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ABSTRAK  

 

Penelitian ini berangkat dari peningkatan kerjasama maritim antara Indonesia dan 

India pada tahun 2015. Indonesia dan India mempunyai peran besar dalam 

regionalnya masing-masing. Setiap kebijakan Indonesia dan India mencerminkan 

kepentingan nasional dan strategi masing-masing negara. Peningkatan kerjasama 

maritim antara Indonesia dan India pada tahun 2015 menjadi problematis dan 

memerlukan penjelasan dalam perspektif geopolitik dan geostrategi karena syarat 

akan motif politis dan keamanan maritim. Penelitian ini berusaha menjelaskan alasan-

alasan peningkatan kerjasama maritim yang dilakukan oleh Indonesia. Penelitian ini 

dilihat melalui pendekatan geopolitik dan geostrategi kemaritiman. Oleh karena itu 

kerangka pemikiran dalam melakukan analisis dan menjawab rumusan masalah 

menggunakan strategi hedging dalam perspektif geopolitik dan geostrategi 

kemaritiman, serta ditunjang dengan kerangka teori strategi maritim sea power. 

Dalam melihat dan menjawab alasan peningkatan kerjasama, penelitian ini berdasar 

pada jangkauan waktu 2001-2015. Hipotesis dalam penelitian ini bahwa peningkatan 

kerjasama maritim yang dilakukan oleh Indonesia dengan India adalah strategi 

hedging Indonesia di tengah persaingan dua kekuatan besar. Strategi hedging yang 

dilakukan oleh Indonesia juga sejalan dengan ambisi Indonesia dalam peningkatan 

sea power-nya, termasuk peningkatan upaya pengamanan wilayah chokepoint. 

Strategi hedging Indonesia adalah dengan melakukan peningkatan kerjasama maritim 

dengan India dan Tiongkok. Strategi tersebut digunakan oleh Indonesia untuk 

menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam persaingan India-

Tiongkok di Samudera Hindia. Melalui strategi hedging dalam bentuk peningkatan 

kerjasama maritim, Indonesia juga mampu melaksanakan ambisi peningkatan sea 

power-nya dan keamanan wilayah checkpoint-nya. 
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