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Abstrak 

India dan Pakistan merupakan dua negara kawasan Asia Selatan yang terlibat dalam konflik 
abadi, baik secara terbuka maupun terselubung sejak kemerdekaan Pakistan pada tahun 
1947. Konflik politik antara India – Pakistan mengalami pasang surut hingga tahun 2006 
sampai dengan 2012, namun hal ini tidak mempengaruhi aktivitas kerjasama ekonomi 
kedua negara. Perdagangan antara India dan Pakistan periode 2006-2007 menunjukan 
perkembangan yang signifikan, perdagangan mengalami kenaikan lebih dari tiga kali lipat 
dari $616 juta menjadi $2,2 miliar meskipun terjadi ketegangan politik selama periode 
tersebut, kemudian tahun 2008-2009 terjadi serangan teror Mumbai yang mengakibatkan 
perdagangan bilateral mengalami penurunan sekitar $1,8 miliar, namun kemudian 
meningkat kembali mencapai total $2,6 miliar pada tahun 2010-2011. Hal menarik dalam 
hubungan ekonomi India – Pakistan ditengah situasi konflik politik yakni pada tahun 2006, 
baik India maupun Pakistan juga meratifikasi perjanjian perdagangan regional dibawah 
SAFTA dengan tujuan meningkatkan perdagangan regional melalui liberalisasi tarif. 
Berkaitan dengan kesepakatan tersebut kemudian menjadi tujuan penelitian mengenai 
keterkaitan antara SAFTA dengan meningkatnya kerjasama ekonomi antara India – 
Pakistan ditengah situasi konflik politik. Berangkat melalui teori perjanjian perdagangan 
regional penelitian ini berupaya untuk melihat konsensi terhadap liberalisasi yang lebih luas, 
tidak hanya mencakup tarif terhadap barang namun juga mencakup jasa. Perdagangan jasa 
berkontribusi besar terhadap peningkatan GDP negara-negara SAARC termasuk India 
maupun Pakistan. Dapat dikatakan bahwa perdagangan di sektor jasa merupakan titik nadi 
bagi kerjasama ekonomi negara-negara SAARC, yang tidak hanya sekedar meningkatkan 
perdagangan namun juga mencakup keuntungan yang lebih luas meskipun ditengah situasi 
konflik. 
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Abstract 

 
India and Pakistan are two South Asian countries involved in perennial conflicts, both openly 

and veiled since Pakistan's independence in 1947. The political conflicts between India and 

Pakistan have been ups and downs from 2006 to 2012, but it has not affected cooperation 

activities economies of both countries. Trade between India and Pakistan in the 2006-2007 

period showed significant growth, from $ 616 million to $ 2.2 billion despite political 

tensions during that period, then in 2008-2009 a Mumbai terror attack led to trade 

bilaterally decreased by approximately $ 1.8 billion, but then increased again to a total of $ 

2.6 billion in 2010-2011. Although India and Pakistan economic relations amid political 

conflicts in 2006, both India and Pakistan also ratified regional trade agreements under 

SAFTA with the aim of increasing regional trade through tariff liberalization. In connection 

with the agreement then became the objective of research on the linkage between SAFTA with 

increasing economic cooperation between India and Pakistan amidst political conflict 

situation. Departing through the theory of regional trade agreements this research seeks to 

see concessions to wider liberalization, not only including tariffs on goods but also services. 

Service trade contributes greatly to the increase in GDP of SAARC countries including India 

and Pakistan. It can be argued that trade in the service sector is a vital point for the 

economic cooperation of the SAARC countries, which not only trade but also include wider 

gains despite the conflict situation. 
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Wilayah Asia Selatan memiliki sejarah konflik yang tinggi antar-negara kawasan. Pada 
zaman kolonial, India menjadi negara terbesar dengan ekonomi yang terintegrasi tunggal 
(Taneja et al, 2013:6). Namun setelah merdekanya Pakistan dan terjadi perpecahan sehingga 
merdekanya Bangladesh, integrasi ekonomi regional mulai melemah. Dimulai dari 
permasalahan tarif yang cukup krusial, hambatan non-tarrif menjadi tinggi, masuknya 
intervensi negara dalam aktifitas ekonomi, perilaku negatif terhadap investasi luar negeri, 
berkonflik antar negara kawasan, dan kontrol devisa yang ketat di setiap wilayah 
(Weerakoon, 2010:111). Salah satu permasalahan ekonomi yang signifikan dalam kawasan 
Asia Selatan yakni perdagangan regional dengan hambatan perdagangan yang tinggi antar 
negara kawasan. Adanya hambatan tarif biasanya berupa hambatan pajak yang dikenakan 
kepada barang atau jasa yang melewati batas-batas negara, dimana hambatan tarif yang 
paling umum adalah tarif impor (Krugman & Obstfeld, 2009:222 ). Tarif impor adalah pajak 
yang dikenakan pada barang atau jasa impor sehingga berakibat pada peningkatan harga 
barang tersebut (Taylor, 2012: 215). Hambatan non-tarif yakni kebijakan proteksi sebuah 
negara dengan membatasi kuota impor, tarrif-rate quota, kuota ekspor, domestic content 
requirements, subsidi, dumping dan antidumping, serta kebijakan non-tarif lainnya. Adapun 
permasalahan yang dialami oleh integrasi ekonomi regional kawasan Asia Selatan yakni 
terlalu tingginya proteksionisme yang diterapkan oleh setiap negara, disamping ketegangan 
politik yang terjadi (Javed, 2005:9). Hal ini menyebabkan perdagangan regional di kawasan 
Asia Selatan tidak dapat berkembang dan tertinggal jika dibandingkan dengan perdagangan 
regional kawasan lainnya. 

India dan Pakistan merupakan dua negara dalam kawasan Asia Selatan yang berkontribusi 
signifikan terhadap perkembangan ekonomi regional, namun hubungan antara India dan 
Pakistan juga mewujudkan ketidakstabilan kawasan regional Asia Selatan. Hal ini 
dikarenakan kedua negara telah terlibat konflik abadi, baik secara terbuka maupun 
terselubung sejak kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947 (Rafi Khan et al, 2007:4). Konflik 
India – Pakistan memuncak pada tahun 1998, ketika kedua belah pihak saling menguji 
senjata nuklir yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan regional. Pada tahun 
1999, India – Pakistan kembali terlibat dalam konfrontasi bersenjata di wilayah Kashmir. 
Keterlibatan konflik antara kedua negara ini menyebabkan kecurigaan yang mengakar 
diantara kedua belah pihak, sehingga sulit untuk menumbuhkan kepercayaan ataupun 
perdamaian. Gejolak konflik politik antara India – Pakistan belum dapat diselesaikan secara 
tuntas, terlihat melalui konflik yang kembali terjadi sepanjang tahun 2006 sampai dengan 
2012. Pada tahun 2008, India bergabung dalam kerjasama Turkmenistan, Afghanistan, dan 
Pakistan mengenai proyek pipa gas senilai $7,6 miliar, kemudian pada bulan September 
Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri India Singh kembali bertemu secara 
resmi untuk mengumumkan pembukaan beberapa rute perdagangan antara kedua negara. 
Pada bulan Oktober, perdagangan cross – Line of Control (LoC) antara India – Pakistan 
dimulai, meskipun terbatas pada 21 item dan berlangsung hanya dua hari dalam seminggu 
(Aljazeera, 2014). 

Kerjasama tersebut kemudian terhenti pada bulan November 2008, ketika India mengakhiri 
pembicaraan dengan Pakistan. Hal tersebut dikarenakan adanya serangan oleh orang-orang 
bersenjata yang melepaskan tembakan ke arah warga sipil di beberapa lokasi wilayah 
Mumbai, yang menewaskan lebih dari 160 orang tewas dalam serangan tersebut. Kemudian 
Operasi Pasukan Keamanan India berhasil menangkap satu-satunya penyerang yakni Ajmal 
Kasab, yang menyatakan bahwa bagian dari anggota Lashkar-e-Taiba yang merupakan 
organisasi militan Islam terbesar di Pakistan (Aljazeera, 2014). Pada bulan Januari 2010, 
ketegangan antara India dan Pakistan semakin memuncak ketika pasukan India – Pakistan 
saling bertukar tembak yang melewati wilayah LoC di Kashmir. Pada bulan Februari, terjadi 
pertemuan antara menteri luar negeri India – Pakistan yang mencoba untuk melakukan 
perundingan damai “mengenai semua masalah”. Meskipun telah melakukan perundingan 
gejolak konflik antara India – Pakistan masih mengalami pasang surut. Pada tahun 2012 
India, memberikan hukuman mati terhadap Ajmal Kasab dari Pakistan yang merupakan 
satu-satunya yang berhasil ditangkap oleh pasukan India pada aksi penyerangan Mumbai. 



Hukuman mati yang dilakukan dengan hukum gantung tersebut dilakukan oleh pemerintah 
India, beberapa hari sebelum memperingati empat tahun terjadinya serangan Mumbai 
(Aljazeera, 2014). Konflik penyerangan teroris ini merupakan salah satu konflik yang terjadi 
antara India – Pakistan dalam rentang waktu 2006 sampai dengan 2012, meskipun gejolak 
konflik antara kedua negara ini telah dimulai jauh sebelum itu, yang mengakibatkan 
ketagangan antara kedua negara baik dalam menjalankan kerjasama bilateral maupun 
multilateral. 

Terdapat hal menarik dari adanya ketegangan politik antara India dan Pakistan, yang mana 
selama konflik politik berlangsung tidak memengaruhi aktivitas ekonomi yang terjadi antara 
kedua negara, hal tersebut dapat dibuktikan melalui tabel berikut: 

 

 

Grafik 1. Perdagangan Bilateral India – Pakistan 

Sumber: Additional Trade Challenges: Transport, Transit, and Non-tarrif Barriers,2013 

 

Tabel tersebut menunjukan bahwa meskipun terjadi konflik politik antara kedua negara 
yang telah berlangsung cukup lama, namun terdapat kenaikan dalam sektor ekonomi antara 
kedua negara. Perdagangan antara India – Pakistan pada periode 2004-2005 dan 2006–
2007 menunjukan perkembangan yang signifikan, perdagangan mengalami kenaikan lebih 
dari tiga kali lipat dari $616 juta menjadi $2,2 miliar meskipun terjadi ketegangan politik 
selama periode tersebut (Taneja dalam Wilson Center, 2013:111). Pada tahun 2008 - 2009 
terjadi teror Mumbai, perdagangan bilateral mengalami penurunan sekitar $1,8 miliar 
kemudian meningkat kembali mencapai total $2,6 miliar pada tahun 2010-2011.  

Pada akhir tahun 2011, pemerintah Pakistan membuat pengumuman yang mengejutkan 
mengenai liberalisasi perdagangan secara substansial dengan India. Hal tersebut ditandai 
dengan pemberian status MFN (Most Favoured Nation) untuk India, meskipun India telah 
memberi status tersebut pada Pakistan tahun 1996 namun Pakistan tidak memberikan 
status yang sama pada saat itu (Husain dalam Wilson Center, 2013:59). MFN merupakan 
status yang diberikan oleh suatu negara ke negara lain dengan tujuan meningkatkan 
perdagangan. Perubahan status yang diberikan oleh Pakistan terhadap India sekaligus 
merubah produk dalam positive list yang awalnya tinggi dan begitu ketat, akan di impor ke 
India menjadi negative list. Selanjutnya penghapusan negative list juga akan diakukan 
secara bertahap, yang kemudian tidak akan ada pembatasan terhadap barang-barang yang 
diperdagangkan (Taneja dalam Wilson Center, 2013:113). Aktivitas ekonomi India dan 



Pakistan dalam mengatasi hambatan perdagangan ditengah gejolak konflik politik, 
disamping penghapusan negative list juga mencoba untuk mengatasi hambatan non-tarif 
yang tengah dihadapi oleh pebisnis dari Pakistan dalam memasuki pasar India. Dapat 
dikatakan bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan ketegangan konflik politik yang 
tengah terjadi antara kedua negara pada periode 2006 – 2012, oleh karena itu akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Indian dan Pakistan sebagai dua negara besar 
dalam kawasan Asia Selatan yang tengah menghadapi situasi konflik politik tetap dapat 
menjalankan aktivitas ekonominya dengan signifikan.  

Liberalisasi Tarif Antar Negara Anggota (India – Pakistan) Melalui Perjanjian 
Perdagangan Regional SAFTA  

Terbentuknya integrasi ekonomi dalam suatu regional terutama pada kawasan yang 
cenderung memiliki tingkat konflik yang tinggi antar negara anggotanya dapat berperan 
sebagai alat diplomasi dan meringankan konflik. India dan Pakistan merupakan dua negara 
yang memiliki intensitas ketegangan konflik politik yang tinggi, namun disisi lain kedua 
negara memiliki peran yang signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Selatan, terutama 
dalam kerjasama ekonomi regional. Menurut James Robertson (dalam USAID, 2015:40) 
terdapat dua variabel yang akan menentukan keberhasilan dari kesepakatan SAFTA yakni 
pertama, meskipun komitmen politik terhadap integrasi ekonomi sangat penting namun 
kemungkinan adanya perbedaan politik akan terus mengancam pelaksaan kesepakatan. 
Kedua, kebijakan perdagangan India, sebagai negara yang lebih mendominasi dalam 
kawasan akan menentukan keberhasilan atau kegagalan SAFTA. Hal tersebut dikarenakan 
untuk mengatur perdagangan regional agar lebih sukses diperlukan adanya negara core yang 
kuat dalam ekonomi, dan India jauh memiliki kemajuan perekonomian di bandingkan 
negara lainnya dalam kawasan ini. Disisi lain Pakistan juga turut berpengaruh dalam 
kerjasama regional, menurut Sadika Hameed dan Julie Halterman (2014:15) menyatakan 
bahwa ketidakstabilan internal Pakistan dapat mengganggu kestabilan kawasan Asia Selatan 
secara lebih luas, termasuk menghalangi hubungan ekonomi yang produktif dengan negara-
negara kawasan. Ketegangan konflik politik antara India – Pakistan hanya dapat menemui 
perdamaian salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam bidang perekonomian 
melalui perdagangan, normalisasi hubungan ekonomi melalui perdagangan di antara kedua 
negara berpotensi meningkatkan dan membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi 
kawasan. 

Hubungan antara India dan Pakistan dapat dikatakan memiliki hubungan yang unik, 
perselisihan politik di antara keduanya telah terjadi sejak lama dan beberapa kali mengalami 
ketegangan terhadap hubungan bilateral namun kerjasama ekonomi yang dilakukan secara 
bilateral maupun regional dapat tetap dilakukan oleh kedua negara meskipun terlibat dalam 
situasi konflik politik. Kedua negara menyepakati dan meratifikasi perjanjian perdagangan 
regional (SAFTA) pada tahun 2006 meskipun mengalami konflik politik dan kurangnya 
kepercayaan antara satu sama lain. Kerjasama Perdagangan antara India – Pakistan 
dibawah implementasi SAFTA yang paling menonjol salah satunya dalam kategori agrikultur 
yang mengalami peningkatan di beberapa tahun yang berbeda. Berikut ini terdapat tabel 
dari perdagangan agrikultur antara India – Pakistan selama 1996-1997 hingga 2012-2013, 
karena perdagangan antara kedua negara berfluktuasi dari tahun ke tahun maka data 
perdagangan disajikan dalam bentuk rata-rata dari triennium ending (TE); 

Tabel 1. Total Ekspor dan Perdagangan Agrikultur antara India – Pakistan Sebelum dan 
Setelah Implementasi SAFTA 



 

Sumber: EXIM data bank, Ministry of Commerce, Goverment of India dalam India Pakistan 
Trade Normalisation The Unfinished Economic Agenda, 2017 

Melalui tabel tersebut dapat di katakan bahwa selama 7 tahun sebelum implementasi SAFTA 
total ekspor India ke Pakistan menunjukan peningkatan marjinal, namun mengalami 
peningkatan hampir empat kali lipat setelah berlangsungnya SAFTA. Hal yang serupa juga 
terjadi pada total ekspor dari Pakistan ke India, sehingga keuntungan perdagangan yang di 
dapatkan oleh kedua negara meningkat dari US$388 juta menjadi US$1458 juta. Hingga 
akhir tahun 1990-an perdagangan India dan Pakistan pada komoditas non-agrikultur dapat 
dikatakan rendah, namun hampir sekitar 69,8% total perdagangan dilakukan untuk produk 
pertanian. Selama 7 tahun berikutnya total perdagangan agrikultur antara India – Pakistan 
sempat menurun karena mulai meningkatnya ekspor dalam komoditas non-agrikultur. 
Setelah implementasi SAFTA, perdagangan dalam komoditas agrikultur mulai kembali 
mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel total perdagangan agrikultur 
yang mencapai US$221 juta pada tahun 2005-2006 yang kemudian kembali meningkat pada 
tahun 2012-2013. Dapat dikatakan bahwa peningkatan dalam perdagangan agrikultur 
dikarenakan 85% ekspor dari India ke Pakista dan sekitar 15% ekspor Pakistan ke India. 

Grafik 2. Perdagangan Agrikultur India dengan Pakistan (US$ Million) 

 



  

Sumber : EXIM data bank, Ministry of Commerce, Goverment of India dalam India Pakistan 
Trade Normalisation The Unfinished Economic Agenda, 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dampak SAFTA berpengaruh dalam meningkatkan 
kerjasama ekonomi India – Pakista terutama dalam perdagangan agrikultur. Melalui 
perdagangan tersebut kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 
2006-2007 ketika perjanjian SAFTA pertama kali diterapkan, kemudian tahun selanjutnya 
menunjukan ekspor agrikultur India ke Pakistan masih lebih tinggi dari pada jumlah impor 
Pakistan hingga tahun 2012-2013 tetapi dengan menunjukan banyak variabilitas. Sebagian 
besar ekspor India ke Pakistan dapat dikatakan „melayani‟ stabilisasi pasokan domestik di 
Pakistan, yang mana perdagangan ini biasanya tidak selalu didasarkan pada keunggulan 
komparatif namun lebih pada faktor iklim yang menyebabkan fluktuasi produksi (Chand & 
Saxena, 2017:21). Seperti halnya Pakistan yang menerima lebih banyak impor kopi, teh, dan 
rempah-rempah dari India, sedangkan India menerima impor karet, umbi, sayuran, dan 
minyak sayur dari Pakistan. Meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi India – Pakistan 
juga ditunjukan dengan pemberian status MFN oleh Pakistan terhadap India dibawah 
SAFTA pada tahun 2011, yang mana sebelumnya India pernah memberikan status yang 
sama pada tahun 1996 namun tidak mendapatkan balasan oleh Pakistan. Pemberian status 
MFN Pakistan terhadap India juga merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh 
Pakistan, mengingat bahwa SAFTA mengadopsi regulasi WTO yang mana salah satu 
aturannya mengharuskan setiap negara anggota dalam perjanjian perdagangan regional 
untuk memberikan status MFN satu sama lain. Tidak hanya perubahan kebijakan dalam 
memberikan status MFN terhadap India tetapi Pakistan juga menghapus hambatan pada 
barang yang diperdagangkan melalui jalur darat. Hal ini kemudian mendapat respon baik 
dari India dengan memangkas daftar barang dalam sensitive list-nya menjadi 614 item dan 
pada tahun 2013 menurunkan kembali menjadi 100 item terhadap Pakistan di bawah 
perjanjian SAFTA (Taneja, 2013:4). 

Pergeseran dalam Perjanjian Perdagangan Regional: Dari Tarif Menuju Jasa 

Perjanjian perdagangan regional tidak hanya berkaitan dengan kerjasama ekonomi tetapi 
juga stabilitas politik, terdapat beberapa faktor yang mendorong negara-negara membentuk 
perjanjian perdagangan regional, begitu pula dengan kawasan Asia Selatan. Menurut Oli 
brown, Faizal Shahen, Shahen Rafi Khan, dan Moed Yusuf (2005:13) faktor terbentuknya 
perjanjian perdagangan regional kawasan Asia Selatan salah satunya yakni pursuing  
strategic  bilateralism, yang mana manfaat dari adanya kerjasama perdagangan untuk 
membangun perdamaian dengan membentuk hubungan dagang antar negara-negara 
dengan tujuan yang lebih spesifik sekaligus mengurangi ketegangan konflik sebelumnya. 
Dapat dikatakan bahwa melalui perjanjian perdagangan regional yang dibentuk akan 
membantu mengintegrasikan kembali negara-negara dalam meningkatkan kerjasama 
kawasan setelah terisolasi akibat konflik. Menurut Alisa DiCaprio, Amelia Santos-Paulino, 
dan Maria Sokolova (dalam UNCTAD, 2017:5) perjanjian perdagangan regional bukan 
semata-mata hanya untuk liberalisasi tarif tetapi juga ditandai dengan keterbatasan ruang 
kebijakan, dengan akses pasar yang mudah ke negara-negara mitra dan juga melibatkan 
serta memberi dampak terhadap sektor swasta. Dapat dikatakan bahwa perjanjian 
perdagangan regional memiliki kontribusi untuk menguntungkan semua populasi 
disekitarnya. Khususnya pada negara-negara berkembang, kesepakatan perjanjian 
perdagangan regional membantu dalam menentukan kebijakan perdagangan nasional 
sehingga dampak pedagangan berpotensi untuk meningkatkan pembangunan. Perjanjian 
perdagangan regional juga memiliki potensi mendorong standar yang lebih tinggi dalam hal 
ketenagakerjaan, lingkungan, transparansi dan reformasi progresif, serta tujuan kebijakan 
non-ekonomi lainnya. Hal ini menunjukan perjanjian perdagangan regional tidak hanya 
membantu negara-negara yang terlibat dalam meningkatkan arus perdagangan melalui 
liberalisasi tarif terhadap barang namun juga memudahkan akses jasa. 



Beberapa perjanjian perdagangan regional biasanya melibatkan konsensi terhadap 
liberalisasi yang lebih luas, tidak hanya mencakup tarif terhadap barang namun juga 
mencakup jasa. Menurut Stephenson dan Robert (2011:13) mengatakan bahwa perjanjian 
perdagangan regional telah mengembangkan perdagangan jasa. Hal ini ditunjukan dengan 
“excess growth” dalam perdagangan jasa setelah dikembangkan melalui perjanjian 
perdagangan regional atau dengan kata lain merangsang pertumbuhan perdagangan jasa 
menjadi lebih besar. Penyertaan jasa atau liberalisasi jasa dalam perjanjian perdagangan 
regional dapat menjadi faktor kuat bagi pembangunan berkelanjutan berbasis perdagangan. 
Sebagian besar perjanjian perdagangan regional mencakup mengenai investasi, yang mana 
perjanjian perdagangan regional dengan mencakup barang dan jasa akan menyediakan 
akses pasar bagi investor. Dewasa ini kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi 
yang semakin berkembang juga mendorong peningkatan perdagangan terhadap komoditi 
jasa. Liberalisasi perdagangan di bidang jasa telah diterapkan melalui kerangka kerja 
perjanjian WTO yang terdapat dalam General Agreement on Trade in Service (GATS). Hal 
tersebut kemudian mendorong negara-negara SAARC yang tergabung dalam South Asian 
Free Trade Area (SAFTA) memperdebatkan untuk memasukan liberalisasi jasa dalam 
perjanjian perdagangan regional, sebelumnya negara-negara SAARC yang tergabung dalam 
SAFTA telah melakukan perdagangan jasa namun belum ditetapkan secara resmi. Adapun 
tujuan menetapkan liberalisasi jasa dalam kerjasama tetap SAFTA salah satunya untuk 
meningkatkan dan saling melengkapi di beberapa sektor perdagangan jasa terlebih dengan 
arus globalisasi yang seiring berkembang. Pada pertemuan SAARC Summit ke-14 di New 
Delhi tahun 2007, negara-negara anggota menekankan untuk mewujudkan potensi secara 
penuh terhadap perdagangan di bawah SAFTA yakni dengan memperluas kerjasama dalam 
bidang perdagangan jasa (Raihan, 2013:13). Hal tersebut kemudian mendapat respon baik 
oleh Committee of Experts SAFTA yang sekaligus mempertimbangkan potensi perdagangan 
dalam bidang jasa di bawah SAFTA. Pertemuan selanjutnya pada SAARC Summit ke-15 di 
Kolombo tahun 2008, yang membahas mengenai keputusan perdagangan jasa oleh Dewan 
Menteri SAFTA yakni sepakat untuk memulai negosiasi perjanjian kerangka kerja 
perdagangan jasa. 

Perjanjian perdagangan jasa melalui SAFTA tersebut disepakati secara resmi pada SAARC 
Sumit ke-16 di Thimpu tahun 2010 yakni melalui SAARC Agremeent on Trade in Service 
(SATIS) yang di tandatangani oleh negara anggota SAARC dengan tujuan liberalisasi 
perdagangan jasa intra-regional (Raihan, 2013:13). Adapun isi tujuan perjanjian tersebut 
secara lebih lanjut yakni untuk mempromosikan dan meningkatkan perdagangan jasa di 
antara negara-negara anggota dengan cara saling menguntungkan dan berkeadilan 
membentuk kerangka kerja sebagai upaya dalam meningkatkan perdagangan jasa di wilayah 
Asia Selatan sesuai dengan Pasal-V GATS. Jika pada sektor barang liberalisasi dilakukan 
melalui penurunan tarif dan non-tarif, sementara pada perdagangan jasa dilakukan melalui 
perundingan dalam menghilangkan hambatan perdagangan melalui cara ketersedian jasa 
dari penyedia ke pengguna (mode of supply). Adapun empat mode of supply dalam 
perdagangan jasa yakni Mode 1 (cross-border-supply) merupakan jasa yang diberikan 
secara langsung oleh penyedia jasa (luar negeri) terhadap pengguna dalam negeri. Mode 2 
(consumption aboard) merupakan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa (luar negeri) 
terhadap konsumen domestik ketika konsumen tersebut berpindah secara fisik ke tempat 
penyedia jasa. Mode 3 (Commercial Presence) yakni jasa yang disediakan secara langsung 
dengan kedatangan penyedia jasa (luar negeri) kepada konsumen di negara konsumen. 
Mode 4 (movement of individual service providers) yakni penyediaan jasa berupa tenaga 
kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan konsumen dan secara langsung 
datang ke negara konsumen (Asian Development Bank, 2008:211). Hal tersebut akan 
memudahkan negara-negara dalam melakukan kerjasama ekonomi melalui perdagangan 
atau liberalisasi jasa. 

Melalui ratifikasi perjanjian perdagangan jasa tersebut secara tidak langsung negara-negara 
anggota SAFTA telah menyadari untuk melakukan kerjasama lebih luas dalam 
memaksimalkan integrasi ekonomi dalam kawasan Asia Selatan. Terlepas dari ketegangan 



konflik politik yang tengah di hadapi, India dan Pakistan turut menyepakati perjanjian 
perluasan kerjasama dalam upaya liberalisasi jasa tersebut. Sektor jasa sekaligus menjadi 
penting dalam kawasan ini bukan hanya untuk perdagangan dan aliran investasi, tetapi juga 
meningkatkan daya saing dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Perdagangan jasa turut 
memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian kawasan Asia Selatan yang dapat 
melampaui sektor agrikultur dan manufaktur sebagai penyumbang terbesar terhadap GDP 
setiap negara anggota (Raihan & Angkur, 2012:3). Adapun kerjasama perdagangan jasa yang 
dikembangkan oleh negara-negara kawasan Asia Selatan yakni sektor transportasi dan 
transit, sektor sosial yang mencakup pariwisata, kesehataan, pendidikan, dan sektor 
infrastruktur seperti telekomunikasi. Potensi perdagangan jasa di dalam perjanjian 
perdagangan regional bagi Asia Selatan akan memberikan kesejahteraan dan keuntungan 
yang tinggi, mengingat hampir semua negara dalam kawasan Asia Selatan merupakan 
importir jasa (Raihan, 2013:12).  

Perjanjian Perdagangan Regional (SAFTA) Mendorong Pertumbuhan 

Perdagangan Sektor Jasa India dan Pakistan  

Melalui terbentuknya SAFTA sebagai perjanjian perdagangan regional, tidak hanya 

mempengaruhi perdagangan terhadap barang namun juga mendorong adanya perdagangan 

jasa yang dilakukan oleh negara-negara SAARC dan kemudian diresmikan pada tahun 2010 

melalui SAARC Agremeent on Trade in Service (SATIS), sehingga secara tidak langsung hal 

ini akan berpengaruh terhadap hubungan antar negara SAARC baik secara keseluruhan 

maupun bilateral, seperti halnya dengan hubungan antara India – Pakistan. Sejak 

implementasi SAFTA tahun 2006, negara-negara SAARC merasakan perubahan dalam 

struktur ekonomi mereka terutama pada perdagangan jasa dalam produksi nasional dan 

juga penyumbang terbesar dalam GDP bagi masing-masing negara (Raihan, 2013:5). Hal ini 

dapat dilihat melalui konstribusi perdagangan jasa terhadap peningkatan GDP negara-

negara SAARC termasuk India maupun Pakistan dengan jumlah peningkatan yang 

signifikan dalam perdagangan sektor jasa.  

Pada tahun 2000 GDP Pakistan menunjukan total 50.7% kemudian pada tahun 2005 

menjadi 51.4% dan setelah SAFTA pada tahun 2010 meningkat sebesar 53.4% , sedangkan 

India pada tahun 2000 sebesar 50.8% kemudian tahun 2005 mencapai 53.1% dan setelah 

SAFTA pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan hingga 55.1%. eskipun keduanya 

tengah menghadapi ketegangan konflik politik antara tahun 2006 – 2012. Integrasi 

perdagangan regional juga menjadi cara dalam meningkatkan keuntungan ketika konflik 

mengganggu perdagangan bilateral, seperti halnya yang terjadi antara hubungan India dan 

Pakistan. Ditengah situasi konflik politik yang terjadi antara kedua negara, baik India 

maupun Pakistan masih dapat melakukan kerjasama ekonomi melalui perdagangan regional 

termasuk dalam perdagangan sektor jasa. Terdapat beberapa sektor jasa yang menjadi fokus 

kerjasama perdagangan jasa antar negara SAARC seperti sektor transportasi dan transit, 

sektor kesehatan, sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan sektor telekomunikasi. Sektor 

sosial yang mencakup kesehatan, pariwisata, dan pendidikan merupakan sektor yang 

memiliki peluang besar dalam meningkatkan kerjasama ekonomi sekaligus ketergantungan 

antar negara SAARC termasuk hubungan India – Pakistan. 

Sektor Kesehatan  

India merupakan salah satu negara SAARC yang menyediakan fasilitas dan kualitas 

perawatan medis terbaik di antara negara-negara SAARC lainnya. India menjadi 

tujuan penting dalam penyedia layanan medis di karenakan biaya perawatan yang 

terjangkau, kemajuan di bidang kedokteran, dan kemajuan dalam bidang farmasi, 

seperti kerjasama farmasi India yakni Biocon dengan Ferozsons Laboratories Limited 

yang memiliki lisensi BioMab-EGFR memasuki pasar Pakistan melalui pengaturan 



lisensi dengan sektor privat Pakistan yakni Ferozsons Laboratories Limited dengan 

memberikan lisensi eksklusif untuk memasarkan BioMab-EGFR di Pakistan (Jain & 

Bimal, 2014:7). Adapun permintaan untuk perawatan medis yang banyak dilakukan 

yakni perawatan mata, kanker, neurologi, cardiology dan bedah plastik (Rai et al, 

2014:18). Melalui liberalisasi jasa dalam bidang kesehatan ini juga berdampak dalam 

memfasilitasi people-to-people antar negara anggota SAARC terutama India – 

Pakistan yang mengalami ketegangan konflik politik, yang mana pada bulan Februari 

tahun 2012 terjadi pertemuan perkumpulan dokter India – Pakistan untuk 

melakukan penelitian dan melakukan prosedur transplantasi hati di Rumah Sakit 

Lahore (Taneja et al, 2015:16).  

Selain itu, keterlibatan konflik politik antar kedua negara tidak menghambat pasien 

medis dari Pakistan untuk berkunjung ke rumah sakit India, meskipun pada saat itu 

terhambat oleh pembuatan visa yang cukup lama dengan memakan waktu minimal 

enam minggu di karenakan alasan politik, melalui terbentuknya SAARC Visa 

Exemption Schemes menjadi salah satu proses dalam meringankan visa antar negara 

SAARC meskipun visa ini hanya baru dapat diakses oleh beberapa kategori seperti 

orang terkemuka atau berpangkat, pejabat pemerintah dan peserta perwakilan dalam 

pertemuan SAARC (Rai et al, 2014:15). Tercatat sekitar 1.992 visa medis yang 

dikeluarkan oleh pemerintah India untuk warga Pakistan selama tahun 2008 hingga 

2010 dan 2.917 visa yang dikeluarkan untuk petugas medis di periode yang sama 

(Jain & Bimal, 2014:9). Selama tahun 2006 sampai dengan 2012, adapun tingkat 

pertumbuhan Medical Tourist Arrival (MTA) dari negara-negara SAARC ke India 

yakni paling banyak dikunjungi oleh pasien dari Afghanistan sebesar 73,64% 

kemudian diikuti oleh kunjungan pasien medis dari Pakistan sebesar 68,11%, 

sedangkan terjadi penurunan dari beberapa jumlah kunjungan pasie dari negara 

SAARC lainnya seperti Nepal, Sri Lanka, Bhutan, dan Maldives pada tahun tersebut. 

Sektor Pariwisata 

Konflik politik antara India – Pakistan, juga tidak mempengaruhi kemungkinan 

aktivitas masyarakat kedua negara untuk tetap dapat melakukan interaksi yang 

melewati batas wilayah keduanya, seperti halnya dalam sektor pariwisata. Melalui 

konferensi Menteri Pariwisata negara-negara SAARC pada tahun 2006 kemudian di 

implementasikan surat yang berisi mengenai Working Group on Tourism dalam 

upaya memajukan pariwasata regional (Khetran, t.t:12). Kunjungan wisatawan antar 

regional pada tahun 2007 dapat dikatakan cukup meningkat, begitu pula dengan 

kunjungan antara India dan Pakistan dengan angka yang masih tinggi meskipun 

kedua negara telah terlibat ketegangan konflik politik. Pendapatan kedua negara dari 

sektor pariwisata yakni melalui ziarah keagamaan atau religious tourism yang 

sekaligus menjadi sumber pendapatan terbesar, seperti pariwisata ziarah Buddhis. 

Kunjungan peziarah dari India ke Pakistan juga mendapat tempat yang cukup tinggi, 

terutama oleh penganut ajaran Sikh yang memiliki banyak kuil penting di Pakistan 

salah satunya tempat kelahiran Guru Nanak di Nankana Sahib. Hal ini juga turut 

mendorong strategi pemasaran pihak swasta maupun pemerintah Pakistan untuk 

memfasilitasi layanan wisata dengan pembukaan hotel, transportasi, dan jasa lainnya 

yang dibutuhkan peziarah. 

Sektor Pendidikan  

Pada SAARC Summit ke-13 Perdana Menteri India Dr. Manmohan Singh 

menyampaikan pendapatnya mengenai pendidikan di kawasan Asia Selatan dengan 

memberikan gagasan untuk membentuk South Asian university yang bekerjasama 



dengan salah satu universitas India yakni Jawaharlal Nehru University (Nair, 

2013:38). Gagasan tersebut kemudian mendapat respon positif dari negara-negara 

SAARC, hal ini terbukti dengan penandatanganan persetujuan negara-negara SAARC 

dalam mendirikan universitas tersebut pada SAARC Summit ke-14 tahun 2008 di 

New Delhi, India. Adapun tujuan dari pendirian universitas tersebut yakni untuk 

memfasilitasi penelitian ilmiah dan teknologi dengan menyediakan tempat bagi 

akademisi, peneliti, scholars, dan mahasiswa berbakat dalam melakukan kerjasama 

untuk kemajuan pendidikan kawasan Asia Selatan (Nair, 2013:38). 

Sektor pendidikan merupakan kerjasama liberalisasi jasa yang unik bagi hubungan 

India – Pakistan, meskipun sama-sama menandatangani persetujuan dalam 

pembangunan South Asian University namun kedatangan pelajar dari Pakistan ke 

India justru paling terendah dibandingkan dengan negara-negara SAARC lainnya. 

Tercatat jumlah kedatangan mahasiswa Pakistan ke India pada tahun 2007-2008 

dan 2011-2012 yang menunjukan bahwa jumlah kedatangan mahasiswa ke India 

hanya 8 orang untuk tahun 2007-2008 dan menjadi 11 orang pada tahun 2011-2012. 

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang tidak berkembang secara signifikan 

antara India dan Pakistan di bawah kerjasama perdagangan regional SAFTA. Hal 

tersebut salah satunya berkaitan dengan konflik politik yang tengah di hadapi oleh 

kedua negara. Pendidikan dapat dikatakan sebagai hal yang sensitif bagi suatu 

negara yang tengah terlibat konflik, hal ini dikarenakan kualitas pendidikan akan 

bergantung pada proses dan konten, orientasi ideologis, serta nilai budaya (Smith, 

2009:3). 

Sektor Transportasi 

Pengaturan transportasi dan transit regional telah dibahas oleh negara-negara 

SAARC yang kemudian mulai menyepakati liberalisasi jasa melalui kesepakatan 

Pasal-V dalam GATS yang juga tercantum dalam SATIS dengan menyatakan 

bahwapada tahun 2010-2020 sebagai “Decade of Intra-regional Conectivity in 

SAARC”. Hal ini kemudian berdampak pula terhadap sektor transportasi India dan 

Pakistan, terutama terhadap sektor maritim dan penerbangan. Konektivitas 

pengiriman melalui transportasi laut mulai mengalami peningkatan secara stabil 

pada tahun 2006, baik dari India maupun Pakistan. Terdapat penurunan pada India 

pada tahun 2007 namun dapat kembali stabil di tahun berikutnya hingga 2011, 

sedangkan Pakistan mengalami peningkatan yang cukup stabil meskipun sempat 

mengalami stagnan pada tahun 2007-2008 namun dapat kembali meningkat secara 

stabil pada tahun berikutnya. Liberalisasi perdagangan jasa melalui transportasi 

turut memberikan dampak terhadap hubungan kerjasama antara India – Pakistan 

dalam sektor transportasi laut, yang mana pangsa perdagangan melalui laut 

mengalami peningkatan yang mencolok dari tahun 1995-1996 dengan tahun 2011-

2012, jika antara tahun 1995-1996 peningkatan perdagangan melalui transportasi 

laut tidak mengalami peningkatan atau 0% sedangkan pada tahun 2011-2012 terjadi 

peningkatan sekitar 17% dan secara keseluruhan total peningkatan perdagangan 

melalui jalur laut antara kedua negara mencapai hingga 60% (Taneja et al, 2015:25). 

Hal yang sama juga terjadi pada sektor transportasi udara, dapat dilihat melalui 

kinerja penerbangan antar negara-negara SAARC antara tahun 2000 dan 2010 yakni 

perbandingan data antara sebelum dan sesudah implementasi SAFTA. Bagi India 

liberalisasi jasa dalam sektor transportasi penerbangan membawa keuntungan baik 

dalam pengangkutan barang maupun penumpang, hal ini terlihat melalui tabel yang 

menunjukan jumlah pengangkutan barang pada tahun 2000 sebesar 547.65 juta ton-

km dan meningkat menjadi 1720.24 juta ton-km, sedangkan dalam jumlah 



penumpang yakni pada tahun 2000 sebesar 17.3 juta orang dan tahun 2010 

meningkat sebesar 64.14 juta orang. Berbeda dengan Pakistan yang mengalami 

penurunan dalam jumlah pengangkutan barang yakni sebanyak 340.31 juta ton-km 

pada tahun 2000 dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 

309.76 juta ton-km, tetapi untuk jumlah angkutan penumpang Pakistan mengalami 

kenaikan dari tahun 2000 yang hanya 5.29 juta orang meningkat menjadi 6.01 juta 

orang pada tahun 2010 

Sektor Telekomunikasi 

Sektor yang bergerak di bidang jasa dengan menguntungkan bagi dua negara 

merupakan sektor dalam bidang infrastruktur yakni telekomunikasi. Pada tahun 

2008, negara-negara SAARC telah menyusun roadmap yang memiliki tujuan untuk 

perluasan jaringan dan keamanan seluler. Liberalisasi jasa melalui sektor 

telekomunikasi antar negera-negara SAARC mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan melalui penyebaran telepon seluler. India dan Pakistan merupakan dua 

negara SAARC yang melakukan liberalisasi penuh dalam sektor ini, meskipun masih 

adanya kompetisi di antara keduanya. Melalui kerjasama perdagangan regional 

negara-negara SAARC mampu memicu tren tingkat pertumbuhan ekspor 

perdagangan jasa sektor telekomunikasi antar kawasan sebesar 8.99% sampai 

dengan tahun 2013 (Kaur, 2016:33). 

Melalui perhitungan triennium average menunjukan kenaikan dalam ekspor 

perdagangan jasa telekomunikasi antar negara SAARC yang juga menunjukan 

pertumbuhan dengan rata-rata cukup tinggi di setiap tahunnya. Telekomunikasi 

merupakan salah satu sektor jasa yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

yang signifikan dan turut berkontribusi dari total GDP masing-masing negara 

SAARC. Sebagai operator telekomunikasi terbesar di Asia Selatan secara khusus 

India telah melakukan kerjasama dengan beberapa negara SAARC dalam 

mengembangkan sektor telekomunikasi, salah satunya dengan Pakistan. Kerjasama 

tersebut diwakili oleh Airtel yang menandatangani perjanjian roaming pertama 

dengan Mobilink Pakistan yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas roaming 

seluler bagi pelanggan pra bayar dan pasca bayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kesimpulan 

Melihat dari data-data yang diperoleh secara menyeluruh dalam menghilangkan hambatan 

perdangan melalui ketersediaan jasa (mode of supply) antar negara kawasan Asia Selatan 

dapat dikatakan liberalisasi Mode 1 (cross-border-supply) telah mengalami peningkatan 

yang cukup relevan dan signifikan mengingat tren perdagangan antar negara melalui 

outsourcing yang dapat berkembang. Melalui Mode 2 (consumption aboard) di beberapa 

sektor kerjasama perdagangan jasa di Asia Selatan bergantung pada mode ini seperti 

pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut mengalami peningkatan 

dalam perdagangan jasa bagi negara-negara SAARC khususnya pada sektor kesehatan dan 

pariwisata, namun dalam sektor pendidikan mengingat konflik politik yang terjadi antara 

India – Paksitan sektor ini kurang signifikan bagi kedua negara. Selanjutnya, Mode 3 

(Commercial Presence) melalui perdagangan jasa yang telah dilakukan dalam beberapa 

sektor oleh negara-negara SAARC khususnya India – Pakistan telah melakukan kerjasama 

berupa investasi namun masih bersifat parsial, yang mana tidak mencakup semua sektor 

jasa yang dibuka untuk partisipasi asing. Mode 4 (movement of individual service 

providers) akses pasar dengan ketersedian dengan orang-orang yang memiliki keterampilan 

dan berkeahlian menjadi hal yang penting terutama bagi Pakistan, sehingga baik India 

maupun Pakistan bergantung pada akses ini untuk memperoleh tenaga kerja ahli dalam 

bidang tertentu. 

kerjasama ekonomi India – Pakistan ditengah situasi konflik politik tahun 2006 – 2012 

melalui kesepakatan perjanjian perdagangan regional (SAFTA) dapat disimpulkan bahwa 

melalui penelitian ini menunjukan hasil sebagian terbukti dan sebagian tidak terbukti, yang 

diperoleh melalui dari data-data yang telah di kumpulkan dan diolah. Kenaikan kerjasama 

ekonomi India – Pakistan ditengah situasi konflik salah satunya dipengaruhi oleh kerjasama 

perdagangan regional SAFTA, terutama melalui kesepakatan antar negara-negara SAARC 

termasuk India – Pakistan dalam SAFTA untuk memperluas kerjasama perdagangan yang 

lebih fungsional melalui perdagangan sektor jasa. Kesepakatan ini dibuat dibawah 

kerjasama SAFTA melalui SAARC Agremeent on Trade in Service (SATIS), yang mencakup 

berbagai sektor jasa di antaranya yakni sektor transportasi dan transit, sektor kesehatan, 

sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan sektor telekomunikasi. 
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