
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka menghadiri KTT Asia Afrika Kedua dan Peringatan 50 

tahun KAA, PM India Manmohan Singh berkunjung ke Indonesia dan 

mengadakan pembicaraan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tanggal 23 April 2005. Dalam pertemuan tersebut Presiden RI mengharapkan  

agar kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi dapat 

ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Dalam kunjungan tersebut, kedua kepala Negara 

telah menandatangani pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Joint 

Declaration between the Republic of Indonesia and The Republic of India.1 

Pada kunjungan tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk New 

Strategic Partnership (Strategi Kemitraan Baru) yang didasarkan pada kesamaan 

nilai-nilai sosial, budaya, komitmen terhadap pluralisme demokrasi, supremasi 

hukum dan multilateralisme dalam hubungan internasional yang diharapkan dapat 

memperkuat dimensi hubungan bilateral di sektor ekonomi, sosial dan politik 

sehingga dapat melayani kepentingan rakyat kedua negara khususnya serta 

membantu meningkatkan  kerjasama keamanan dan stabilitas regional guna 

mempelajari dan mewujudkan potensi kerjasama menjadi realita yang saling 

menguntungkan. 
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Jika dilihat dari sejarahnya, kedua negara mulai bekerjasama di era Orde 

lama pada saat pemerintahan Soekarno. Presiden (pertama) RI Soekarno dan 

Presiden India Nehru memiliki komitmen yang sama untuk keluar dari masa 

penjajahan bangsa-bangsa Barat. Pada tahun 1947, India secara khusus meminta 

perhatian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap serangan 

pertama yang dilakukan Belanda atas Indonesia. Akhirnya, PBB ketika itu 

melakukan campur tangan sehingga agresi Belanda bisa dihentikan. Demikian 

pula pada waktu serangan militer Belanda yang kedua tahun 1948, India telah 

menyelenggarakan sebuah konferensi internasional di New Delhi dan mampu 

menarik simpati internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Hubungan  diplomatik kedua negara  dimulai sejak  tanggal  3 Maret 1951. 

Kedua negara  telah memiliki fondasi dasar yang kuat dan memiliki  persamaan 

untuk meningkatkan hubungan  bilateral. Kedua negara memiliki  kesamaan 

dalam kemajemukan suku bangsa sebagai kekuatan  nilai sosial dan budaya. 

Didasarkan pengalaman sejarah, Indonesia dan India secara bersama  telah 

memelopori  kebangkitan baru negara–negara Asia Afrika  dengan dibentuknya 

Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi tersebut telah 

menghasilkan Dasasila Bandung yang kemudian menjadi dasar pembentukan 

Gerakan Nonblok. Sejak saat itu kedua negara selalu bekerja sama secara erat 

dalam berbagai forum internasional bagi perdamaian dan keadilan dan memiliki 

kepentingan yang sama khususnya dalam memperjuangkan kepentingan negara-

negara berkembang seperti dalam forum-forum internasional seperti Gerakan 



Non-Blok, G-77, G-15 dan kerjasama Selatan-Selatan.
2
 

Kemudian pada era pemerintahan Presiden Soeharto, India yang 

sebelumnya tidak mendukung Indonesia akhirnya turut juga berperan dalam 

memberikan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia sebagai tuan rumah 

penyelenggara konfrensi GNB pada September 1992. Dan akhirnya Indonesia 

menjadi pemimpin GNB dari tahun 1992 sampai tahun 1995.
3
 

Di era reformasi hubungan bilateral Indonesia dan India terjalin kembali 

yang diawali kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke India pada tanggal 8-9 

Februari 2000 yang merupakan tonggak bersejarah dalam usaha memperteguh 

kerjasama politik, ekonomi, dan kebudayaan kedua negara. Presiden 

Abdurrahman Wahid menilai bahwa hubungan RI dengan India amat penting dan 

menduduki tempat tersendiri, mengingat banyak terdapat persamaan yang dimiliki 

kedua negara, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun politik. Dalam 

pertemuan ini telah menghasilkan penandatanganan kesepakatan bersama 

diberbagai bidang.
4
 

Kemudian, dari pihak India Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee 

melakukan kunjungan balasan ke Indonesia tanggal 10-14 Januari 2001. 

Kehadiran Vajpayee guna membicarakan hubungan bilateral dengan Indonesia 

yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara pejabat 

dari kedua negara. Kunjungan yang disertai delegasi bisnis yang diorganisir FCCI 
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telah menghasilkan berbagai kerjasama konkrit perdagangan, investasi, 

pariwisata. Pada tanggal 1-5 April 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri 

melakukan kunjungan kenegaraan ke India tanggal 1-5 April 2002 dalam rangka 

memenuhi undangan PM India Atal Bihari Vajpayee. Dalam kesempatan tersebut, 

kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kedekatan hubungan bilateral di 

berbagai bidang, politik, ekonomi dan perdagangan serta bidang-bidang lain yang 

menjadi kepentingan kedua negara.5  

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hubungan Indonesia dan 

India terlihat meningkat tajam. Hal ini terlihat dari kunjungan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada 21-24 November 2005 dan juga kunjungan Wapres 

Jusuf Kalla pada 28-31 Januari 2007 yang kedua kunjungan tersebut membahas 

kesepakatan bersama dalam New Strategic Partnership. Dalam kunjungan 

Wapres, kesepakatan tersebut diperdalam dengan kerjasama anti terorisme, energi, 

kelistrikan, penanganan bencana alam, kualitas pemerintahan, pertambangan, dan 

transportasi6 akan tetapi masih dalam kerangka yang sama. Hal ini yang menarik 

perhatian penulis mengenai perkembangan dan peningkatan ekonomi dua negara 

tersebut. Ada hubungan yang berbeda antara Indonesia dan India dalam setiap 

transisi pemerintahannya.  

Asumsi awal penulis, peningkatan kerjasama tersebut didorong oleh  

adanya kesamaan kedua negara yaitu Indonesia dan  India merupakan salah satu  

kekuatan  demokratis terbesar  di dunia dengan melihat jumlah penduduk dan 

sistem pemilihan umum yang bersifat demokrasi. Persamaan  sejarah  dan  
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kesamaan visi dalam memperjuangkan kepentingan  negara berkembang 

 merupakan modal  dasar  yang  dapat  digunakan sebagai  peluang  peningkatan 

potensi kerjasama bilateral yang harus tetap terjalin. 

Saat ini, India merupakan salah satu pemain penting di Asia disamping 

Cina. Sejak merdeka pada tahun 1947, perubahan besar terjadi di India berkat 

reformasi ekonomi pada tahun 1991. Sebelumnya perekonomian India 

mengandalkan peran perusahaan negara, menolak peran pemodal asing. Peran 

swasta domestik juga diikutkan akan tetapi dikontrol ketat lewat regulasi 

pemerintah.7  Dengan menggunakan Model Nehru pada saat itu, jelas India bukan 

andalan dan pujian dari segi ekonomi tetapi merupakan korban paradigma 

pemikiran yang mengutamakan sosialisme tanpa menggunakan mekanisme pasar.8
 

Inilah yang perlu diperhatikan Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama 

khususnya dalam hal ekonomi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dan 

pengalaman India dalam sistem penswastaan aset-aset negara dan peningkatan 

infrastruktur yang mencakup wilayah yang sangat luas. Di samping itu, Indonesia 

juga bisa mempelajari bagaimana upaya India menghadapi persaingan global 

dalam rangka melaksanakan berbagai upaya liberalisasi perdagangan. 

Melihat pekembangan hubungan kerjasama ekonomi tersebut, pemenuhan 

kebutuhan baik di Indonesia maupun India dapat ditingkatkan dengan melihat 

faktor-faktor  penyebab peningkatan hubungan kerjasama ekonomi dengan 

menunjukkan ketersaling-tergantungan kedua negara pada keunggulan komparatif 

yakni adanya komoditas di tiap-tiap negara  yang berbeda.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang ada di atas tentang peningkatan hubungan 

kerjasama antara Indonesia dan India di bidang ekonomi maka peneliti akan 

mengangkat masalah tentang mengapa terjadi peningkatan hubungan kerjasama 

antara Indonesia dan India di bidang ekonomi melalui Comprehensive Economic 

Cooperation Agreement (CECA)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui aspek-aspek kerjasama di bidang ekonomi 

antara Indonesia dan India 

 Untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses peningkatan hubungan kedua negara di bidang ekonomi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini maka akan memperluas kajian dalam ilmu 

hubungan internasional yang menekankan pada aktor-aktor serta peran mereka 

dalam proses menjalin hubungan dengan negara lain. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini maka akan memperluas kajian dalam ilmu 

hubungan internasional meliputi hubungan kerjasama antara Indonesia dan India 

baik secara bilateral maupun multilateral dalam bidang ekonomi yang meliputi 

sektor perdagangan dan sektor investasi. 



1.5 Landasan Berfikir   

1.5.1 Teori Interdependensi 

Bagi negara-negara terbelakang atau negara-negara berkembang 

sebenarnya belum terlambat untuk bangkit dari keterbelakangangnya, 

mempertegas kemampuan dan kapabilitas dirinya sehingga mampu mengubah 

dari tingkat ketergantungan dengan tingkat saling ketergantungan atau 

Interdependensi. Intinya adalah melakukan proses transformasi  ketergantungan 

menjadi kerjasama berimbang dalam bidang politik ekonomi yang mengakibatkan 

saling membutuhkan dan saling melengkapi (komplementasi) satu sama lain. 

Prinsip teori Interdependensi ini adalah saling pengertian antar satu pihak dengan 

pihak lain untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan hidup masing-

masing secara adil dan berimbang. Karena pada dasarnya tidak ada satu Negara 

pun di dunia ini yang sanggup hidup sendiri tanpa adanya Negara lain yang 

menjadi relasinya. 

Menurut argumentasi  Robert Keohane dan Joseph Nye, ide-ide 

kesalingtergantungan didasarkan atas 2 perspektif dalam memandang distribusi 

pengorbanan timbal-balik yang dihasilkan oleh hubungan kesalingtergantungan, 

yakni : 

1. Bersifat ekonomi, bahwa kesalingtergantungan akan mempertemukan 

kekurangan masing-masing pihak melalui keunggulan komparatif 

masyarakat 

2. Bagaimana distribusi keuntungan dan kerugian tersebut 

 



Definisi yang moderat ialah dari Rosecrance dan Arthur Stein yang 

membaginya atas 3 konsep : 9  

1. Kesalingtergantungan, menunjukkan hubungan kepentingan yang apabila 

posisi satu negara berubah, maka negara lain akan dipengaruhi oleh 

perubahan itu 

2. Kesalingtergantungan, berasal dari aspek ekonomi yang  menunjukkan 

bahwa hubungan itu terjadi ketika terdapat kepekaan nasional terhadap 

perkembangan ekonomi eksternal 

3. Kesalingtergantungan, melibatkan suatu peringkat hubungan tertentu, yang 

jika terputus akan sangat merugikan di antara mereka 

Dengan melihat dari kerangka teori interdependensi seperti yang 

dijelaskan diatas, CECA merupakan bentuk proses transformasi dari 

ketergantungan menjadi kerjasama yang seimbang. Dalam hal ini, CECA berperan 

untuk mengurangi segala bentuk hambatan dalam perdagangan antara Indonesia 

dan India agar dapat saling melengkapi pemenuhan kebutuhan di masing-masing 

negara.  

 

1.6 Hipotesa 

Terdapat keunggulan komoditas di masing-masing negara baik itu 

Indonesia maupun India yang dapat mengakibatkan meningkatnya hubungan 

kerjasama ekonomi antara kedua negara tersebut. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kedua negara berupaya menjalin hubungan yang didasarkan pada faktor 
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ekonomi untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan di masing-masing negara 

baik Indonesia maupun India. 

 

1.7 Ruang Lingkup 

Salah satu poin penting dalam penulisan ilmiah adalah menentukan ruang 

lingkup pembahasan. Dengan ruang lingkup pembahasan, kita dapat membatasi 

permasalahan yang diajukan, sehingga pembahasan menjadi terarah, tidak 

menimbulkan kerancuan dan tentu saja tepat sasaran. Untuk itu penulis 

menggunakan 2 batasan yaitu batasan waktu dan batasan materi. 

1.7.1 Batasan Materi  

Materi yang dibahas pada penelitian ini memfokuskan pada peningkatan 

kerjasama antara Indonesia dan India dalam bidang ekonomi (sektor perdagangan 

dan investasi) dalam kerangka Comprehensive Economic Cooperation Agreement. 

1.7.2. Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi penelitian pada era 

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimana peneliti akan 

memfokuskan peningkatan hubungan kerjasama Indonesia dan India di bidang 

ekonomi pada tahun 2005-2009. Hal ini dibuktikan dengan kedua negara sepakat 

telah menandatangani Kemitraan Strategis pada saat kunjungan Presiden RI ke 

India tahun 2005, yang telah diimplementasikan dalam rencana aksi. Sejak saat  

itu  perkembangan  kerjasama  bilateral kedua negara meningkat dengan cepat.  

 

 



1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

Eksplanatif, dengan menjelaskan proses peningkatan hubungan kerjasama 

Indonesia dan India dalam bidang ekonomi. 

1.8.2 Tingkat Analisa 

Dalam penelitian yang berjudul ”Peningkatan Hubungan Kerjasama 

Antara Indonesia dan India di Bidang Ekonomi Melalui Comprehensive 

Economic Cooperation Agreement (CECA)”  peneliti menggunakan level analisa 

yaitu negara-bangsa. Pada tingkat level analisa ini bahwa pada semua pembuat 

keputusan di manapun berada akan berperilaku sama apabila menghadapi situasi 

yang sama, sehingga dalam tindakan internasional di dominasi oleh negara.10 

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu independen dan dependen, variabel 

independen adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan tingkah laku dari 

variabel dependen, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang tingkah 

lakunya akan dianalisa, diramalkan dan diprediksi oleh variabel independen. 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah faktor meningkatnya kerjasama 

ekonomi Indonesia dengan India, sedangkan variabel independennya adalah 

kerjasama ekonomi Indonesia dengan India di era Susilo Bambang Yudhoyono. 

1.9 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi  yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
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catatan, transkrip, buku, surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan 

oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti 

teliti. Data-data yang tertuang dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan hasil 

kepustakaan yang diperoleh dari literatur atau dokumen yang diperoleh dari: 

1. Perpustakaan pusat kota Malang 

2. Perpustakaan UMM Malang 

3. Perpustakaan Ar Fachrudin 

4. Situs-situs Internet 

 

1.10 Metode Analisa Data 

Analisa data sendiri peneliti lakukan dalam tiga tahap yaitu: 

1. Pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data-data yang diperlukan 

sudah lengkap dan benar atau salah, bila ternyata ada kesalahan atau bahkan 

kekurangan maka peneliti akan berusaha membenarkan dan melengkapi data 

yang kurang.  

2. Pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara memilah-milah sesuai dengan 

kategorinya masing-masing.  

3. Analisa dan interpretasi, yaitu data yang telah dipilah-pilah selanjutnya di 

interpretasikan oleh peneliti.  

Penulis menggunakan metode dedutif berarti analisa dimulai dari 

pengetahuan yang sifatnya umum. Bertitik tolak pada pengetahuan yang umum 

itu, kemudian  menilai suatu kebijakan yang sifatnya lebih khusus. Dalam artian, 

penulis menganalisa peristiwa-peristiwa ataupun fenomena-fenomena yang 



bersifat lebih spesifik. Cara berfikir deduktif ini juga bisa dikatakan sebagai 

metode yang dimulai dengan teori terlebih dahulu baru kemudian melakukan 

penelitian. 

1.11 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar jika dideskripsikan penulisan dari bab per bab dalam 

penelitian ini akan menjadi sebagai berikut: 

BAB I (PENDAHULUAN) 

Dalam Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Berfikir, Hipotesa, Ruang 

Lingkup, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data 

dan Sistematika Penulisan.  

BAB II (SEJARAH KERJASAMA EKONOMI DAN PENINGKATAN 

HUBUNGAN EKONOMI ANTARA INDONESIA DAN INDIA) 

 Dalam bab ini peneliti akan membahas fenomena-fenomena peningkatan 

di bidang ekonomi yang dilakukan antara Indonesia dan India yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara tersebut baik dari sektor 

perdagangan maupun investasi.  

BAB III (ANALISA PENINGKATAN HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA 

DAN INDIA DALAM KERANGKA CECA) 

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat 

mendorong proses peningkatan kerjasama antara Indonesia dan India dalam 

bidang ekonomi yang menciptakan ketergantungan kedua negara.  

 



BAB IV (PENUTUP) 

Isi dari penutup merupakan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah 

dalam menanggapi peningkatan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia 

dan India di bidang ekonomi melalui Comprehensive Economic Cooperation 

Agreement (CECA). 

 

 

 

 


