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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Indonesia yang terdiri dari beragam pulau-pulau yang berjajar dari sabang 

hingga merauke dikenal sebagai negara kepulauan dengan keberagaman biota laut, tidak 

dipungkiri lagi apabila banyak negara yang tentunya berkeinginan atau berminat untuk 

dapat menjadi mitra dagang Indonesia, selain itu negara kita juga dikenal sebagai negara 

merupakan negara dengan peluang ekonomi yang cukup menjanjikan dengan potensi 

kekayaan sumber daya alam laut serta potensi bahari dan juga perikanannya yang sangat 

beragam. Untuk menyikapi hal tersebut, tentunya dibutuhkan dukungan serta peran dari 

segala pihak, terlebih adanya peran untuk melindungi dan melestarikan kekayaan 

potensi tersebut, pemerintah Indonesia harus tanggap dalam mengelola sumber daya 

alam yang dinilai dapat menjadi peluang pasar untuk memajukan perekonomian negara. 

Setidaknya terdapat empat sektor potensial yang dinilai mampu menopang laju 

perekonomian bagi Indonesia, diantaranya : pelayanan konsumen/jasa, pertanian dan 

perikanan, sumber daya alam, serta pendidikan. Perekonomian negara tentunya tidak 

luput dari kegiatan perdagangan, kegiatan perdagangan yang dilakukan setiap negara 

sendiri dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan atau sebagai bentuk dari 

pembangunan ekonomi sebuah negara. Perdagangan internasional atau perdagangan 

lintas negara sering terjadi karena adanya satu dan lain hal, faktor-faktor yang 

mendasari kebijakan tersebut ditempuh salah satunya untuk faktor pemenuhan 

kepentingan nasional ataupun dalam rangka mempererat hubungan suatu negara. 

Belakangan ini, kebanyakan negara-negara di dunia cenderung membentuk asosiasi atau 

blok-blok perdagangan baik dalam bentuk bilateral, trilateral, regional, hingga 

multilateral yang tak hanya terbatas dalam lingkup wilayah atau regional saja namun 

juga lintas global/internasional hal ini ditempuh guna memperluas pangsa pasar dan 

wilayah dagang antar negara. Dalam konteks kebijakan yang ditempuh ini, adanya 

kesepakatan terkait perjanjian internasional dianggap menjadi sangat penting sebagai 

bukti dari kesepakatan kerja dalam jangka waktu tertentu dan menjadi batasan-batasan 

ketentuan mengenai hal-hal apa saja yang diizinkan atau dilarang dalam kegiatan 
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perdagangan tersebut, selain itu perjanjian juga sebagai bentuk atau upaya untuk 

mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan. Sektor perikanan Indonesia 

mempunyai potensi yang cukup besar dalam era perdagangan bebas. Laut perairan yang 

membentang di wilayah Indonesia diperkirakan memiliki luas sekitar 3,1 juta km
2
 

dengan rincian perairan laut territorial 0,3 juta km
2 

dan perairan nusantara 2,8 juta km
2 

serta wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE seluas kurang lebih 

2,7 juta km
2 

dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (Winanti Apsari : 2011) 

 

 Komoditas perikanan, lebih tepatnya dalam sektor perikanan tuna merupakan 

salah satu komoditas unggulan dalam program industrialisasi dimana pemerintah 

berupaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor perikanan karena melihat dari 

adanya manfaat atau benefit yang nantinya akan menguntungkan bagi negara yang 

memprioritaskan sektor perikanan kedalam salah satu program industrialisasi. Hal ini 

dikarenakan tuna merupakan jenis ikan bernilai ekonomis tinggi dan merupakan 

komoditas penghasil devisa negara nomor dua dalam kategori komoditas perikanan 

setelah udang. Ikan tuna sebagai komoditas ekspor dalam sektor perikanan terbesar 

urutan kedua selama kurun waktu 25 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 

ke angka yang positif dengan laju pertumbuhan rata-rata volume sebesar  6,03% dan 

11,79% untuk laju pertumbuhan nilainya. Pasar utama ekspor ikan tuna Indonesia yang 

juga sekaligus merangkap menjadi mitra dagang tuna Indonesia terbesar saat ini dibagi 

menjadi 3 negara yaitu Jepang, lalu Amerika Serikat, dan juga negara dalam kawasan 

regional seperti Uni Eropa. Di dalam kawasan ASEAN sendiri, Indonesia menjadi 

negara yang menempati urutan kedua terbesar sebagai negara pengekspor tuna setelah 

Thailand (Winanti, Apsari : 2011) 

 

 Secara statistik, permintaan impor ikan tuna dunia yakni sebesar 1.101.646 ton 

pertahun, dan dari rataan jumlah tersebut Indonesia baru mampu memenuhi mensuplai 

7,52% dari kebutuhan dunia tersebut. Melihat dari banyaknya volume produksi tuna 

yang dihasilkan Indonesia, jenis ikan tuna yang paling mendominasi dari hasil produksi 

Indonesia sendiri adalah tuna jenis skipjack tuna atau yang lebih familiar disebut 

sebagai ikan cakalang. Di Indonesia sendiri sebagai negara dengan potensi laut dan 

sumber daya alam yang cukup besar menunjukkan hasil produksi ikan tuna jenis 
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cakalang hampir mencapai angka 50%. Sedangkan untuk jenis tuna lainnya yang 

dihasilkan oleh Indonesia selain tuna cakalang, jenis tuna yang cukup besar dipasaran 

adalah tuna sirip kuning (yellow fin tuna) 31.7% dan albakor 10.8% (Food and 

Agriculture Organization (FAO), 2011). 

 

 Komoditas tuna ekspor yang dihasilkan oleh Indonesia dikategorikan kedalam 

tiga kategori yaitu tuna segar atau Fresh, lalu tuna beku atau Frozen dan tuna kaleng  

atau canned. Untuk daerah penghasil Ekspor tuna sendiri yang merupakan daerah utama 

asal ekspor tuna ke negara tujuan utama, sebagian besar dapat diketahui berasal dari tiga 

daerah utama ialah Jakarta yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan 

Bandara Soekarno Hatta, Surabaya yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan 

Bandara Djuanda, dan Bitung yang diekspor melalui Pelabuhan Bitung dan Bandara 

Sam Ratulangi , sedangkan untuk daerah asal komoditas ikan tuna yang menjadi 

komoditas ekspor tuna sendiri berasal dari enam daerah utama yaitu Jakarta, Sukabumi, 

Bali, Bitung, Maluku serta Jawa Timur. Merujuk pada data ketiga negara importir tuna 

terbesar yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menunjukan jenis komoditas 

tuna yang dominan diperdagangkan atau diminati adalah Canned Tuna dengan 

probabilitas komoditas tuna sebesar 54%, selanjutnya untuk persentase Fresh Tuna 

probabilitasnya berkisar di angka 26% serta probabilitas persentase jumlah Frozen Tuna 

sebesar 24%. Tahapan selanjutnya adalah daerah ekspor tuna Indonesia dimana daerah 

ekspor yang memiliki probabilitas penghasil tuna tertinggi berasal dari daerah Jakarta 

yaitu diangka 49%, lalu menyusul daerah Surabaya dengan 36% dan diikuti daerah 

Bitung dengan 15%. Selanjutnya, dilihat dari data statistik Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Bali pada tahun 2013 untuk daerah asal yang termasuk dalam daerah 

utama tempat pendaratan ikan tuna terbanyak ialah daerah Bali dengan tingkat 

probabilitas sebesar 26%, lalu Sukabumi sebesar 21%, menyusul Bitung sebesar 19%, 

dan Jakarta 14% serta daerah Jawa Timur sebesar 4%. (Risna Yusuf : 2017) 

  

 Jepang sebagai negara mitra Indonesia yang telah cukup lama menjalin 

hubungan diplomatik sejatinya adalah negara yang meminati seafood atau makan-

makanan hasil laut dalam negaranya, terbukti dari banyaknya restaurant atau rumah 

makan bernuansa Jepang yang menyajikan olahan laut dalam menu nya, konsumen 
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Jepang sendiri didominasi oleh minat tuna jenis tuna sirip biru berbentuk torpedo, 

dengan melonjaknya minat konsumsi ikan di jepang dan di pasar global telah 

menyebabkan beberapa dampak baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dari sisi 

ekonomi tentunya maraknya minat mengonsumsi ikan menjadi hal atau bentuk yang 

positif bagi negara yang memproduksinya namun disisi lingkungannya penangkapan 

ikan secara berlebihan dari komoditas tuna tersebut menyebabkan terjadinya overfishing 

yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kelangsungan habitat ikan tuna. Komoditas 

ikan tuna sendiri masih menjadi komoditas andalan dan pilihan bagi banyak para 

konsumen baik di Jepang maupun di dunia hal ini dikarenakan terdapatnya pergeseran 

minat dari para konsumen yang berganti dari red meat atau daging sapi, kerbau, domba, 

kambing dll menjadi white meat atau ikan, Dengan adanya potensi yang cukup dimiliki 

indonesia dan peluang pasar yang cukup besar tentu tidak diragukan lagi apabila 

sebagian besar produksi tuna asal Indonesia di ekspor ke beberapa negara tujuan dengan 

minat konsumsi tuna yang cukup besar seperti Jepang. Terkaiit angka impor  tuna ke 

Jepang sendiri tentunya terbilang relative tergantung kebutuhan konsumsinya, 

kebanyakan jumlah angka konsumsi dan supply tuna Indonesia ke Jepang berkisar 

antara 400 hingga 600 ton tiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan produksi 

indonesia dan angka konsumsi di Jepang. Namun pada tahun 2010 dan 2016 jumlah 

angka impor tuna meningkat dua kali lipat mencapai angka 5.000 ton dengan jumlah 

konsumsi 53%, angka tersebut dilatarbelakangi karena banyaknya restaurant di Jepang 

yang menyajikan sashimi dari olahan tuna dan beberapa perusahaan-perusahaan 

makanan yang mengolah dan menyediakan tuna jenis skipjack untuk dijadikan 

katsuobushi yaitu (olahan ikan yang dijadikan kaldu bubuk), serta adanya promosi atau 

sejenis campaign terkait manfaat tuna skipjack yang dijadikan “national diet food” bagi 

para konsumen di Jepang (The Nation, 2017) 

 

 Indonesia sebagai negara partner dalam hubungan diplomatik ekaligus mitra 

dagang Jepang telah cukup lama mengimplementasikan kesepakatan yang terjalin antar 

keduanya yang juga dikenal dengan Indonesia-Japan Economic Partnership 

Agreement (IJEPA) sejak 1 Juli 2008. IJEPA sendiri merupakan sebuah kesepakatan 

dalam bentuk kerjasama ekonomi komperhensif yang terjalin antara Indonesia dan 

Jepang yang mencakup 11 bidang atau sektor dimana didalamnya termasuk bidang 
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perdagangan barang, lebih spesifiknya yakni perdagangan dalam sektor perikanan 

termasuk kedalam pilar dari kesepakatan IJEPA. Sesuai dengan pilar-pilar yang telah 

terangkum dan disepakati yaitu meliputi adanya fasilitas mengenai kegiatan 

perdagangan dan liberalisasi ekonomi, serta hubungan kerjasama, IJEPA pada prinsip 

nya akan memberikan kepastian atau kemudahan bagi akses pasar yang lebih besar 

untuk hasil produk perikanan Indonesia masuk kedalam pasar Jepang. Hal ini akan 

menempatkan produk perikanan Indonesia pada tingkat yang sama atau setara atau 

bahkan lebih baik dari negara-negara yang telah menyepakati dan menyelesaikan 

perjanjian kerjasama atau bermitra dagang dengan Jepang. Salah satu hasil kesepakatan 

yang tergabung dalam kerangka IJEPA di dalam sektor perikanan ialah kebijakan terkait 

penurunan TBM atau tariff bea masuk di Jepang untuk seluruh hasil produk laut seperti 

tuna, udang, lalu ikan hias, dan mutiara. 

 Hambatan non tariff yang menjadi kendala dalam kegiatan ekspor tuna 

Indonesia ke Jepang sendiri dilatarbelakangi beberapa faktor, beberapa diantaranya 

yakni perihal mutu produk yang terkait, standarisasi tentang pengemasan produk, 

spesifikasi jenis ikan tuna yang diminati, serta hambatan dari segi lingkungan adanya 

isu terkait overfishing yang dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan habitat 

tuna. Permasalahan non tariff mengenai standarisasi mutu dan keamanan pangan suatu 

produk dinilai menjadi perihal dasar seiring dengan berkembangnya zaman serta adanya 

peningkatan IPTEK, proses pengolahan suatu produk, lalu adanya penggunaan bahan 

tambahan untuk suatu produk olahan, dan juga tambahan bahan pengawet dalam suatu 

produk juga menjadi dasar pertimbangan masuknya produk tuna baik dari Indonesia 

ataupun negara lain untuk masuk kedalam pasar Jepang. Dari segi hambatan tariff 

sendiri masih dikenakan atau terjadi pengenaan tariff bea masuk ke Jepang yang 

bervariasi antara 3,5 % untuk frozen tuna hingga 9% untuk produk tuna olahan 

(Muhammad Fathoni, Kasubdit pemetaan dan akses pasar luar negeri, KKP RI) 

termasuk untuk teri, sarden dan tuna, makarel, rajungan, abalone, teripang, dan telur 

ikan. Sedangkan, beberapa negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam tariff 

bea masuknya dikenakan 0%, merujuk pada pengenaan tariff bea masuk tersebut hal ini 

tentu menimbulkan adanya disparitas antara sesama negara pengekspor tuna yang 

bermitra dengan Jepang. Pemerintah Indonesia dengan segala kemampuannya akan 

terus berupaya untuk menekan tariff bea masuk tuna ke Jepang serta mengajak atau  
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melakukan diplomasi dengan pemerintah Jepang untuk berinvestasi dalam sektor 

perikanan tuna guna meningkatkan produksi tuna yang lebih efektif dan efisien. 

 Terkait penjelasan diatas, tujuan penulis memilih Jepang sebagai fokus tujuan 

ekspor tuna Indonesia sendiri karena dikarenakan Jepang merupakan negara pengimpor 

tuna Indonesia terbesar setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa , sedangkan perihal 

rentang periode yang penulis fokuskan antara 2015-2018 dikarenakan pada tahun 2015 

terdapat permintaan ekspor yang cukup banyak sekitar 30,2% dari total ekspor ikan 

Indonesia ke Jepang yang mencapai 732 juta USD dengan kisaran tariff bea masuk yang 

cukup tinggi 3,5-9% pemerintah Indonesia memperjuangkan penurunan tariff bea 

masuk (Direktur Penguatan Daya Saing, KKP RI) selain itu pada tahun 2015 juga pada 

tahun 2015 telah diselenggarakan Pameran 17th Japan International Seafood 

Technology Expo diselenggarakan tanggal 19-21 Agustus 2015 di Tokyo Big Sight, dan 

keikutsertaan Indonesia tahun 2015 merupakan yang kedua kalinya. Pameran ini 

menampilkan berbagai produk hasil laut antara lain seafood (fresh/ frozen/ live & value 

added seafood products), processed seafood products/ frozen processed seafood/ readt 

to eat seafood products, seafood related business. Pameran yang telah berlangsung di 

Tokyo silam ini dianggap menjadi bagian dari strategi pemasaran atau marketing yang 

cukup menguntungkan karena di dalam pameran ini terdapat dan merupakan tempat 

bertemunya para pembeli dari seluruh dunia yang berminat membeli produk-produk 

hasil laut, terutama dari wilayah Asia.  Para konsumen yang berasal dari Jepang datang 

dari berbagai kalangan atau segmen antara lain pemilik usaha Department Store, 

Supermarket yang cukup besar, lalu Pengusaha grosir, Trading Company, Wholesaler, 

Distributor, pemilik Restaurant baik Hotel maupun Katering. Perhelatan yang dihadiri 

pelaku ekonomi ini menjadi peluang bagi Indonesia, peluang ekspor yang ingin dicapai 

adalah event Olympiade tahun 2020 yang dikunjungi lebih dari 20 juta orang 

wisatawan, Booth Indonesia sendiri diisi 7 perusahaan yaitu PT. Dharma Samudera 

Fishing-Jakarta (frozen octopus, squid, fish), PT. Rezeki Inthi Artha-Tangerang (canned 

fished), Nihon Novelica Food- Semarang (dried shark fin, frozen shark fin, mud crab), 

PT. Fresh Tuna Indonesia-Bitung (fresh tuna/ yellow fin), PT. Urchindize-Jepara (Ikan 

teri nasi), PT. Prima Cakrawala Abadi (Tuna), CV. Sakura Insan Prima Raga Makasar. 

Transaksi yang berlangsung saat pameran tersebut antara lain pesanan untuk produk 

Fresh yellow fin tuna atau tuna sirip kuning, fresh big eye tuna atau tuna mata besar, 
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cumi kecil atau bayi gurita & gurita beku, cumi, anchovies/ chirimen (ikan teri), ikan 

tuna, fukairen atau sirip ikan hiu, ikan-ikan kaleng dan udang. Indonesia, akan turut 

berpartisipasi kembali melalui booth yang lebih luas, dan rencana kedepannya akan  

mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi atau perusahaan terkait di tanah air 

(kemendag.org, 2015) ; lalu pada tahun 2016 terjadi penghentian perundingan General 

Review IJEPA dan kembali di re-negosiasikan pada tahun 2017. Lalu di tahun 2018 

Berdasarkan data FAO State of World Fisheries and Aquaculture tahun 2018 Indonesia 

dianugerahi menjadi penghasil produk tuna terbesar di dunia tahun 2018. Angka 

persentase ini turut berkontribusi 16% terhadap produksi perikanan tuna dunia (Zulficar, 

Direktur Jenderal Tangkap KKP RI) 

  

  Terjalinnya hubungan bilateral dalam bidang perdagangan yang tejalin antara 

pihak Indonesia dan Jepang sendiri pada dasarnya dengan maksud serta tujuan agar 

mempermudah dan mengurangi bahkan menghilangkan adanya hambatan tariff . Kerja 

sama dalam kerangka IJEPA seharusnya menjadi alat yang memberikan kemudahan dan 

keuntungan bagi Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional, namun 

faktanya pemberlakuan tarif bea masuk yang dikenakan Jepang justru menjadi beban 

dan menghambat proses distribusi komoditas tuna Indonesia ke Jepang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengambil pertanyaan penelitian yaitu 

“Bagaimana Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Jepang dalam sektor ekspor 

perikanan tuna Indonesia ke Jepang periode 2015-2018 ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan tujuan :  

1. Menjelaskan mengenai Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Jepang dalam sektor 

ekspor Ikan Tuna periode 2015-2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi : 

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi 

semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai implementasi IJEPA dalam 

bidang perdagangan. 

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk 

memberikan informasi, data, maupun mengetahui perihal dinamika kerjasama bilateral 

Indonesia-Jepang dalam sektor perikanan khususnya ekspor tuna Indonesia ke Jepang 

periode 2015-2018. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam upaya pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka 

penelitian ini dibagi ke dalam 6 Bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut diantaranya : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama ini akan menjabarkan  permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari 

latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab kedua, akan dijelaskan mengenai kerangka teori, konsep hubungan bilateral, 

dan referensi atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik permasalahan. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ketiga akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah yaitu, jenis penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan penelitian dan waktu serta 

lokasi penelitian. 
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BAB IV : SUMBER DAYA IKAN TUNA 

 Bab keempat akan membahas tentang perikanan tuna sebagai komoditas dan 

hasil laut Indonesia terkait dengan hubungan bilateral yang terjalin dalam bidang 

ekonomi antara Indonesia dan Jepang. 

 

BAB V : DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA KE JEPANG DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN EKSPOR TUNA INDONESIA KE JEPANG PERIODE 2015-

2018 

Dalam bab kelima, akan dipaparkan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan ekspor perikanan khususnya ekspor tuna ke Jepang dalam periode 2015-

2018 

 

BAB IV : KESIMPULAN 

Bab keenam akan menjadi penutup dari hasil penelitian penulis. Bab ini merupakan 

kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini berisikan kesimpulan 

jawaban dari pokok permasalahan hasil penelitian dari analisis data yang diperoleh pada 

BAB I, II, III, IV, dan V. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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