia EPA. Kabinet ini sebagian besar 

diisi oleh partai LDP dengan perolehan kursi 82 dari 127 kursi pada tahun 2013.195 

Shinzo Abe dan partainya kemudian bersama-sama untuk menjalankan program-

program mereka salah satunya adalah pembentukan Japan-Mongolia EPA dan 

melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pembentukan perjanjian 

                                                           
193“Japan, Mongolia: Geographic Challenges to a Free Trade Agreement”, Worldview,  

 https://worldview.stratfor.com/article/japan-mongolia-geographic-challenges-free-trade-

agreement, diakses pada 21 April 2019. 
194Financial Times, https://www.ft.com/content/6889d62a-99cb-11e2-9732-00144feabdc0, diakses 

pada 22 April 2019. 
195Forbes, “What A Big Abe Victory Next Month Will Bring: The LDP Policy Manifesto”, 

https://www.forbes.com/sites/stephenharner/2013/06/25/what-a-big-abe-victory-next-month-will-

bring-the-ldp-policy-manifesto-1/#1f4ea9ca5606, diakses pada 21 April 2019. 
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tersebut. Salah satunya dengan mengadakan Mongolia-Japan Business Forum pada 

tahun 2014 dengan dukungan dari JETRO sebagai organisasi perdagangan eksternal 

Jepang dan juga KEIDANREN. Forum tersebut membuka kesempatan bagi 

Mongolia untuk menarik perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi dengan 

mekanisme yang sudah disepakati melalui Japan-Mongolia EPA. Di tahun yang 

sama Prsiden Mongolia yaitu Elbegdorj dengan partai-partai yang ada di Jepang 

salah satunya LDP dan juga  pejabat parlemen untuk berdiskusi mengenai tenaga 

ahli yang dikirimkan untuk pengembangan batu bara yang ada di Mongolia.196  

Selain itu, motivasi politik juga tentunya menjadi salah satu aspek dalam 

mendorong terbentunknya EPA dengan Mongolia. seperti yang sudah dijelaskan 

penulis sebelumnya bahwa EPA sendiri merupakan salah satu bagian dari 

“Strategic Partnership” yang dibentuk pada tahun 2010 oleh Perdana Menteri 

Naoto Kan dari Jepang dan Presiden Tsahia dari Mongolia.197 Strategic Partnership 

merupakan diplomatic goal dari Jepang dan Mongolia dengan 3 pilar utama 

yaitu:198 

• Politik dan keamanan (misalnya, pengembangan kerangka kerja dialog 

termasuk peluncuran dialog kebijakan Jepang-AS-Mongolia, konsultasi 

Politik-Militer serta kerja sama di forum regional dan internasional) 

• Ekonomi (untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik di kedua negara) 

                                                           
196“Mongolian-Japanese EPA Counterbalancing China and Russia”, 

https://jamestown.org/program/mongolian-japanese-economic-partnership-agreement-

counterbalancing-china-and-russia/, diakses pada 1 Mei 2019. 
197“Mongolia EPA”, Ministry of Foreign Affairs, Loc.cit.  
198“Japan-Mongolia Relations (Basic Data)”, Ministry of Foreign Affairs of Japan 

https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/mongolia/data.html, diakses pada 1 Mei 2019. 
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• Pertukaran orang-ke-orang (misalnya, undangan dari sekitar 300 pemuda 

Mongolia ke Jepang melalui program JENESYS 2.0) 

Kemitraan strategis ini berasal dari kebutuhan untuk mengatasi tantangan 

politik dan keamanan global dan regional di kawasan Asia Pasifik seperti 

kebangkitan Tiongkok, ancaman nuklir Korea Utara dan masalah keamanan laut di 

Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Jepang telah menjadi "third-neighbour" 

yang angat penting bagi Mongolia karena hubungan ekonomi dan pentingnya kedua 

negara di bidang keamanan Asia-Pasifik.199 China dan Jepang merupakan negara 

yang sama-sama bersaing sebagai pasar untuk impor, ekspor, dan proyek-proyek 

infrastruktur dan pengembangan yang ada di Mongolia. Dengan adanya EPA antara 

Jepang dan Mongolia maka akan semakin menguatkan hubungan kedua negara dan 

memperkuat strategic partnership yang telah lama dibentuk di berbagai bidang 

kerjasama. 

Motivasi politik tentunya terlihat dalam pembentukan Japan-Mongolia EPA 

ini. Terutama dari pihak Jepang, preferensi pemilihan partner EPA yaitu Mongolia 

tentu merupakan diiringi oleh motivasi politik terutama dukungan partai, parlemen 

maupun kabinet serta Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang yang turut 

terlibat dalam pembentukan perjanjian bilateral ini. Adanya kepentingan yang 

selaran antara pengambil keputusan dan partainya kemudian mendorong Jepang 

untuk menandatangani EPA dengan Mongolia dalam Japan-Mongolia Economic 

Partnership pada tahun 2015. Selain itu dengan adanya EPA sebagai salah satu 

bentuk kerjasama kemitraan strategis yang memiliki tujuan politis yang kuat maka 

                                                           
199The Diplomat, “Far East Affairs: Mongolia and Japan”, https://thediplomat.com/2017/03/far-

east-affairs-mongolia-and-japan/, diakses 21 April 2019. 
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dapat disimpulkan bahwa motivasi politik tentu menjadi salah satu faktor 

pendorong Jepang dalam menandatangani EPA dengan Mongolia. 

Berdasarkan pemaparan penulis diatas dari ke-4 faktor General yang ada maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi faktor pendorong Jepang 

dalam menandatangani perjanjian perdagangan bilateral dengan Mongolia dalam 

Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement tahun 2015. Keempat faktor 

tersebut adalah kegagalan negosiasi di tingkat multilateral, domino effect BTA, 

pengetahuan masyarakat terhadap BTA dan motivasi politik dari dalam negeri 

Jepang yag mendorong pengambil keputusan untuk menandatangani perjanjian 

tersebut. 

5.2. Specific Factor 

Faktor spesifik merupakan faktor-faktor bersifat khusus yang mendorong suatu 

negara untuk melakukan BTA. Faktor spesifik terbagi menjadi 3 (tiga) kategori 

yaitu economic factor, strategic factor, dan event driven factor. 

5.2.1. Economic Factor 

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang termasuk dalam faktor 

spesifik dimana suatu negara dalam menyetujui atau membentuk BTA didorong 

oleh isu-isu ekonomi. Faktor ekonomi dibagi lagi ke dalam 2 indikator yaitu sector 

driven  dan market access. 

5.2.1.1. Sector Driven 

Dalam sector driven, dijelaskan oleh Jayant Menon bahwa terdapat 2 kategori 

yang termasuk dalam sector driven yaitu sector expanding dan sector excluding. 

Sector expanding menganalisa tentang sektor-sektor yang utama dan menjadi fokus 
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Sector
Transportation

Manufacturing

Construction

Retail

Mining

Technology and
Communications
Others

dalam perjanjian perdagangan bilateral suatu negara. Sektor ini yang kemudian 

sangat penting dan ingin diliberalisasi oleh suatu negara.200 Dalam perjanjian 

bilateral perdagangan antara Jepang dan Mongolia dalam Japan-Mongolia EPA 

tentunya terdapat sektor-sektor utama yang ingin diliberalisasi oleh Jepang melalui 

perjanjian tersebut. Mongolia sendiri menjadi salah satu tujuan pasar yang strategis 

bagi Jepang khususnya dalam sektor transportasi. Sektor ini dapat dikatakan 

sebagai sektor unggulan yang ingin diliberalisasi oleh Jepang dalam perjanjiannya 

dengan Mongolia.  

Hal ini berdasarkan pada survey yang dilakukan oleh Japan International 

Cooperation Agency terhadap sektor potensial di Mongolia yang paling banyak 

dibutuhkan bagi para pelaku bisnis yang ada di Jepang. Sektor ini juga kemudian 

menjadi sektor yang paling banyak diminati untuk peluang investasi. Sektor 

tersebut tidak lain adalah transportasi seperti mobil dan kendaraan bermotor 

lainnya. Survey tersebut dilakukan terhadap 150 partisipan dan didukung oleh 

JETRO dan Kedutaan Besar Mongolia di Jepang. 

Grafik 5 Survey Sektor Potensial di Mongolia bagi Jepang 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Jargaldefacto.Com) 

                                                           
200Jayant Menon, “Bilateral Trade Agreements and World Trading System”, Op.cit., 7-8. 
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Berdasarkan survey diatas dapat dilihat bahwa sektor transportasi menjadi 

sektor paling potensial dengan peminat terbanyak dari Jepang dalam perdagangan 

dengan Mongolia. Sektor tersebut meraup sekitar 12,5% suara, disusul oleh 

manufaktur 12%, dan 7,5% berada di sektor konstruksi.201 Hal ini juga disebabkan 

oleh volume perdagangan antara Jepang dan Mongolia yang didominasi oleh 

produk kendaraan seperti mobil. Mobil dari Jepang merupakan 66% dari total 

ekspor Jepang ke Mongolia pada tahun 2012, dan pada tahun 2015 mencapai 70% 

dari total ekspor Jepang. Negeri Sakura tersebut menjadi importir utama kendaraan 

bagi Mongolia. Total nilai ekspor di sektor ini bahkan mencapai US$ 193,532 pada 

tahun 2015. 202 

Tabel 6 Tinjauan tentang Penghapusan atau Pengurangan Tarif dalam 

Jepang-Mongolia EPA 

(Sumber: Japan Customs) 

                                                           
201 Ibid. 
202Asia Nikkei, “Japan-Mongolia Ties Shifting From Aid To Economic Exchange”, Loc.cit. 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat betapa pentingnya sektor transportasi 

bagi Jepang untuk diekspor ke Mongolia. Produk kendaraan hingga 4500cc 

mendapatkan perlakuan istimewa dengan pemberlakuan penghapusan tarif yang 

sebelumnya senilai 5% menjadi 0% dan berlaku segera setelah perjanjian 

diimplementasikan.203 Hal ini berbeda dengan produk-produk lainnya dimana 

penghapusan tarif dilakukan secara bertahap setelah perjanjian diratifikasi oleh 

kedua negara dan kemudian diimplementasikan. Selain kendaraan, beberapa 

perlengkapan maupun spare part-nya hingga suku cadang-nya pun diatur dalam 

perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa produk kendaraan sangat penting bagi 

sektor perdagangan Jepang terutama untuk produk-produk yang diekspor ke 

Mongolia. 

Selain itu produk-produk yang menjadi unggulan dalam ekspor Jepang ke 

Mongolia adalah kedelai, cuka, buah-buahan seperti apel dan pear, dan juga bunga 

mendapatkan pemberlakuan dalam penghapusan tarif. Penghapusan tersebut 

berlaku segera setelah perjanjian diimplementasikan dan juga produk seperti 

kedelai dan cuka diberlakukan secara bertahap. 

Sektor berikutnya yang menjadi sektor yang ingin diliberalisasi oleh jepang 

adalah investasi. Dalam perjanjian perdagangan bilateral dengan Mongolia melalui 

Japan-Mongolia EPA terdapat klausul dimana penyelesaian perselisihan dengan 

investor memungkinkan perusahaan untuk mencari kompensasi jika kebijakan 

negara berdampak negatif terhadap investasi mereka, harus memacu kesepakatan 

                                                           
203 Asia Nikkei, “Japan-Mongolia Ties Shifting From Aid To Economic Exchange”, Loc.cit. 
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baru dalam bidang pertambangan dan perdagangan.204 Hal inilah yang kemudian 

diliberalisasi dalam Japan-Mongolia EPA mengenai investasi dimana terdapat 

perlindungan terhadap hak-hak investor sehingga kemudian diharapkan tingkat 

investasi di Mongolia yang berasal dari Jepang akan semakin besar. 

Grafik 6. Negara Terbesar Yang Menjalankan FDI di Mongolia  

Tahun 2014 

  

 

 

 

 

 

(Sumber: UNCTAD) 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa Jepang juga merupakan salah 

satu sumber FDI terbesar bagi Mongolia dan Jepang memainkan peran yang penting 

dalam sektor investasi di Mongolia. Jepang juga mengadaka forum bisnin setiap 

tahunnya bagi Mongolia dan Jepang untuk membahas mengenai investasi dan 

perdagangan sebagai bentuk implementasi dari Japan-Mongolia EPA mengenai 

pembentukan diskusi dan dialog dalam rangka meningkatkan performa investasi di 

Mongolia oleh pihak Jepang.205 

                                                           
204“New Agreements Between Mongolia And Key Neighbours Set To Boost Foreign Trade”, 

Oxford Business Group, https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/partnering-trade-fresh-

agreements-key-neighbours-are-set-boost-trade, diakses pada 22 April 2019. 
205“Monnichi Today 2019 Mongolia-Japan Business Forum Held”, Montsame, 

https://montsame.mn/en/read/164975, diakses pada 22 April 2019. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang telah 

disebutkan diatas menjadi sektor-sektor unggulan yang kemudian ingin 

diliberalisasi oleh Jepang dalam perjanjian perdagangan bilateral dengan Mongolia. 

sektor-sektor tersebut juga kemudian mendorong Jepang untuk membentuk Japan-

Mongolia EPA tahun 2015. 

Selain sector expanding, Jayant Menon juga menjelaskan bahwa suatu negara 

dalam pembentukan BTA dengan negara lain didorong oleh adanya faktor sector 

excluding. Faktor ini adalah faktor pedorong BTA berdasarkan sektor yang tidak 

dimasukkan ke dalam perjanjian karena sektor tersebut dikategorikan ‘sensitif’.  

Dalam Japan-Mongolia EPA, sektor pertanian menjadi sektor yang sensitif 

terutama bagi Jepang. Dalam setiap EPA yang disepakati oleh Jepang selalu 

terdapat pengecualian dalam sektor pertanian pada produk-produk tertentu. Sebagai 

contoh keju yang tidak dimasukkan kedalam EPA Jepang dengan Singapura, 

Mexico, dan Australia. Produk pertanian lainnya seperti Beras juga selalu mendapat 

pengecualian di dalam EPA yang disepakati oleh Jepang.206 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat sensitif bagi Jepang. Hal ini 

juga yang membuat Jepang menolak untuk memberikan akses terhadap sektor 

pertaniannya dan menolak untuk menghentikan subsidi bagi petani dalam negerinya 

dalam negosiasi yang diadakan oleh WTO. Penulis juga telah jelaskan sebelumnya 

bahwa kegagalan negosiasi Doha Round juga disebabkan oleh Jepang yang 

menolak untuk menghentikan subsidi bagi petani dalam negerinya. Jepang 

                                                           
206ABC News, “Rice Still Sensitive For Japan Free Trade Deal”,  

https://www.abc.net.au/news/rural/2013-11-12/rice-free-trade-talks/5085852, diakses 22 April 

2019. 
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memberikan subsidi sekitar 50-60% bagi industri pertaniannya terutama untuk 

petani padi.207 Pemerintah Jepang bahkan menyediakan asuransi bagi petani jika 

panennya gagal.208 Subsidi ini dilakukan untuk melindungi industri pertanian 

domestik Jepang itu sendiri dan agar tetap meningkatkan produksi beras Jepang dan 

memenuhi supply beras dalam negeri dengan produksi dalam negeri.209 

Dalam Japan-Mongolia EPA juga terdapat pengecualian terhadap 

penghapusan tarif terhadap produk beras dari Mongolia maupun peraturan 

mengenai penghapusan subsidi bagi produk pertanian. Dalam perjanjian tersebut 

hanya terdapat pengurangan perlakuan tariff rate quota khusus untuk produk olahan 

keju. Namun produk keju sendiri tidak terlalu sensitif bagi Jepang dan bahkan 

dalam perjanjian EPA dengan beberapa negara produk ini tetap diikutsertakan 

dalam penghapusan tarif. Perwakilan petani Jepang yang melakukan pertemuan 

dengan Ricegrowers 'Association di Australia mengatakan bahwa produk tersebut 

tidak akan pernah dibahas dalam setiap perjanjian perdagangan Jepang dengan 

negara manapun.210 Sehingga produk beras yang masuk ke Jepang termasuk dari 

Mongolia akan dikenakan tarif bea masuk yang sangat tinggi hingga mencapai ¥402 

atau setara dengan Rp 30.150 per kilogram. Harga ini bahkan jauh melampau bea 

masuk yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang juga menerapkan subsidi dan 

bea masuk yang tinggi bagi produk pertaniannya.211 

                                                           
207“The Doha round and agriculture”, European Parliament, Loc.cit. 
208Detik Finance, “Tak Hanya RI, 16 Negara Ini Lindungi Petaninya dengan Asuransi”, 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2988688/tak-hanya-ri-16-negara-ini-lindungi-

petaninya-dengan-asuransi, diakses pada 22 April 2019. 
209“Japan Sacrificed Cheese Tariffs To Get EPA Done With EU”, The Mainichi 

https://mainichi.jp/english/articles/20170707/p2a/00m/0na/012000c, diakses pada 22 April 2019. 
210ABC News, “Rice Still Sensitive For Japan Free Trade Deal”, Loc.cit. 
211“Proteksi Negara Maju kepada Petaninya Membuat Perdagangan Tidak Fair”, Perpustakaan 

Bappenas, 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F15204/Proteksi%20Negara%20M
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa baik faktor sector 

expanding maupun sector excluding sama-sama mempengaruhi Jepang dalam 

menandatangani BTA dengan Mongolia dalam Japan-Mongolia EPA tahun 2015. 

Hal ini dikarenakan ada sektor-sektor yang ingin diliberalisasi oleh Jepang maupun 

yang dikecualikan dalam perjanjian dikarenakan adanya upaya untuk memproteksi 

sektor tersebut. 

5.2.1.2. Market Access 

Market Access merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya BTA 

dikarenakan adanya kepentingan suatu negara dalam mengakses pasar di negara 

lain. Market Access dibagi lagi kedalam 2 kategori yaitu market restoring dan 

market creating.  

Dalam Japan-Mongolia EPA tentunya Jepang juga ingin menjaga akses pasar 

yang ada di Mongolia. Saat ini Jepang memiliki pasar yang strategis di Mongolia 

terutama untuk produk transportasi. Telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa 

volume ekspor Jepang ke Mongolia sebagian besar didominasi oleh sektor 

transportasi yang mencapai hingga 70% dari total perdagangan pada tahun 2014 

hingga 2015. 

 

 

 

 

                                                           
aju%20kepada%20Petaninya%20Membuat%20Perdagangan%20Tidak.htm, diakses pada 22 April 

2019. 
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Tabel 7. Daftar Produk Ekspor Jepang ke Mongolia Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: World IntegratedTrade Solution) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produk transportasi mendominasi 

seluruh sektor perdagangan  antara Jepang dan Mongolia. akses pasar Jepang ke 

Mongolia untuk produk transportasi ini kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian 

EPA antara Mongolia dan Jepang. Produk yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 

5% ini kemudian dihapuskan segera setelah implementasi muai dilaksanakan. 

Selain itu produk seperti mesin dan elektronik yang menjadi sektor ke-2 terbanyak 

setelah transportasi juga dikenakan penghapusan tarif sepenuhnya dalam kurun 

waktu 7 tahun.212 Hal tersebut juga berlaku pada produk  metals dan makanan. 

Mongolia sendiri belum pernah memiliki BTA dengan negara manapun namun 

saat ini negara tersebut sedang dalam pembicaraan untuk membentuk BTA dengan 

Tiongkok.213 Hal ini tentunya juga akan menjadi ancaman bagi Jepang dimana 

Tiongkok sendiri merupakan Tiongkok merupakan partner dagang terbesar bagi 

Mongolia dimana negara ini menguasai hampir 32% dari total impor Mongolia dan 

                                                           
212Conventus Law Japan, “Mongolia Economic Partnership Agreement”, Loc.cit. 
213English.news.cn, “Chinese, Mongolian Fms Hold Talks”, 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/02/c_137943903.htm, diakses pada 24 April 2019. 
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Jepang yang menguasai 8,7% dari total impor Mongolia.214 Pembicaraan tersebut 

dimulai sejak tahun 2010 dan hingga saat ini negosiasi antara keduanya belum juga 

dimulai.215 

Selain BTA, Mongolia juga menjadi anggota dari APTA (Asia Pacific Trade 

Agreements) atau Bangkok Agreement yang merupakan salah satu bentuk PTA bagi 

negara-negara berkembang di kawasan Asia-Pasifik dan satu-satunya perjanjian 

perdagangan regional operasional yang menghubungkan Tiongkok dan India.216 

Mongolia menjadi anggota ke-7 setelah Tiongkok, Bangladesh, India, Laos, Sri 

Lanka, dan Korea Selatan pada tahun 2015.217 Negara-negara anggota APTA 

menyumbang lebih dari 60 persen dari omset perdagangan luar negeri Mongolia. 

Selain itu, produk Mongolia yang akan diekspor akan mendapatkan konsesi tarif 

sebesar 40 persen di pasar Tiongkok dan Korea Selatan.218  

Hal ini tentu saja dapat membuat Jepang dirugikan yang mana PTA seperti 

APTA dan BTA Mongolia dengan Tiongkok akan membebaskan bea masuk 

produk-produk dari negara-negara tersebut ke Mongolia sedangkan produk dari 

Jepang akan dikenakan tarif bilamana Jepang tidak membentuk EPA dengan 

Mongolia. Walaupun Mongolia menjadi anggota APTA bersamaan dengan 

ditandatanganinya BTA dengan Jepang, pembicaraan mengenai APTA sendri 

                                                           
214“Mongolia (MNG) Exports, Imports, and Trade Partners”, OEC - 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mng/, diakses 22 April 2019. 
215“People's Republic of China-Mongolia Free Trade Agreement Free Trade Agreement”, Asian 

Development Bank, https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-mongolia-free-trade-

agreement, diakses pada 24 April 2019. 
216“APTA welcomes Mongolia as its seventh member”, United Nations ESCAP,  

https://www.unescap.org/news-item/apta-welcomes-mongolia-its-seventh-member, diakses pada 

24 April 2019. 
217 Asia News Network, “Mongolia will accede to the Asia-Pacific Trade Agreement”, 

http://annx.asianews.network/content/mongolia-will-accede-asia-pacific-trade-agreement-32967, 

diakses 24 pada April 2019. 
218 Ibid. 
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sudah dimulai dari tahun 2009 dan selesai dinegosiasikan pada tahun 2013. Melihat 

peluang tersebut maka sudah seharusnya Jepang juga ikut membentuk perjanjian 

dengan Mongolia dikarenakan negara-negara tetangganya seperti Tiongkok dan 

Korea Selatan tentu akan mendapatkan kemudahan dalam ekspor mereka ke 

Mongolia. 

Selain transportasi, Mongolia juga menjadi negara tujuan Jepang dalam 

pengerjaan berbagai proyek salah satunya yang terkait dengan batu bara. Jepang, 

Tiongkok, dan Rusia sendiri merupakan negara-negara yang aktif melakukan 

proyek untuk pengembangan batu bara yang ada di Mongolia sehingga penting bagi 

Jepang untuk memasukkan sektor ini ke dalam perjanjian. Dengan adanya 

perjanjian ini Jepang akan dapat menjaga akses investasi-nya tersebut di Mongolia. 

Hal ini terdapat dalam poin kerjasama pengebangan sumber daya mineral dengan 

Mongolia dalam EPA yang ditandatangani tahun 2015.  

Dengan adanya perjanjian ini maka Jepang lebih mudah untuk mengakses 

sumber daya alam yang ada di Mongolia yang mana salah satunya adalah proyek 

Tambang batubara Tavan Tolgoi, yang terletak di salah satu deposit batubara termal 

dan kokas terbesar di dunia di wilayah Gobi Selatan Mongolia. Proyek ini menjadi 

salah sat proyek yang dibahas oleh Jepang dan Mongolia secara eksplisit sebagai 

bentuk implementasi dari kerjasama EPA antara Mongolia dan Jepang.219 Dengan 

adanya mekanisme perjanjian bilateral anatara Mongolia dan Jepang ini kemudian 

menguntungkan Jepang yang dipilih untuk menjalankan proyek batu bara tersebut 

dibandingkan Tiongkok yang kemudian ditolak oleh pihak Mongolia. dapat dilihat 

                                                           
219The Diplomat, “Mongolia and Japan”, https://thediplomat.com/2017/03/far-east-affairs-

mongolia-and-japan/, diakses pada 22 April 2019. 
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bahwa keuntungan bagi Jepang dalam menandatangani EPA dengan Mongolia 

yaitu adalah mendapatkan akses bagi Jepang untuk menjalankan investasi batu 

bara-nya di Mongolia. 

Selanjtnya, dalam market creating disebutkan oleh Jayant Menon bahwa salah 

satu faktor pendorong negara melakukan BTA dengan negara lain dikarenakan 

adanya hambatan-hambatan perdagangan sebelumnya dan juga dikarenakan adanya 

seumber daya alam yang menjadi peluang bagi kedua negara untuk 

diperdagangkan. 

Dalam perdagangan Jepang dan Mongolia tentunya terdapat hambatan-

hambatan berupa tarif yang dikenakan bagi produk Jepang yang masuk ke 

Mongolia. produk-produk kendaraan, mesin dan juga makanan rata-rata dikenakan 

tarif sebesar 5% hingga 10%  untuk tiap produknya.220 Dengan adanya Japan-

Mongolia EPA maka produk-produk tersebut yang berasal dari Jepang yang 

sebelumnya dikenakan tarif akan dihapuskan sepenuhnya sesuai dengan periode 

waktu yang telah ditetapkan. Selain hambatan tarif, Jepang dan Mongolia sendiri 

belum pernah terlibat dalam sengketa perdagangan yang disebabkan oleh 

hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan oleh keduanya. Namun dalam 

perjanjian juga dicantumkan mekanisme penyelesaian sengketa antara kedua 

negara melalui konsultasi dan dispute settlement yang dibentuk dan diperuntukkan 

sebagai badan pencari fakta dan memberi rekomendasi jika di msa depan kedua 

belah pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. 

                                                           
220 Asia Nikkei, “Japan-Mongolia Ties Shifting From Aid To Economic Exchange”, Loc.cit. 
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Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mongolia memiliki sumber daya alam 

yang melimpah terutama di sektor pertambangan. Sektor ini menjadi sektor yang 

sangat penting bagi Mongolia dengan menyumbang sebesar 19-20% dari total GDP 

setiap tahunnya.221 Sektor ini juga menjadi sektor yang paling banyak berkontribusi 

terhadap pendapatan nasional Mongolia. Sebanyak 75% dari total ekspor Mongolia 

masih didominasi oleh hasil tambang berupa batu bara dan gas alam.222 Hal ini 

kemudian menjadi peluang bagi Jepang dalam melakukan liberalisasi perdagangan 

dengan Mongolia melalui Japan-Mongolia EPA.  

Jika melihat total konsumsi energi Jepang pada tahun 2015 sebanyak 42% 

merupakan minyak bumi dan 27% lainnya merupakan batu bara. Dan untuk 

memenuhi kebutuhan ini, Jepang bergantung hampir 100%  terhadap impor.223 

Peningkatan kebutuhan Jepang akan berbagai sumber mineral seperti gas dan batu 

bara semakin naik terutama setelah negara tersebut dilanda bencana gempa dan 

tsunami pada tahun 2011. Akibat bencana alam tersebut berimbas kepada kerusakan 

serius pada reaktor nuklir Fukushima-Daiichi. Sebanyak 54 reaktor nuklir untuk 

pembangkit listrik kemudian dihentikan. Oleh karena itu untuk tetap memenuhi 

kebutuhan listriknya, Jepang kemudian menggunakan batu bara, gas alam, dan 

minyak bumi sebagai bahan bakarnya.224  

Hal inilah yang kemudian dapat dipenuhi oleh Jepang melalui sumber daya 

alam yang tersedia di Mongolia. Ekspor Mongolia yang didominasi oleh sektor 

                                                           
221“Mining And Geology Statistic”,  Mineral Resources Authority of Mongolia, 

https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarbeit/Downloads/1094_

Statistics2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2, diakses pada 7 Februari 2019. 
222“Mongolia-Japan Trade Statistic 2015”,  The Observatory of Economic Complexity, Loc.cit. 
223Muh. Farris Alfadh, “Kebijakan Ketahanan Energi Jepang Di Abad 21: Fundamentalisme 

Negara Dan Diversifikasi Sumber Energi”, Loc.cit. 
224“Japan - International Analysis”, Energy Information Administration (EIA), Loc.cit. 
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pertambangan menjadi bukti bahwa Jepang sangat membutuhkan sumber daya 

tersebut dari Mongolia. dengan adanya perjanjian bilateral perdagangan dalam 

bentuk EPA dengan Mongolia maka Jepang dapat mengakses sumber daya tersebut 

lebih mudah dari Mongolia terutama dengan adanya penghapusan bea masuk dan 

juga kerjasama pengembangan energi dan sumber daya yang menjadi salah satu 

poin dari perjanjian EPA tersebut. Dalam perjanjian tersebut, Jepang dan Mongolia 

akan bekerjasama dalam mengembangkan sektor pertambangan Mongolia yang 

terdiri dari batu bara, gas alam, mineral, minyak dan lain-lain.225 

Berdasarkan pemaparan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa faktor market 

access menjadi salah satu pendorong bagi Jepang dalam menandatangani Japan-

Mongolia EPA tahun 2015. Baik market restoring dan market created menjadi 

faktor yang mendorong Jepang menandatangani perjanjian tersebut dengan 

Mongolia. 

5.2.2. Strategic Factor 

Motivasi atau pendorong suatu negara melakukan BTA dikarenakan alasan-

alasan strategis. Faktor ini dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu lobby driven dan 

terror driven.226 

Dalam perjanjian Japan-Mongolia EPA sendiri terdapat pembahasan mengenai 

sektor-sektor yang tidak termasuk dalam bidang perdagangan. Salah satunya yaitu 

kesepakatan mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.227 Dalam 

                                                           
225“ Energy Cooperation Potential within the Framework of the 

Mongolia–Japan Economic Partnership Agreement (EPA)”, ERINA,  

https://www.erina.or.jp/en/wp-content/uploads/2015/02/se12714_tssc.pdf, diakses pada 22 April 

2019. 
226Ibid. 
227“Japan – Mongolia Economic Partnership Agreement”,  Conventus Law, Loc.cit. 
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perjanjian tersebut diatur untuk memastikan agar perlindungan terhadap hak 

kekayaan intelektual (HAKI) harus memadai dan juga dapat memberikan langkah-

langkah yang tepat untuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terhadap 

yang sesuai dengan perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights).228 TRIPS sendiri merupakan salah satu agenda WTO yang mana 

mengatur tentang hak kekayaan intelektual yang mengacu pada kreasi pikiran, 

penemuan, desain kreasi lainnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain yang 

menggunakannya.229 Pengaturan ini pertama kali diperkenalkan oleh WTO melalui 

Urugay Round pada tahun 1994 dan merupakan pengaturan pertama mengenai 

HAKI melalui organisasi multilateral.  

Dalam Japan-Mongolia EPA, pihak-pihak yang harus berusaha untuk 

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi sistem kekayaan 

intelektual, termasuk dalam kaitannya dengan prosedur aplikasi dan publikasi. 

Ruang lingkup perlindungan juga meluas ke paten, desain industri, merek dagang, 

hak cipta dan hak terkait, indikasi geografis, persaingan tidak sehat, dan informasi 

yang dirahasiakan.230 Hal ini menjadi salah satu concern Jepang yang dibahas 

dalam Joint Study Group dengan Mongolia agar dimasukkan ke dalam draft 

negosiasi. Concern Jepang ini bukan tanpa alasan dikarenakan Mongolia sendiri 

merupakan negara yang memiliki masalah mengenai HAKI. Berdasarkan data yang 

didapat oleh penulis, tingkat pelanggaran hak cipta setiap tahunnya cukup tinggi 

dan bervariasi 2000 hingga 2005 rata-rata sebanyak 35%. Pada tahun 2000 

                                                           
228Ibid. 
229“Understanding The WTO - Intellectual Property: Protection And Enforcement”, WTO, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/TIF_e/agrm7_e.htm, diakses 1 Mei 2019. 
230“Japan – Mongolia Economic Partnership Agreement”, Conventus Law, Loc.cit. 
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sebanyak 43%, tahun 2001 sebanyak 32%, tahun 2002 sebanyak 24%, tahun 2003 

yaitu 28%. Fakta-fakta ini hanya sebagian kecil dari banyak pelanggaran yang 

terjadi setiap tahun menurut laporan dari Intellectual Property Office of 

Mongolia.231 

Oleh karena itu Jepang tentu memiliki agenda untuk memperkuat aturan 

mengenai HAKI yang sebelumnya di tingkat multilateral ke tingkat bilateral dengan 

Mongolia. Jepang yang memiliki banyak teknologi dan hak paten tentunya harus 

membawa isu ini ke dalam perjanjian bilateral dengan Mongolia. 

Selain HAKI, terdapat isu non-perdagangan lainnya yang ditemukan di Japan-

Mongolia EPA yaitu Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). SPS berkaitan 

dengan pengaturan keamanan pangan dan ksehatan hewan dan tumbuhan. 

Pengaturan mengenai ini juga sebelumnya telah diatur melalui mekanisme 

multilateral yaitu WTO sejak tahun 1998.232 SPS yang diatur di dalam perjanjian 

bilateral anatar Mongolia dan EPA ini juga tentunya berakar dari peraturan yang 

ada di WTO. Sebelum mulainya negosiasi, kedua belah pihak sama-sama ingin 

memasukkan mekanisme ini ke dalam EPA antara Mongolia dan Jepang.  

Menurut data dari WITS ekspor Mongolia seperti hewan, sayur-sayuran dan 

makanan termasuk dalam 10 produk ang paling banyak diekspor ke Jepang pada 

tahun 2014.233 Hal ini kemudian semakin mendorong Jepang untuk memasukkan 

                                                           
231ACCU,  https://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_ws0610/c2_08.pdf, diakses pada 1 Mei 

2019. 
232“Understanding the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement”, WTO, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm, diakses pada 1 Mei 2019. 
233“Mongolia Data”, WITS, 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MNG/Year/2014/TradeFlow/Export/Partner

/JPN/Product/sector/Show/Product%20Group;XPRT-TRD-VL;XPRT-PRDCT-SHR;/Sort/XPRT-

TRD-VL, diakses pada 1 Mei 2019. 
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mekanisme ini ke dalam perjanjian EPA dengan Mongolia. Di dalamnya mengatur 

tentang penyetaraan atau harmonisasi standar SPS diantara kedua negara dan juga 

dan juga secara objektif menilai standar yang sudah ditetapkan ketika produk 

tersebut diekspor.234 Dibentuk juga sub-komite untuk mengawasi dan memoitaring 

implementasi dari perjanjian yang menyangkut dengan SPS sehingga dapat berjalan 

dengan lancar. 

Selain HAKI dan SPS, terdapat pula isu dispute settlement yang dimasukkan 

oleh Jepang terkhususnya untuk dispute yang dihadapi oleh Investor dengan host 

country. Dalam implementasinya akan dibentuk arbitrase yang memberikan 

penilaian objektif terkait sengketa yang terjadi, berkonsultasi dengan pihak yang 

bersengketa, memberikan temun fakta, serta membuat keputusan melalui konsensus 

yang melibatkan majelis arbitrase.235 Investor juga berhak mengajukan gugatan 

ketika dirasa ada kebijakan pemerintah yang menghambat bisnisnya. 

Isu yang terakhir yaitu mengenai kompetisi. Jepang memiliki motif untuk 

memasukkan isu ke dalam semua EPA-nya termasuk dengan Mongolia yang tidak 

termasuk dalam framework WTO. WTO dan organisasi internasional lainnya dapat 

menetapkan aturan khusus yang berlaku untuk kebijakan mengenai persaingan 

dengan menggunakan Japan-EPA sebagai model. Dengan cara ini, Jepang mungkin 

dapat berkontribusi untuk membentuk kerangka kerja internasional atau 

multilateral melalui pembentukan FTA dan EPA dengan negara lain.236  

                                                           
234 “Japan-Mongolia EPA”, MOFA, Loc.cit. 
235 Ibid. 
236 “Japan’s FTA Strategy and FTA of Asia Pacific”, https://www.pecc.org/resources/trade-and-

investment-1/2038-japans-fta-strategy-and-free-trade-area-of-asia-pacific-ftaap/file, diakses pada 

27 April 2018. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor Strategic 

Factor yairu faktor lobby driven terbukti menjadi salah satu pendorong Jepang 

dalam menandatangani Japan-Mongolia EPA dengan Mongolia tahun 2015. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya isu kompetisi, HAKI, SPS, dan investment-dispute 

settlement yang dimasukkan ke dalam perjanjian. 

Sedangkan untuk isu pemberantasan terorisme atau isu strategis lainnya yang 

berkaitan dengan teorisme, penulis tidak menemukan adanya isu tersebut didalam 

perjanjian perdagangan bilateral antar Mongolia dan Jepang. Berdasarkan 

penelitian penulis, isu tentang war on terror maupun terorisme lainnya tidak 

dimasukkan ke dalam Japan-Mongolia EPA dan juga tidak ada pembahasan 

mengenai hal tersebut dan agenda Jepang mengenai pemberatasan terorisme 

melalui perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor terror driven tidak 

menjadi faktor pendorong Jepang dalam menandatangani Japan-Mongolia EPA 

dengan Mongolia tahun 2015. 

5.2.3. Event driven factor 

Faktor event driven merupakan salah satu pendorong suatu negara dalam 

membentuk BTA dengan negara lain. Faktor ini dibagi dalam dalam beberapa sub 

kategori yaitu PTA, WTO accession dan politik. Namun disini penulis hanya 

menggunakan salah satu dari sub kategori PTA yaitu PTA facilitation BTAs, 

merupakan faktor pendorong BTA yang mana dikarenakan sebuah negara ingin 

mempercepat laju integrasi-nya dengan suatu PTA oleh karena itu negara tersebut 

menjalin PTA dengan negara anggota dari PTA tersebut.237 

                                                           
237Jayant Menon, Op.cit., 11. 
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Mongolia sendiri merupakan anggota dari APTA (Asia-Pacific Trade 

Agreement) yang resmi masuk pada tahun 2015. APTA yang sebelumnya dikenal 

sebagai Bangkok Agreement bertujuan untuk mempromosikan pengembangan 

ekonomi anggotanya melalui penerapan langkah-langkah liberalisasi perdagangan 

yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap ekspansi perdagangan 

regional dan kerja sama ekonomi.238 Trade agreement  ini juga mengatur tentang 

konsesi tarif pada perdagangan barang hingga liberalisasi dalam bidang 

perdagangan jasa dan investasi. Mongolia menjadi anggota dari PTA ini pada tahun 

2015 setelah negosiasi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2013.239 APTA 

menjadi satu-satunya perjanjian perdagangan regional yang menghubungkan 

Tiongkok dan India (kedua negara ini merupakan sumber lokomotif pertumbuhan 

ekonomi di kawasan Asia Pasifik) yang memiliki basis konsumen gabungan dari 6 

negara dengan yang menjadi pasar bagi 2,6 miliar orang. 

Jika dikaitkan dengan perjanjian bilateral antara Mongolia dan Jepang maka 

hal ini belum bisa menjadi salah satu faktor pendorong Jepang dalam 

menandatangani Japan-Mongolia EPA dengan Mongolia. hal ini dikarenakan 

Jepang sudah memiliki mekanisme perjanjian perdagangan bilateral dengan 

sebagian besar negara anggota APTA seperti India dan Mongolia. Selain itu Jepang 

saat ini sedang menjalani negosiasi perjanjian perdagangan multilateral dengan 

Tiongkok dan Korea Selatan (yang merupakan anggota dari APTA) dalam Japan-

China-Republic of Korea Free Trade Agreement. Selain itu Jepang juga sedang 

                                                           
238“Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)”, United Nations ESCAP, 

https://www.unescap.org/apta, diakses pada 22 April 2019. 
239“APTA welcomes Mongolia as its seventh member”, United Nations ESCAP, 

https://www.unescap.org/news/apta-welcomes-mongolia-its-seventh-member, diakses pada 22 

April 2019. 
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menegosiasikan BTA dengan Korea Selatan dan juga Jepang memiliki forum 

kerjasama dengan kedua negara tersebut  bersama dengan Laos dalam ASEAN Plus 

Three.240  Dengan Sri Lanka, pada tahun 2015 Jepang dan negara tersebut sedang 

dalam tahap pembicaraan untuk membentuk EPA.241 Terakhir, dengan Laos 

tentunya Jepang telah memiliki mekanisme dalam tingkat multilateral yaitu 

ASEAN. Hal inilah yang kemudian membuat Jepang merasa tidak terlalu perlu 

untuk menjadi anggota PTA yang sama dengan Mongolia tersebut. Jepang telah 

memiliki perjanjian baik di tingkat multilateral, bilateral, bahkan trilateral dengan 

anggota-anggotanya sehingga mekanisme seperti APTA tidak terlalu potensial bagi 

Jepang. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240“FTA&EPA”, MOFA, Loc.cit. 
241FT Online “Japan, Sri Lanka Discuss Possible Trade Agreement”, 

http://www.ft.lk/article/390889/Japan--Sri-Lanka-discuss-possible-trade-agreement, diakses pada 

22 April 2019. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa penulis di Bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa argumen utama penulis mengenai faktor pendorong yang menjadi alasan 

Jepang membentuk BTA dengan Mongolia yaitu general factor dan specific factor 

terbukti benar. General factor yaitu kegagalan negosiasi di WTO yaitu melalui 

Doha Round yang mana kepentingan Jepang yang tidak dapat diakomodasi melalui 

negosiasi tersebut kemudian dapat diakomodasi melalui perjanjian BTA dengan 

Mongolia. Faktor domino effect BTA juga berpengaruh dikarenakan adanya 

perkembangan jumlah BTA di kawasan Asia Pasifik yang memicu Jepang 

menandatangani BTA serta perhatian masyarakat dalam negeri Jepang yang positif 

dan dukungan dari kelompok industri seperti KEIDANREN juga turut menjadi 

faktor pendorong BTA bagi Jepang. Adanya motivasi politik dari dalam negeri 

Jepang seperti dukungan parlemen dan motivasi politis Jepang terhadap Mongolia 

kemudian m mendorong Jepang dalam menandatangani Japan-Mongolia EPA 

tahun 2015. 

Untuk specific factor, adanya keinginan untuk meliberalisasi sektor unggulan 

seperti transportasi dan investasi, menghapus hambatan-hambatan dagang berupa 

tarif berbagai  produk dan juga adanya potensi sumber daya alam di Mongolia 

seperti hasil tambang batu bara kemudian mendorong Jepang untuk menyepakati 

BTA dengan Mongolia. Selain itu adanya sektor yang dikecualikan dari perjanjian 

yaitu sektor beras yang diamankan oleh Jepang serta adanya isu-isu yang disepakati 

selain isu perdagangan seperti HAKI, SPS, dispute settlement dan competition juga 
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mendorong negara tersebut menandatangani BTA dengan Mongolia. Oleh karena 

itu faktor sector expanding, sector excluding, market restoring, market creating 

danlobby driven dapat menjadi faktor-faktor spesifik yang mendorong Jepang 

dalam menandatangani BTA dengan Mongolia melalui Japan-Mongolia EPA tahun 

2015. 

 Dalam penelitian ini tentunya tidak semua faktor Bilateral Trade Agreement 

(BTA) dari Jayant Menon ini berpengaruh dalam mendorong Jepang untuk 

menandatangani BTA dengan Mongolia dalam Japan-Mongolia Economic 

Partnership Agreemnt (EPA) tahun 2015. Faktor-faktor spesifik seperti  Terror 

Driven, PTA Integration, PTA Facilitation, WTO Access, Political Integration dan 

Political Disintegration tidak menjadi faktor yang mempengaruhi Jepang 

menandatangani BTA dengan Mongolia dikarenakan tidak adanya agenda 

pemberantasan terorisme di dalam perjanjian. Selain itu juga dikarenakan Jepang 

tidak memerlukan akses dari Mongolia ke WTO dan kedua negara tersebut yidak 

termasuk dalam political union maupun bukan negara pecahan sehingga faktor-

faktor tersebut bukan menjadi faktor pendorong Jepang menandatangani Japan-

Mongolia EPA tahun 2015. 

Persamaan antara kedua faktor yang mempengaruhi baik dari general factor 

maupun specific factor yaitu adanya pengaruh dari eksternal dan internal. Dari 

eksternal sendiri yaitu berasal sari WTO sebagai organisasi multilateral dan juga 

Mongolia sebagai negara yang menjadi partner dalam EPA. Sedangkan internal 

berasal dari politik domestik, kelompok masyarakat Jepang dan faktor ekonomi 

Jepang. 
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Terakhir, penulis juga menyimpulkan bahwa konsep Bilateral Trade 

Agreement milik Jayant Menon masih relevan untuk menganalisa studi kasus yang 

berkaitan dengan BTA. Konsep ini bisa digunakan untuk membahas faktor-faktor 

apa saja yang dapat mendorong suatu negara dalam membentuk BTA dengan 

negara lain. Namun dikarenakan banyak isu atau faktor yang dibahas maka kurang 

dapat menjelaskan secara rinci mengenai BTA. 

6.1. Saran 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki ruang lingkup proses 

pembentukan BTA antara Jepang dan Mongolia dalam Japan-Mongolia Economic 

Partnership Agreement dari proses negosiasi hingga ditandatanganinya perjanjian 

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses implementasi dan hasil 

implementasi dari perjanjian ini mulai dari tahun 2015 ditandatanganinya belum 

bisa diketahui oleh penulis. 

Oleh karena itu penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk 

meneliti tentang bagaimana proses implementasi, proses ratifikasi baik dari pihak 

Jepang dan Mongolia dan hasil implementasi dari Japan-Mongolia Economic 

Partnership Agreement. 
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