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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Dalam era globalisasi yang semakin maju ini ada banyak isu-isu yang 

berkembang. Bukan hanya isu mengenai hard power yang menjadi perhatian dunia, 

tetapi isu soft power pun semakin menarik minat para aktor di dunia ini. Pandangan 

realis pun semakin memudar dan semakin jarang kita temui, sedangkan pandangan 

liberalis semakin berkembang. Ekonomi pun menjadi salah satu perhatian paham 

liberal ini. Perdagangan menjadi penting dalam melakukan kerjasama demi 

memenuhi kebutuhan suatu negara. Hal ini menjadikan isu kerjasama ekonomi 

internasional menjadi populer, dan menjadikan perdagangan internasional sebagai 

bagian di dalamnya. Banyak sekali kerjasama yang dijalin antar negara, kerjasama 

tersebut mencakup kerjasama bilateral, multilateral, dan regional.  

Isu mengenai free trade area akan selalu muncul jika kita membahas 

mengenai perdagangan internasional, karena isu inilah banyak dibicarakan oleh aktor-

aktor dunia dan juga menjadi pro dan kontra negara-negara yang ingin 

mengintegrasikan ekonomi ke dalam suatu ekonomi kawasan. Banyak kawasan yang 

mulai melakukan kerjasama ini tentunya dengan menanggung beberapa akibat positif 

dan juga negatif. Free trade area adalah suatu integrasi ekonomi yang 

menghilangkan semua hambatan perdagangan diantara negara anggota, namun 
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masing-masing negara masih berhak untuk menentukan sendiri hambatan bagi negara 

non anggota.
1
  

Sebagai negara dalam kawasan Asia Tenggara tentunya perlu melakukan 

kerjasama ekonomi dengan negara di wilayah Asia lain. Karena dengan begitu dapat 

memperkuat ekonomi kawasan Asia itu sendiri. Yang menjadi perhatian penulis 

dalam hal ini adalah negara India, India merupakan negara yang besar dalam wilayah 

Asia Selatan tentunya India mempunyai kontribusi yang besar mewakili negara 

disekitarnya. Dengan wilayah yang besar tentunya India mempunyai potensi berbeda 

dengan Asia Tenggara khususnya Indonesia yang dapat dipergunakan dan diperjual 

belikan antar kawasan ini. Untuk itulah Indonesia melakukan kerjasama bilateral 

dengan India. 

Indonesia menjalin kerjasama dengan India tentunya punya maksud dan 

tujuan sendiri, kerjasama bisa dilakukan karena ada suatu hal yang menguntungkan 

dari kerjasama tersebut. India merupakan negara besar yang mempunyai potensi 

dalam perdagangan, walaupun pada masa lalu India terkenal sebagai negara miskin 

tetapi seiring berjalannya waktu perekonomian yang dimiliki India semakin baik. 

Kemajuan India pun menjadi perhatian negara-negara lainnya. Potensi dagang yang 

dimiliki India pun banyak menarik negara-negara lain untuk melakukan kerjasama 

dalam jangka panjang. Selain itu India memiliki pasar yang besar, sumber alam yang 

kaya, sumber daya manusia yang memiliki keahlian, teknologi yang manju dan kelas 
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menengah yang cukup besar. Hal ini yang menjadi daya tarik India di mata banyak 

negara lain. 

Untuk memperkuat dan memajukan perekonomian negara, Indonesia tentunya 

perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain di wilayah Asia. Kerjasama ini 

juga dilakukan untuk memperkuat ekonomi kawasan Asia itu sendiri. Karena India 

merupakan negara yang menarik dalam perdagangan untuk itulah Indonesia 

melakukan kerjasama di dalam bidang perdagangan dengan India semenjak tahun 

1995 dimulai dari penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Indonesia 

dan India mempunyai latar belakang yang tidak jauh berbeda, mempunyai jumlah 

penduduk yang besar dan juga mempunyai wilayah yang luas di kawasan masing-

masing. Hal ini menjadikan Indonesia dan India menjadi cocok dalam perdagangan.  

Kerjasama yang dilakukan Indonesia-India merupakan kerjasama yang sudah 

dilakukan cukup lama. Namun, kerjasama ini terus diperbaharui dan juga 

ditingkatkan. India merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir. Perdagangan yang dilakukan kedua negara pun meningkat 

tajam, dari US$ 2,8 miliar di tahun 2005 menjadi US$ 4,9 miliar di tahun 2007, atau 

meningkat 28,8%. Banyak pengusaha India yang melakukan investasi di beberapa 

sektor penting di Indonesia, seperti tekstil, otomotif, kimia dan petro-kimia serta 

banyak juga investor India yang tertarik dalam sektor jasa.
2
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http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20India%20FTA.pdf diakses 10 

September 2012 
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Terjalinnya kerjasama Indonesia-India tentunya membawakan keuntungan 

kepada kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu kerjasama antara kedua ini 

selalu melakukan inovasi baru yang dapat memberi keuntungan bagi kedua belah 

pihak. Kerjasama ini tentunya membawa pengaruh berbeda bagi negara masing-

masing. Ada pengaruh positif dan juga negatif bagi masing-masing negara. India 

menganggap Indonesia merupakan partner yang baik dalam menjalin kerjasama 

bilateral. Hubungan bilateral antara Indonesia dan India pun berkembang dengan 

sangat baik terutama di bidang perdagangan terbukti dari tahun 2005-2008 meningkat 

lebih dari dua kali lipat dari US$3,9 miliar menjadi US$10,1 miliar. 
3
India juga 

menganggap kerjasama dengan Indonesia ini sangat penting karena Indonesia adalah 

negara tetangga dan juga merupakan negara terpenting di ASEAN. Indonesia pun 

menjadi salah satu negara dengan perekonomian kuat dan negara paling berpengaruh 

di ASEAN.  

Indonesia pun akan memperkuat hubungan bilateral melalui bentuk kerjasama 

yang lebih komprehensif yaitu Indonesia-India Comprehensive Economic 

Cooperation Agreement (IICECA). Kerjasama ini mencakup wilayah yang lebih luas 

bukan hanya memfokuskan liberalisasi tarif namun mencakup liberalisasi 

perdagangan barang dan jasa, investasi dan kerjasama teknik lainnya. Dengan adanya 

                                                           
3
 India, Indonesia Perluas Hubungan Dagang dan Investasi. 

http://www.mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar_id=MTg4NjY1 diakses 10 September 2012. 
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kerjasama ini kedua negara pun bertujuan untuk membangun kawasan Asia ke arah 

yang lebih baik lagi, terutama dalam perekonomian kawasan.
4
 

Adapun kerjasama Indonesia dan India ini adalah kerjasama yang berkembang 

karena perdagangan kedua negara meningkat. Namun hal ini juga masih menjadi 

masalah bagi Indonesia. Free trade area menjadi pengaruh jumlah ekspor dan impor 

yang masuk kedua negara ini. Dengan adanya free trade area ini tentunya beberapa 

barang yang masuk tidak dikenakan tarif atau bisa dibilang masuk dengan tarif nol 

persen. Hal ini cukup berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia India. Data 

Kementerian Perdagangan menunjukkan tingkat tarif bagi produk-produk ekspor 

Indonesia di pasar India masih banyak berada di atas 35%. Bahkan nilai ekspor 

Indonesia yang terkena tarif diatas 10% tercatat sebesar US$ 3.086 juta. Angka 

tersebut berbeda dengan besarnya nilai impor Indonesia dari India yang hanya sebesar 

US$ 88,46 juta. Adapun total nilai ekspor India yang memanfaatkan fasilitas nol 

persen ke Indonesia mencapai US$ 1.031 juta. Sebaliknya nilai ekspor Indonesia ke 

negara itu yang memanfaatkan fasilitas nol persen  hanya sekitar US$47,8 juta.
5
 Hal 

ini bisa kita lihat walaupun perdagangan ini menguntungkan kedua pihak tetapi India 

mendapatkan untung yang lebih banyak daripada yang didapatkan Indonesia. Dalam 

hal ini tentunya pemerintah harus mencari cara untuk memperkecil perbedaan angka 

dari keuntungan yang didapat. 

                                                           
4
 Indonesia-India Perkuat Hubungan Bilateral Komprehensif. www.bisnis.com/articles/indonesia-

india-perkuat-hubungan-bilateral-komprehensif  diakses 10 September 2012. 
5
 Indonesia-India Perkuat Hubungan Bilateral Komprehensif. www.bisnis.com/articles/indonesia-

india-perkuat-hubungan-bilateral-komprehensif  diakses 10 September 2012. 
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Bentuk kerjasama ini juga tentunya kurang lebih berpengaruh terhadap 

beberapa industri dalam negeri di Indonesia. Dikatakan India dan Indonesia memiliki 

produk pertanian yang hampir mirip, tentunya hal ini akan mempengaruhi sektor 

pertanian, karena Indonesia-India pun memiliki kerjasama dalam sektor pertanian. 

Dan juga Indonesia menjadi pemasok utama minyak kelapa sawit dan batu bara ke 

India. Indonesia bisa melakukan diversifikasi produk ekspor dengan mengekspor 

produk-produk bernilai tambah.
6
  

Penulis ingin mengetahui lebih jauh kontribusi kerjasama Indonesia-India 

dalam industri kelapa sawit di Indonesia sebagai negara asal penulis, penulis juga 

ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan kerjasama antara kedua belah pihak 

dan juga bagaimana negara Indonesia menghadapi hal tersebut. Untuk itu judul yang 

digunakan penulis untuk tugas akhir ini adalah “Perkembangan Kerjasama Indonesia-

India dalam Bidang Perdagangan periode  2007-2011 serta Pengaruhnya terhadap 

Industri Kelapa Sawit Indonesia.”  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perkembangan hubungan bilateral Indonesia-India 

dalam bidang perdagangan periode 2005-2011? 

2. Bagaimanakah pengaruh FTA dalam bidang perdagangan Indonesia-

India yang dilaksanakan mulai tahun 2010? 

3. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan oleh kerja sama Indonesia-India 

dalam bidang perdagangan periode 2005-2011 terhadap industri kelapa 

sawit Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan kerja sama Indonesia-India dalam 

bidang perdagangan periode 2005-2011 

2. Untuk mengetahui pengaruh FTA yang mulai dilaksanakan tahun 2010 

bagi perdagangan yang dilakukan Indonesia-India  

3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh kerja sama 

Indonesia-India dalam bidang perdagangan periode 2005-2011 

terhadap industri kelapa sawit Indonesia 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

 Secara teoritis, penulis berharap dengan berlangsungnya penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi terhadap ilmu Hubungan Internasional atau secara spesifik 

mengenai kerjasama bilateral Indonesia-India dan juga mengetahui bagaimana 

kesulitan dan keuntungan mengadakan kerjasama dengan suatu negara. Selain itu, 

penelitian ini juga kiranya dapat memberikan informasi tambahan kepada mahasiswa 

yang tertarik pada isu yang sama sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Kegunaan praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

kiranya dapat diketahui bahwa sesungguhnya kerjasama bilateral dan integrasi 

ekonomi yang terjadi di dalam dunia nyata tidak semudah yang ada pada teorinya. 

Untuk itu kita harus menempatkan posisi kita dalam kenyataan tersebut dan siap 

mengambil tindakan jika situasi yang menuntut kita untuk berbuat demikian. 

Walaupun tidak kita temukan dalam teori hal ini harus dapat diatasi secara tuntas. 

Harus diakui banyak hal yang tidak sesuai pada teorinya, penelitian ini juga 

diharapkan dapat membantu pemerintah dari sudut pandang yang berbeda. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab I adalah pendahuluan yang diawali dengan adanya latar belakang 

yang menjelaskan mengenai topic yang disebutkan pada judul 

kemudian dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan dari penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA BERPIKIR 

Bab II adalah kerangka berpikir yang berisi tinjauan pustaka, teori dan 

konsep. Tinjauan pustaka akan mengawali bab ini sebelum 

dipaparkannya seluruh teori dan konsep. Teori dan konsep akan 

dijelaskan secara menyeluruh dan akan digunakan selama penelitian 

berlangsung. Kerangka berpikir akan membatasi ruang gerak yang 

akan dibahas oleh penulis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab III adalah metode penetian. Pada bab ini penulis akan 

menjelaskan metode penelitian apa saja yang akan dipilih dan 

digunakan dalam menganalisis isu yang akan dibahas. Metode yang 

dipilih tentunya tidak sembarang metode yang diinginkan penulis, 

metode yang dipilih merupakan metode yang cocok dan sesuai dengan 
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kriteria yang ada. Metode penelitian ini akhirnya akan menentukan 

teknik pengumpulan data, teknik menganalisa data, dan juga 

menentukan pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini menulis akan 

mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan pada saat penelitian 

dan juga akan membahas bagaimana bisa mendapatkan hasil tersebut. 

Bab inilah yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan yang ada 

di dalam rumusan masalah. 

BAB V  PENUTUP 

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bab yang akan mengakhiri 

keseluruhan penelitian yang dilaporkam. Bagian ini berisikan 

kesimpulan yang ditarik oleh penulis dan juga saran-saran yang 

diajukan oleh penulis berkaitan dengan isu yang dibahas. 

Kepustakaan 

Lampiran 
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