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BAB II 

Perjanjian SPA Indonesia-Tiongkok dan Sejarah PITI JATIM 

2.1 Sejarah PITI Indonesia 

Dalam sejarahnya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau yang 

dikenal PITI didirikan oleh Abdul Karim Oei Tjeng Hien merupakan perintis 

dari PITI itu sendiri. Organisasi ini berperan besar terhadap penyebaran agama 

islam di Tiongkok sejak dibentuknya pada tahun 1961. Beliau juga merupakan 

tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan 

Buya Hamka. Hal itu pula Karim Oei dikenal dalam dunia politik sebagai 

anggota DPR (1956-1959) yang mewakili kaum Tionghoa. Beliau juga 

merupakan ketua partai Masyumi Bengkulu (1946-1960). 

Karim Oei masuk islam setelah mempelajari beberapa agama, termasuk 

agama Kristen yang sebelumnya ia anut. Kemudian beliau menganut agama 

islam setelah mempelajari agama islam di Bengkulu pada tahun 1926. Beliau 

menjadi minoritas diantara minoritas, selain itu pula beliau memiliki dorongan 

kuat untuk mempelajari agama islam, hal tersebut dibuktikan dengan mengikuti 

organisasi keislaman Muhammadiyah.dan pada tahun 1961 beliau membentuk 

PITI di Indonesia, sebuah organisasi dakwah di kalangan etnis Tionghoa.20 

20 Merah Putih, Mengenal Karim Oei, Perintis Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, diakses dalam 

https://www.merahputih.com/post/read/mengenal-karim-oei-perintis-persatuan-islam-tionghoa-

indonesia (21/05/2017, 14:27 WIB) 

https://www.merahputih.com/post/read/mengenal-karim-oei-perintis-persatuan-islam-tionghoa-indonesia
https://www.merahputih.com/post/read/mengenal-karim-oei-perintis-persatuan-islam-tionghoa-indonesia
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 2.1.1 Sejarah PITI Surabaya (Jawa Timur) 

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau yang dulu sangat terkenal dengan 

sebutan Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) didirikan di Jakarta pada tanggal 14 

April 1961, didirkan oleh almarhum H. Abdul Karim Oei Tjeng Hien, almarhum H. 

Abdusomad Yap  A Siong dan almarhum Kho Goan Tjin yang pada dasarnya 

bertujuan untuk memberikan wadah bagi muslim-muslim yang berketurunan 

Tionghoa di Indonesia.  

Berdasarkan data yang penulis dapat dari lapangan menjelaskan bahwa 

pembentukan PITI sendiri pada dasarnya diawali oleh terbentuknya PITI di Jawa 

Timur. PITI merupakan kepanjangan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. 

PITI sendiri pada saat itu dipimpin oleh almarhum H. Abdusomad Yap A Siong dan 

Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) dipimpin oleh almarhum Kho Goan Tjin pada 

saat itu sebelum kemerdekaan didirikan di Medan dan Bengkulu karena masih 

bersifat lokal sehingga keberadaanya kurang disadari oleh banyak masyarakat. 

Untuk mempererat Ukhuwah Islamiyah maka PIT dan PTM yang 

berkedudukan di Medan dan Bengkulu  berpindah tempa di Jakarta, kemudian 

mencoba bergabung dalam satu wadah yakni yang dinamakan PITI. PITI 

merupakan wadah yang sangat baik dan bermanfaat untuk warga Tionghoa Muslim 

yang betempat tinggal di Indonesia. 

Pada dasarnya berdirinya PITI di Surabaya diawali oleh PITI di Jawa Timur 

tepatnya di Malang. Malang sebagai kota pendidikan banyak organisasi sosial yang 

terbentuk salah satunya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dibentuk di 
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Malang.21 Pada dasarnya pula etnis minoritas Tionghoa yang ada di Malang 

mulannya sangat sulit untuk diterima oleh pribumi namun seiring berjalannya 

waktu perbedaan itu dapat disatukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif 

melalui PITI.  

PITI pada dasarnya sangatlah diperlukan bagi etnis Tionghoa muslim 

maupun non muslim. Jika pada etnis Tionghoa muslim keberadaanya sangatlah 

diperlukan untuk menjadi sebuah wadah yang sangat positif bagi masyarakat 

Indonesia dikarenakan PITI merupakan tempat untuk menimba ilmu keislaman dan 

juga sebagai wadah proses asimilasi bagi warga negara non-muslim yang ingin 

belajar mengenai agama islam lebih dalam sehingga akan memberikan kemudahan 

dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif yang terdapat di dalamnya.  

Namun bagi etnis Tionghoa non-muslim maka PITI akan mampu sebagai 

jembatan bagi mereka untuk memberikan hubungan yang sangat erat baik bagi etnis 

Tionghoa kepada etnis pribumi yang ada di Indonesia.  

Dari data yang penulis dapatkan bahwasanya PITI Jawa Timur pada tahun 

2016 sedang mengalami pergantian hingga nanti selesai lebaran umat islam pada 

tahun 2016 akan kembali aktif. Hal ini sangat terlihat jelas bahwa organisasi PITI 

Surabaya mengalami pasang surut dalam pelaksanaan organisasinya. Namun di lain 

hal bahwasannya PITI Jawa Timur memiliki 22 cabang DPD (Dewan Pimpinan 

Daerah) diantaranya yakni PITI Surabaya, PITI Bangkalan, PITI Gresik, PITI 

                                                           
21 Asmar Rizqa Noorviana, Sejarah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di Malang Tahun 

1981-2007 dan Nilai Pendidikannya, Skripsi. Kota : Malang, Universitas Negeri Malang, hal. 3. 
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Sidoarjo, PITI Lamongan, PITI Tuban, PITI Bojonegoro, PITI Nganjuk, PITI 

Kediri, PITI Malang Raya dan lain sebagaiannya. DPW (Dewan Pimpinan 

Wilayah) sangat berkaitan erat dengan DPD masing-masing karena DPD berada 

dibawah arahan DPW, namun dalam hal ini DPD memiliki tugas masing-masing 

dan aktivitas yang berbeda sesuai dengan DPD masing-masing namun fungsinya 

sama.  

Sejak tahun 1988 bulan Oktober tanggal 01 Mei, kurang lebih 23 

tahun PITI telah mengalami pergantian kepengurusan, periode 

pertama PITI diketuai oleh, Bapak Ali Suseno, beliau menjabat 

selama tiga tahun (susuai AD/ART), PITI kemudian beralih 

kepengurusan, dan kepengurusan berikutnya diketuai oleh, H. 

Fauzan Adji Chendra, beliau menjabat selama dua periode (sesuai 

AD/ART yang sudah direvisi), kepengurusan selanjutnya diketuai 

oleh Fuad Sholeh.22 

Menurut data yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara dengan 

Ustz. Gunawan, salah seorang pengurus di PITI Surabaya mengatakan bahwa :  

“Diantara PITI-PITI yang lain yang ada di Jawa Timur yang teraktif itu 

merupakan PITI Surabaya, dimana kegiatan-kegiatan yang paling sering kami 

lakukan dalam satu tahun yaitu Pembinaan Mualaf, baca tulis al-qur’an, 

terjemahan al-qur’an kemudian pada saat Idul Adha kami rayakan dengan 

                                                           
22 S Suhadi, Upaya PITI (Pembina Iman Tauhid Islam) Surabaya dalam Pendidikan Ketauhidan 

Melalui Strategi Persuasif Pada Muslim Tionghoa di Surabaya, Tesis. Surabaya : Pendidikan Agama 

Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hal. 79. 
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berkurban dan melalukan kegiatan sosial yaitu donor darah” (Wawancara pada 

tanggal 5 April 2016)23 

Para anggota PITI Surabaya berasal tidak hanya dari Tionghoa saja akan 

tetapi warga pribumi juga ada yang menjadi bagian dari PITI Surabaya. Kegiatan 

yang paling aktif diadakan yakni PITI Surabaya, PITI JATIM memiliki kegiatan 

yang berbeda dengan PITI Surabaya. PITI JATIM hanya menjadi pengawas dalam 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh PITI Surabaya.  

 Visi dan Misi yang dimiliki oleh PITI JATIM antara lain : 

PITI JATIM memiliki tugas yakni untuk menaungi DPD (Dewan Pemimpin 

Daerah) Se-Jawa Timur. Kemudian PITI JATIM ataupun PITI Surabaya sebagai 

wadah untuk mempersatukan muslim Tionghoa dengan muslim Indonesia, agar 

tercapainnya Rahmatan Lil A’lamin (Islam sebagai rahmatan bagi sebagian alam).  

 

2.2 Hubungan PITI JATIM dengan Tiongkok  

Hubungan PITI JATIM dengan Tionghoa tidak terlepas dari adanya Peran 

Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo yang terletak di Indonesia. Kedua hal ini 

sangat berkaitan erat satu dengan yang lain. 

 

  

                                                           
23 Ibid.,. 
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 Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Surabaya, Jawa Timur 

Pada dasarnya Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Surabaya ini tidak 

terlepas dengan pembentukan masjid yang mendasarinya. Gagasan yang muncul 

dalam pembentukan masjid yang dinamakan Muhammad Cheng Hoo yang terletak 

di Surabaya yakni atas gagasan HMY. Bambang Sujanto dan teman-teman dari 

PITI, proses pembangunan masjid ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 2001, 

diawali dengan upacara peletakan batu pertama yang dihadiri oleh sejumlah tokoh 

Tionghoa Surabaya diantarannya adalah : Liem Qu Yen (Ketua Paguyuban 

Masyarakat Tionghoa Surabaya), Bintoro Tanjung (Presiden Komisaris PT Gudang 

Garam Tbk), Henry J Gunawan (Direktur PT Surya Inti Permata Tbk) dan Bingky 

Irawan (Ketua Makatin Jawa Timur), serta pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh 

lainnya.24 

Pada tanggal 28 Mei 2003, tepat dengan hari ulang tahun Persatuan Islam 

Tionghoa Indonesia yang ke-42, Masjid Muhammad Cheng Hoo Surabaya 

diresmikan oleh Menteri Agama RI , Bapak Prof.Dr.Said Agil Husain Al-Munawar, 

MA. Peresmian itu pula dihadiri oleh beberapa tokoh yang ada di Jawa Timur.25 

Pada dasarnya hal ini tidak terlepas dari pada Yayasan Haji Muhammad 

Cheng Hoo Surabaya, menjadi hal yang menarik ketika peneliti menemukan 

bahwasannya antara Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo dengan PITI Surabaya 

                                                           
24 Tim PITI Jawa Timur, Sejarah Masjid Muhammad Cheng Hoo, PITI Jawa Timur, diakses dalam 

http://masjidchenghoo.org/index.php/tentang-masjid-cheng-hoo/sejarah/ (20/05/2016, 3:17 

WIB) 
25 Ibid 

http://masjidchenghoo.org/index.php/tentang-masjid-cheng-hoo/sejarah/
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sangat berkaitan. Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Surabaya yang memiliki 

peran penting dalam kaitannya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. 

Penyebaran yang dilakukan oleh warga disuatu negara menjelajahi negara 

lain ini dapat penulis kaitkan dengan konsep Diaspora. Orang Tionghoa masuk 

Islam bukan merupakan hal yang luar biasa, yang membuat menjadi menarik yakni 

600 tahun lalu terdapat seorang Laksamana yang beragama Islam dan bernama 

Muhammad Cheng Hoo dan beliau aktif dalam menyiarkan agama islam. Beliau 

merupakan utusan dari pada Raja Dinasti Ming yang mengalami kunjungan ke Asia 

sebagai utusan “Duta Perdamaian”26, karena kepercayaan yang diberikan oleh 

Dinasti Ming, Cheng Hoo kemudian diangkat menjadi Laksamana untuk 

memimpin armada kapal yang sangat besar. Pada akhirnya terbangunlah Yayasan 

Haji Muhammad Cheng Hoo yang merupakan pemilik anggota PITI Se-Jawa 

Timur. 

Dalam hal inilah maka dapat dikatakan bahwasanya hubungan antara PITI 

JATIM dan Tionghoa erat kaitannya, dikarenakan Yayasan Haji Muhammad Cheng 

Hoo juga pemilik dari anggota PITI Se-Jawa Timur. Hubungan antara PITI Jawa 

Timur dengan Tionghoa sangat erat kaitannya dalam hal ini.  

 

 

 

                                                           
26 Ibid. 
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2.3 Perjanjian SPA Indonesia-Tiongkok  

Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok telah berkembang sejak abad ke-

15 pada saat Laksamana Cheng Hoo telah melakukan tujuh pelayaran ke Samudra 

Barat. Namun, hubungan tersebut sempat terputus dikarenakan adanya agresi 

militer imperialis-kolonialis. Dalam hal ini tali persaudaraan antara Indonesia-

Tiongkok tetap terjalin walaupun hubungan resminya telah terputus. Hal ini 

disebabkan kedua bangsa telah bersahabat dalam jangka waktu lama dan 

mengalami nasib yang sama, yakni mengalami penindasan imperialis-kolonialis 

Barat dan Jepang.27 

Pada dasarnya Tiongkok merupakan negara terbesar di dunia dan Tiongkok 

juga melaksanakan kebijakan reformasi dan keterbukaan, kekuatan keras dan 

kekuatan lunaknya semakin berkembang dan bertambah besar, peran dalam politik 

dunia pun terlihat nyata pada era globaliasi saat ini. Hal ini sangat terlihat jelas 

bahwasanya Tiongkok berpotensi sebagai negara power yang ada di dunia. 

Setelah perang dingin berakhir, hubungan perdagangan antara Tiongkok 

dan ASEAN mulai bertambah erat. Seiring dengan berjalannya waktu Tiongkok 

dan ASEAN (dalam hal ini tentu Indonesia sebagai bagian dari ASEAN terlibat), 

mencoba melaraskan langkah maju dalam menyongsong abad ke-21. Maka pada 

tahun 1997, dengan bertolak dari pandangan strategis, kedua pihak bersepakat 

untuk meningkatkan hubungan kemitraan dan kerjasama yang rukun dan saling 

                                                           
27 Prof.Liang Liji, 2012, Dari Relasi Upeti Ke Mitra Strategis (2000 Tahun Perjalanan Hubungan 

Tiongkok-Indonesia), Jakarta: Kompas, hal.477. 
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mempercayai. Dalam hal ini maka Presiden Tiongkok Jiang Ze Min telah 

merumuskannya yakni : 

Persahabatan tradisional yang memiliki sejarah panjang, 

pengalaman sejarah pahit yang hampir sama, dan hasrat yang sama untuk 

memilihara perdamaian dan memajukan ekonomi adalah fondasi histris 

yang aktual dan penting bagi usaha memperkuat kerja sama secara 

bersahabat, rukun dan saling mempercayai antara Tiongkok dan ASEAN.28 

Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terjalin sangat erat dikarenakan 

antara kedua negara pernah saling bersimpati, menyokong dan menjalin 

persahabatan yang erat dalam membela kemerdekaan nasional dan perjuangan 

internasional. Hubungan itu juga terjalin dengan adanya kunjungan yang dilakukan  

oleh Presiden Megawati pada bulan Maret 2002, beliau mengadakan pembicaraan 

resmi dengan Ketua Jiang Ze Min di Aula Kongres Rakyat Beijing. Hal itu pula 

yang membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. 

Pada  masa Susilo Bambang Yudhoyono saat beliau terpilih menjadi 

seorang Presiden yang ke-6 tahun 2004. Kondisi demikian yang membuat 

hubungan Indonesia dan Tiongkok terbuka jalan kembali untuk mengadakan 

kerjasama dikarenakan pada 25 Maret 2005 Ketua Hu Jin Tao mengadakan 

pembicaraan dengan Presiden SBY dan kedua pihak telah mencapai kesepakatan 

untuk menandatangani Deklarasi Bersama tentang Membina Hubungan Kemitraan 

                                                           
28 Ibid., hal. 552. 
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Strategis Indonesia-Tiongkok atau yang juga dikenal dengan nama Startegic 

Partnership Agreement (SPA) Indonesia-Tiongkok.29  

Hu Jin Tao memiliki beberapa usulan dalam menjalin Kemitraan Strategis 

yang telah ditetapkan antara Indonesia-Tiongkok, dengan adanya kerjasama yang 

akan dijalankan beberapa hal yang dijalankan yakni kedua belah pihak 

meningkatkan konsultasi strategis, merealisasikan kunjungan timbal balik kedua 

pemimpin negara, memperluas kerjasama ekonomi dan perdagangan, 

meningkatkan kerjasama keamanan, membina mekanisme konsultasi di bidang 

pertahanan dan keamanan, mengintensifkan kerjasama untuk mencegah dan 

mengurangi bencana alam selain itu memperluas komunikasi sosial, memajukan 

perkembangan hubungan Tiongkok-ASEAN. Dalam hal ini maka respon yang 

diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat responsif menanggapi 

tanggapan dari Presiden Hu Jin Tao pada masa itu.  

Hubungan Kemitraan Startegis ini bersifat non-blok, tidak ekslusif hal ini 

dikarenakan untuk memajukan perdamaian, kemakmuran dan kestabilan bagi kedua 

negara. Dengan adanya Perjanjian Strategic Partnership Agreement (SPA) 

Indonesia-Tiongkok pada tahun 2005, hal tersebut juga yang membuat hubungan 

kedua negara semakin erat dengan adanya hubungan bilateral antara Indonesia dan 

Tiongkok. Target volume perdagangan US$ 30 milyar pada tahun 2010, sudah 

tercapai pada tahun 2008. Hal tersebut pula berdampak pada perjanjian-perjanjian 

yang lainnya seperti : Pembentukan Mekanisme Dialog Tingkat Menko Polhukam 

                                                           
29 Ibid., hal. 562. 



36 
 

State Councillor Juli 2005, Forum Konsultasi Kerjasama Maritim pada bulan 

Desember 2006, Persetujuan Tentang Kerjasama Aktivitas Dalam Bidang 

Pertahanan pada bulan November 2007 dan Perjanjian Ekstradisi Juli 2009.30 

2.3.1 Keuntungan dari Adanya Perjanjian SPA untuk Indonesia  

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok berupa Deklarasi 

Perjanjian Kemitraan Startegis atau yang dikenal dengan nama Strategic 

Partnership Agreement yang telah dilakukan pada tahun 2005 lalu antara Indonesia 

dan Tiongkok yang diwakili oleh kepala negara yakni Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dengan Presiden Hu Jin Tao. Menghasilkan beberapa hal terkait 

kerjasama. Adapun Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari adanya SPA ini 

yakni  

a) Bidang Politik dan Keamanan 

Indonesia dan Tiongkok mampu meningkatkan kerjasama politik dan 

keamanan. Hal ini pula telah disepakati oleh Pejabat Tiongkok untuk meningkatkan 

hubungan keamanan, selain itu kerjasama juga dilakukan untuk bidang kelautan 

dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.31 

Selain itu pula Indonesia menjalin kerjasama penangkapan dan pembuatan 

pabrik ikan, yang dimana dalam hal ini maka Indonesia diuntungkan dengan 

                                                           
30 Kedutaan Besar RI (Beijing), Penandatanganan Plan Of Action Deklarasi Bersama Kemitraan 

Startegis RI-RRC, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/beijing/id/berita-agenda/berita-

perwakilan/Pages/Penandatanganan-Plan-Of-Action-Deklarasi-Bersama-Kemitraan-Strategis-RI-

RRC.aspx (22/04/2017, 5:01 WIB) 
31 Reporter Xinhua, Indonesia dan China Ingin Tingkatkan Hubungan Keamanan, diaskses dalam 

http://www.dw.com/id/indonesia-dan-cina-ingin-tingkatkan-hubungan-keamanan/a-19218110 

(20/05/2017, 11:53 WIB) 

http://www.kemlu.go.id/beijing/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Penandatanganan-Plan-Of-Action-Deklarasi-Bersama-Kemitraan-Strategis-RI-RRC.aspx
http://www.kemlu.go.id/beijing/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Penandatanganan-Plan-Of-Action-Deklarasi-Bersama-Kemitraan-Strategis-RI-RRC.aspx
http://www.kemlu.go.id/beijing/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Penandatanganan-Plan-Of-Action-Deklarasi-Bersama-Kemitraan-Strategis-RI-RRC.aspx
http://www.dw.com/id/indonesia-dan-cina-ingin-tingkatkan-hubungan-keamanan/a-19218110
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pembuatan pabrik ikan dan berlokasi di Indonesia. Sehingga hal ini dicegah agar 

tidak terjadi keributan diantara keduanya. Selain itu pula Indonesia dan Tiongkok 

mencoba untuk menahan diri dalam menyikapi persoalan yang muncul diantara 

kedua negara, salah satunya dengan tidak mengumbar persoalan antar kedua negara 

ke publik.32  

Dalam bidang keamanan dan pertahanan pula Indonesia mendapatkan 

keuntungan yakni Indonesia mendapatkan ilmu dari Tiongkok dalam hal militer 

dikarenakan kedua negara menjalin kerjasama pula dalam latihan militer bersama, 

selain itu keamanan maritim. Kerjasama itu pula mengenai kegiatan-kegiatan 

seperti : konsultasi pertahanan, pertukaran kunjungan pejabat, pelatihan personel, 

kerjasama industri pertahanan hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan 

ketahanan global antara kedua negara. 

b) Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Setelah adanya penandatanganan resmi antara Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan juga Presiden Hu Jin Tao pada bulan April tahun 2005 maka 

hubungan antara Indonesia dan Tiongkok semakin erat. Dalam hal ini maka 

keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu Pada tahun 

2015, kunjungan Menteri Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi Tiongkok 

yakni Xu Shaoshi menggelar konferensi pers bersama Menteri Koordinator bidang 

Perekonomian Indonesia yakni Sofyan Djalil menyatakan bahwa Tiongkok bersiap 

                                                           
32 Abi Sarwanto, Luhut Sebut Indonesia-China Sepakat Kerjasama Soal Perikanan, diaskses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160429073357-20-127445/luhut-sebut-indonesia-china-

sepakat-kerja-sama-soal-perikanan/ (20/05/2017, 12:00 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160429073357-20-127445/luhut-sebut-indonesia-china-sepakat-kerja-sama-soal-perikanan/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160429073357-20-127445/luhut-sebut-indonesia-china-sepakat-kerja-sama-soal-perikanan/
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untuk memberikan dana investasi kepada Indonesia sebesar US$ 100 Miliar untuk 

mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Investasi yang dilakukan ini 

setara dengan Rp 1.361,55 triliun. Hal ini pula yang memberikan keuntungan dalam 

bidang ekonomi di Indonesia.  

Dalam hal ini maka beberapa proyek yang akan dilakukan di Indonesia yaitu 

proyek pembangkit listrik hidro yang akan dibangun di Tanjung Selor, Kalimantan 

Utara. Rencananya proyek ini akan menghabiskan anggaran sekitar US$ 17,8 

Miliar dengan kapasitas 6.080 megawatt (MW).33 

Indonesia juga pada dasarnya menempati posisi kedua dengan angka 

pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia setelah Tiongkok. Hal itu pula yang 

memungkinkan adanya kerjasama dalam bidang ekonomi dengan Tiongkok. Dalam 

hal ini maka Tiongkok telah menjalin kerjasama dengan Indonesia melalui ACFTA 

(ASEAN China Free Trade Area), yang dimana adanya perdagangan bebas, tidak 

menutup kemungkinan maka Tiongkok dengan Indonesia bekerjasama. Salah satu 

contohnya yakni: Indonesia mengeskpor buah tropis ke Tiongkok hal ini 

merupakan keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia.  

c) Bidang Sosial dan Budaya 

Dalam bidang sosial dan budaya maka pariwisata menjadi hal utama yang 

dapat dirasakan keuntungannya oleh Indonesia. Saat kunjungan Presiden Jokowi 

beberapa waktu lalu ke Tiongkok, salah satu hal yang dibahas yakni mengenai 

pariwsata. Dimana Presiden Jokowi mengaharapkan agar masyarakat Tiongkok 

                                                           
33 Ibid. 
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dapat meningkatkan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia, dan menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu destinasi yang akan dikunjungi saat liburan tiba.34 

Berdasarkan data pada tahun 2005, jumlah wisatawan asing yang berasal dari 

Tiongkok telah mencapai 112,164 orang, angka tersebut telah meningkat dari 

tahun-tahun sebelumnya. Hal itu pula yang menjadikan pasar Tiongkok sebagai 

emerging market bagi Indonesia khususnya.  

Indonesia diuntungkan dalam hal ini karena kedekatan geografis dan sejarah 

hubungan kedua negara Indonesia yang sebenarnya sangat potensial untuk menjadi 

daerah kunjungan wisata bagi warga Tiongkok hal ini pula yang diungkapakan oleh 

Direktur Pengembangan Pasar Departement Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak 

Syamsul Lussa.35 

 Data yang didapatkan dalam hal pariwisata, wisatawan Tiongkok 

mengunjungi Indonesia yakni  

 

 

 

 

                                                           
34 Kantor Staf Presiden, Indonesia dan Tiongkok Capai Kesepatan Kerja Sama di Bidang Ekonomi, 

diaskses dalam http://ksp.go.id/indonesia-dan-tiongkok-capai-kesepakatan-kerja-sama-di-bidang-

ekonomi/ (21/05/2017, 10:24 WIB) 
35 Dhiny Ryani Wirdadinata, Kerjasama Pariwisata Indonesia-Cina dan Pengaruhnya Terhadap 

Peningkatan Kunjungan Wisatawan Cina ke Indonesia, Skripsi, Bandung : Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Pasundan, hal. 41. 

http://ksp.go.id/indonesia-dan-tiongkok-capai-kesepakatan-kerja-sama-di-bidang-ekonomi/
http://ksp.go.id/indonesia-dan-tiongkok-capai-kesepakatan-kerja-sama-di-bidang-ekonomi/
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Tabel 2.1 

Jumlah Wisatawan Asal Tiongkok Ke Indonesia  

 

Sumber : http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/04/satu-dekade-

turis-cina-ke-indonesia-naik-10-kali-lipat 

 Dari data yang terdapat di tabel tersebut maka dapat dipastikan bahwa 

adanya peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia dari tahun ke tahun, 

hal ini terlihat pemerintah Indonesia ingin bekerjasama dalam upaya peningkatan 

warga Tiongkok yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi favoritnya. 

Sehingga atas dasar demikian Tiongkok memberikan kesempatan untuk Indonesia 

membuka kesempatan Indonesia guna lebih aktif dalam menggarap pasar Tiongkok 

melalui pendekatan promosi yang lebih fokus dan segmented.36 

                                                           
36 Ibid 
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 Kemudian dengan adanya SPA Indonesia-Tiongkok yang ditandatangani 

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono dengan Hu Jintao tahun 2005 

memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan wisatawan mancanegara 

khususnya dari Tiongkok mengalami peningkatan secara drastis hal inilah yang 

mengakibatkan adanya kenaikan wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke 

Indonesia dikarenakan adanya Perjanjian Kemitraan Strategis antara Indonesia dan 

Tiongkok. 

 

2.3.2 Keuntungan Dari Adanya Perjanjian SPA untuk Tiongkok 

 Kerjasama yang dilakukan Indonesia-Tiongkok sejak adanya Strategic 

Partnership Agreement atau SPA memberikan keuntungan yang tidak hanya 

dirasakan oleh Indonesia namun juga oleh Tiongkok. Dalam hal ini maka terdapat 

beberapa point yaitu :  

a) Bidang Politik dan Keamanan  

Sejak adanya penandatanganan Kemitraan Strategis atau SPA antara 

Indonesia dan Tiongkok, Tiongkok menginginkan adanya kerjasama dengan 

Indonesia dalam bidang pertahanan, hal ini juga disampaikan oleh Guo, Wakil 

Ketua Militer Pusat Tiongkok. Yang menginginkan adanya kerjasama karena 
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Indonesia memiliki potensi dalam bidang lain yang mendukungnya seperti 

perdamaian, stabilitas untuk mencapai kemakmuran di Asia Tenggara.37 

Keuntungan yang didapatkan oleh Tiongkok jika menjalin kerjasama 

dengan Indonesia dalam bidang pertahanan yakni Tiongkok mampu meningkatkan 

keamanan dan stabilitas Tiongkok di kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik. 

Adapun beberapa kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok dalam 

bidang pertahanan antara lain kerjasama konkrit militer dari tiga angkatan, untuk 

angkatan darat yakni latihan bersama dengan korps pasukan khusus yang terus akan 

dilaksanakan. Kerjasama kedua mengenai transfer tekhnologi, agar dapat 

mengurangi hambatan-hambatan Indonesia mengenai perlengkapan alusista 

khususnya rudal sedangkan hambatan seperti permodalan, peralatan teknologi, 

SDM maupun transportasi.38 

Hal ini juga berdampak positif bagi Tiongkok yakni Tiongkok melalui 

Indonesia jika menjalin kerjasama dengan baik dalam bidang pertahanan maka akan 

mendapatkan citra yang baik di kawasan Asia karena Tiongkok dianggap sebagai 

kawan baik (Good Neighbour) yang dapat dibuktikan dengan memberikan bantuan 

transfer teknologi industri pertahanan.  

 

                                                           
37 BBC, Indonesia Jajaki Kerja Sama bidang Pertahanan dengan Cina, diaskses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120221_chindomilitary.shtml 

(21/05/2017, 11:26 WIB) 
38 Arum Fitria Wulandari, Kerjasama Indonesia-China : Transfer Tekhnologi di bidang Industri 

Pertahanan (Study Kasus Pembuatan Rudal C-705), diakses dalam jurnal-

mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fisiphi/article/download/134/81 (21/05/2017, 12:31 WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120221_chindomilitary.shtml
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b) Bidang Ekonomi dan Pembangunan  

Kerjasama Indonesia dan Tiongkok selama ini didominasi oleh 

perdagangan, saat ini sudah mulai bergeser ke arah industrialisasi dan 

pembangunan non perdagangan. Dalam bidang ekonomi yang diuntungkan bagi 

Tiongkok sendiri, dengan adanya transfer tekhnologi maka dapat dipastikan 

Tiongkok mendapatkan keuntungan besar dari transfer tekhnologi ke Indonesia 

karena Indonesia akan membeli peralatan perakitan rudal C-705 dari Tiongkok. 

 Berdasarkan data Kementrian Perindustrian, nilai investasi Tiongkok ke 

Indonesia pada Kuartal I tahun 2013 mencapai US$ 60,2 juta dari 99 proyek yang 

dijalankan. Sedangkan nilai ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok pada 

semester I mencapai US$ 10,09 miliar. Data Badan Pusat Statistik pada awal 

Agustus lalu pula menunjukan impor dari Tiongkok pada Januari-Juni sebesar 14,4 

miliar dollar AS, sedangkan ekspor Indonesia pada waktu yang sama sebesar 10,1 

miliar dollar AS. Hal ini sangat jelas menguntungkan bagi pihak Tiongkok.39 

Perdagangan bebas yang saat ini terjadi juga, dapat memberikan keuntungan 

bagi Tiongkok untuk dapat mengekspor barang dagangannya ke Indonesia sehingga 

hal tersebut memberikan keuntunganbesar bagi Tiongkok dalam hal perekonomian. 

 

 

                                                           
39 Andreas Nugroho, Era Baru Kerjasama Indonesia Cina, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/10/131002_investasi_cina_indonesia, 

(21/05/2017, 12:47 WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/10/131002_investasi_cina_indonesia
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c) Bidang Sosial dan Budaya  

Indonesia dan Tiongkok melakukan kerjasama yang telah disepakati pada 

isi perjanjian SPA tahun 2005, hal tersebut pula yang memberikan kebebasan bagi 

Indonesia dan Tiongkok untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. 

Dalam hal ini maka keuntungan yang diperoleh oleh Tiongkok dengan adanya SPA 

yaitu pada tahun 2006 Indonesia-Tiongkok mengadakan pertemuan dalam rangka 

realisasi aksi dari Kemitraan Strategis antara Indonesia-Tiongkok di bidang 

kebudayaan dan pariwisata pada pertemuan ke-3 di Beijing tanggal 24-26 Mei 2006 

yang dimana menghasilkan : 

a) Indonesia menyampaikan kebijakan baru mengenai kemudahan yang 

diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi wisatawan Tiongkok ketika 

berkunjung ke Indonesia dengan fasilitas Visa on Arrival (VoA). Dalam hal 

ini maka akan memberikan keuntungan bagi pihak Tiongkok. 

b) Pihak Tiongkok juga menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan yang 

diberikan oleh Indonesia sehingga wisatawan Tiongkok dapat langsung 

berkunjung ke Indonesia dan memudahkan wisatawan Tiongkok dalam 

berpergian ke Indonesia. 

c) Selain itu pula kerjasama antara kedua negara dalam hal libang dilakukan 

dengan seminar mengenai “Chinesse Treveller”. 
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Dalam hal ini pula kerjasama yang dilakukan Indonesia-Tiongkok, 

Indonesia sepakat untuk menderikan rumah budaya di masing-masing tempat, 

sebagai pemahaman mengenai budaya baik Indonesia dan Tiongkok.40 

 

                                                           
40 Ahmad Baraas, Indonesia Optimis Kera Sama Budaya dengan Cina, diakses dalam 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/11/27/mwwyq2-indonesia-optimistis-

kerja-sama-budaya-dengan-cina, (21/05/2017, 13:11 WIB) 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/11/27/mwwyq2-indonesia-optimistis-kerja-sama-budaya-dengan-cina
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/11/27/mwwyq2-indonesia-optimistis-kerja-sama-budaya-dengan-cina

