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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan di zaman modern dewasa ini, kita tentu sudah tidak asing lagi 

dengan kegiatan-kegiatan yang melintasi batas-batas wilayah negara-negara terutama 

dalam hal kerjasama perdagangan, entah itu kegiatan ekspor maupun kegiatan impor, 

kerja sama antar negara dalam meningkatkan ekonomi negara masing-masing, 

kegiatan Multinational Corporation (MNC) dalam ekspansi bisnis mereka, dan lain-

lain.  

Hubungan internasional secara singkat dalam pengertiannya dapat dijelaskan 

sebagai kegiatan-kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh aktor seperti negara dan 

non-negara (Organisasi International Non-negara, MNC, dan lain-lain), melewati 

batas-batas negara sehingga seakan-akan batas-batas wilayah negara tersebut telah 

kabur atau tidak ada. 

Aktor seperti negara sangatlah memegang peran penting dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas batas negara. Tetapi saat ini, tidak ada pihak 

yang dapat membantah bahwa aktor non-negara juga mempunyai peranan yang tidak 

kalah penting daripada negara. Di mana dapat kita lihat bahwa sekarang negara 

sebagai aktor yang lebih menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang mengawasi 

para pihak yang bersangkutan dalam kegiatan lintas batas negara ini, sedangkan aktor 
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non-negara seperti MNC, Organisasi Internasional non-negara, dan lain-lain, mereka 

lebih mengarah kepada yang berperan langsung dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

lintas batas negara tersebut. Semua hal tersebut dapat kita lihat dengan jelas dalam 

Hubungan Perdagangan Internasional, khususnya Free Trade Agreement/Area (FTA) 

atau perdagangan bebas yang sedang ramai dilakukan oleh negara-negara di dunia 

dalam mengatasi persaingan global yang semakin berat. 

Kedua aktor tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu 

dengan yang lainnya. Misalnya, untuk lebih meningkatkan perekonomian, negara 

membutuhkan pihak seperti MNC, sebaliknya MNC juga membutuhkan negara 

dalam menjamin keberadaannya di wilayah tersebut. Hal ini dapat kita lihat sebagai 

sebuah simbiosis mutualisme, tetapi pada kenyataannya tidak jarang kita temukan 

hanya salah satu dari dua pihak tersebut yang lebih mendapat keuntungan dan 

merugikan pihak yang satunya lagi. 

Ramainya perdagangan bebas di dunia terus muncul karena negara-negara di 

dunia sedang melakukan liberalisasi ekonomi yang ditujang dengan semakin majunya 

ilmu teknologi dan ilmu komunikasi yang terus berkembang hingga saat ini. Banyak 

pelajaran yang dapat kita pelajari pada perdagangan internasional terkait dengan 

perdangangan bebas (FTA) yang diyakini dapat meningkatkan kemakmuran negara 

anggotanya. Hal ini didasarkan pada anggapan masing-masing negara melakukan 

spesialisasi dengan dasar keunggulan komparatif, tetapi hal ini masih jauh dari 

kenyataan, karena pertimbangan suatu negara atas politis dan ekonomi sehingga 
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terjadi ketidak-efisienan, sehigga terjadi permintaan proteksi.1 

Negara India merupakan raksasa ekonomi terbesar ketiga di ASIA setelah 

Jepang dan China. Meskipun Seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah 

garis kemiskinan, jumlah kelas menengah yang besar telah muncul karena cepatnya 

pertumbuhan dalam industry teknologi informasi.2 Berbagai prestasi reformasi 

ekonominya ditambah dengan kemampuannya di bidang teknologi informasi serta 

keberhasilan pengembangan teknologi nuklir dan penguatan angkatan bersenjata 

mengubah India menjadi kunci di masa depan.3 

India merupakan salah satu mitra dagang ketujuh terbesar bagi ASEAN.4 Dari 

sisi investasi, investasi asing langsung dari India terus mengalami peningkatan dari 

tahun ketahun dan tercatat sebagai salah satu yang tertinggi. Perdagangan antara 

ASEAN-India cenderung mengalami peningkatan belakangan ini dari tahun ketahun, 

peningkatan tersebut hingga menyentuh angka puluhan persen. Ekspor dari ASEAN 

ke India juga dalam beberapa tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan 

hingga puluhan persen sehingga menjadi salah satu yang terbesar yang dialami oleh 

ASEAN dengan mitra dagangnya. 

Para kepala negara dan pemerintahan negara anggota ASEAN dan India telah 

                                                                  
1      Nopirin, Kawasan Perdagangan Asean: Implikasinya Bagi Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: Fakultas 
Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1992), hal. 6-7 
2      Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Rencana Kinerja Tahun 2011 Direktorat Jenderal 
Kerja Sama Perdagangan Internasional, (Cet. I; Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia, 2010), hal. 4 
3      Ibid., hal. 6 
4 
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=
5, Diakses pada tanggal 6 Februari 2013, Pukul 13.06. 
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menandatangani kesepakatan kerjasama ekonomi  antara ASEAN dan India. Setelah  

sebelumnya mengalami hambatan yang tidak berarti yang menyebabkan terjadinya 

penundaan kesepakatan yang pada akhirnya dapat terwujudkannya persetujuan 

kesepakatan perdagangan barang AIFTA yang ditandatangani pada Pertemuan 

Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN di Bangkok. Sementara itu untuk persetujuan 

perdagangan jasa dan investasi juga telah dituntaskan sebagai sebuah single 

undertaking.  

AIFTA means the ASEAN-India Free Trade Area under the Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of 

Southeast Asian Nations and the Republic of India.5 ASEAN - India Free Trade 

Agreement adalah suatu perjanjian atau kesepakan perdagangan bebas antara negara-

negara anggota ASEAN dengan negara India, di mana di dalam AIFTA tersebut 

terdapat perjanjian kerangka komprehensif, ekonomi kerjasama antara asosiasi, antara 

bangsa Asia Tenggara dengan bangsa India. Tingkat liberalisasi perdagangan barang 

dalam AIFTA tidak setinggi liberalisasi perdagangan barang yang dicapai ASEAN 

dengan mitra dagang lainnya, tetapi kedua belah pihak telah bersepakat untuk 

meningkatkan komitmen liberalisasi melalui proses review setelah perjanjian 

diimplementasikan. 

Dari liberalisasi ekonomi yang mendorong negara-negara di dunia melakukan 

kerjasama perdagangan bebas kemudian melahirkan banyaknya FTA khususnya 

                                                                  
5      Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic 
Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India, 
Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdagangan Internasional, Direktorat Kerjasama ASEAN 
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AIFTA, melalui AIFTA kita juga bisa melihat bagaimana kepentingan India yang 

tidak ingin kalah dalam persaingan antara negara-negara khususnya pada kawasan 

ASIA. Di mana seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa beberapa dari raksasa 

ekonomi ASIA bahkan dunia seperti Cina dan Jepang telah terlebih dahulu 

melakukan kerjasama FTA dengan ASEAN kemudian barulah India menyusul dengan 

kerjasama AIFTA-nya. Melalui kerjasama AIFTA tersebut, dapat kita melihat pula 

bagaimana perkembangan perdagangan Indonesia-India yang berkembang menjadi 

lebih baik lagi dengan dibentuknya II-CECA antara Indonesia-India yang 

diperuntukan kerjasama ekonomi khususnya dalam perdagangan yang bersifat lebih 

privat antara kedua negara. 

Terlepas dari semua itu, tidak dapat kita menghindari bahwa ekonomi 

merupakan suatu kekuatan yang sangat kuat yang begitu mempengaruhi dunia dan 

memaksa negara-negara di dunia untuk membuka diri, mengaburkan batas-batas 

negara mereka, bersaing, dan bertahan terhadap segala sesuatu yang datang dari dunia 

luar. 

Peran perdagangan dalam perekonomian dunia perlu diperkuat dengan peran 

kerja sama perdagangan internasional. Peran Indonesia semakin penting dalam 

percaturan internasional. Hal ini disebabkan, selain karena Indonesia merupakan 

pasar yang besar dan tetap tumbuh positif di tengah krisis global, juga peran sentral 

Indonesia dalam forum multilateral maupun regional. Peran sentral ini merupakan 

potensi yang dapat di manfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 

khususnya melalui perdagangan internasional (ekspor dan impor) dan melalui 
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kerjasama investasi.6 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tugas akhir ini membahas mengenai Perbandingan Perdagangan Indonesia – 

India Pra Dan Pasca Tercapai Kesepakatan Trade In Goods Dalam AIFTA Periode 

Perdagangan Tahun 2007 – 2011. Mengingat bahwa pembahasan tersebut memiliki 

cakupan ruang lingkup yang luas, oleh sebab itu penulis melakukan pembatasan-

pembatasan dan menentukan pemfokusan masalah-masalah yang akan menjadi 

pembahasan di dalam penulisan Tugas Akhir ini. Pembatasan-pembatasan ruang 

lingkup dan masalah yang ada, yaitu meliputi jenis  kerjasama ekonomi-politik dan 

perdagangan internasional, dan batas periode waktu. 

Penulis menggolongkan ke dalam tiga bagian dalam melihat kerjasama 

ekonomi-politik dan perdagangan internasional antara Indonesia-India sebagai mitra 

dagang dalam AIFTA dalam meningkatkan kerjasama perdagangan luar negeri 

Indonesia, yaitu pertama, dari sudut pandang Indonesia; kedua, dari sudut pandang 

ASEAN; dan ketiga, dari sudut pandang India. Yang digunakan oleh penulis dalam 

Tugas Akhir ini adalah yang pertama, dari sudut pandang Indonesia, juga memakai 

sedikit pada dua sudut pandang lainnya. 

Dalam kerjasama ekonomi-politik dan perdagangan internasional, terdapat 

begitu banyak kegiatan yang dicakupi, antara lain seperti perjanjian perdagangan, 

ekspor, impor, investasi, dan lain-lain. Kerjasama ekonomi-politik dan perdagangan 
                                                                  
6      Ibid., hal.2 
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internasional tersebut memiliki banyak hal-hal yang menjadi penyebab, dampak, dan 

pengaruh yang dapat ditimbulkan dalam kerjasama antara Indonesia-India sebagai 

mitra dagang dalam AIFTA dalam meningkatkan kerjasama perdagangan luar negeri 

Indonesia. Oleh sebab itu, maka penelitian yang dilakukan di dalam Tugas Akhir ini 

akan dikonsentrasikan pada kerjasama ekonomi-politik antara Indonesia-india sebagai 

mitra dagang dalam AIFTA dalam peningkatkan nilai perdagangan luar negeri 

Indonesia.  

Untuk pembatasan waktu yang telah ditentukan oleh penulis, yaitu periode 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Penulis memilih periode tahun tersebut karena 

banyak percapaian kemajuan dalam kesepakatan perdagangan antara ASEAN-India 

terutama kesepakatan perdagangan antara Indonesia-India. Dengan berbagai 

kemajuan yang dicapai pada periode tahun tersebut juga hubungan antara Indonesia-

India menjadi semakin erat terutama dalam bidang ekonomi-politik. 

 

Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam 

penulisan skripsi: 

1. Bagaimana perkembangan nilai perdagangan barang antara Indonesia dengan 

India pada periode perdagangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, 

sebelum tercapainya kesepakatan Trade In Goods pada AIFTA? 

2. Apa yang dimaksud dengan ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)? 

3. Bagaimana perkembangan nilai perdagangan barang antara Indonesia dengan 

India pada periode perdagangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 
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(Januari-Juni), sesudah tercapainya kesepakatan Trade In Goods pada 

AIFTA? 

4. Bagaimana hubungan politik antara Indonesia dan India sebagai mitra dagang 

dalam AIFTA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan dari penulisan skripsi ini: 

1. Agar kita mengetahui dan memahami tentang perkembangan nilai 

perdagangan barang antara Indonesia dengan India pada periode perdagangan 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sebelum tercapainya kesepakatan 

Trade In Goods pada AIFTA. 

2. Agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan ASEAN-

India Free Trade Agreement (AIFTA). 

3. Agar kita dapat mengetahui dan memahami tentang perkambangan nilai 

perdagangan barang antara Indonesia dengan India pada periode perdagangan 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 (Januari-Juni), setalah tercapainya 

kesepakatan Trade In Goods pada AIFTA. 

4. Agar kita dapat mengatahui dan memahami hubungan politik yang ada antara 

Indonesia-India sebagai mitra dagang dalam AIFTA. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah agar dapat 

menolong  kita semua untuk lebih mengerti dan memahami tentang langkah-langkah 

yang ditempuh oleh pemerintah kedua negara dalam melangsungkan kerjasama 

perdagangan dan bentuk-bentuk kerjasama perdagangan di dalam kerjasama 

ekonomi-politik antara Indonesia-India sebagai mitra dagang dalam AIFTA pada 

periode tahun 2007-2011 dalam perbandingan nilai perdagangan luar negeri 

Indonesia, sehingga kerjasama ekonomi-politik yang telah terjalani bisa lebih 

ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi untuk kemajuan perekonomian kedua 

negara, ASEAN, dan dunia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk dapat mempermudah menggambarkan tentang pemahaman dalam 

penulisan  skripsi ini, sistematika yang dipakai oleh penulis di dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada BAB I dalam penulisan skripsi  ini berisikan penjelasan dan uraian tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II : KERANGKA BERPIKIR 

Pada BAB II dalam penulisan skripsi ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori 

dan konsep-konsep yang dipakai dan berkaitan dengan materi yang diteliti dan 

dibahas di dalam skripsi ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada BAB III dalam penulisan skripsi ini berisikan penjelasan mengenai metode 

penelitian, cara berpikir, pendekatan, prosedur dan teknik pengumpulan data, dan 

rencana analisis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan proses penelitian 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV dalam penulisan skripsi ini berisikan mengenai pembahasan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan alur pertanyaan penelitian 

yang sudah ada. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada BAB V dalam penulisan skripsi ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran 

yang merupakan jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan, dan pendapat atau 

masukan terhadap hasil penelitian.
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