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ABSTRAK 
 

Dalam satu dasawarsa terakhir ini, kebangkitan Cina dan India (Cindia) 
telah menjadi cerita hangat di berbagai media cetak maupun elektronik. Negara 
Cina dan India kini telah diakui oleh banyak pihak sebagai pemain kunci dalam 
era globalisasi yang secara tidak langsung merubah wajah baru Asia. Kedua 
negara tersebut diprediksi akan mengambil alih posisi utama sebagai dua negara 
dengan perekonomian terkuat di masa mendatang. Bangkitnya Cindia merupakan 
suatu fenomenal menggembirakan, namun mencemaskan bagi negara-negara di 
dunia. Dampak dari munculnya Cindia sebagai dua kekuatan pertumbuhan 
ekonomi Asia bagi negara-negara Asia lainnya sangat berpengaruh karena negara-
negara investor cenderung menanamkan investasinya ke Cindia sehingga menjadi 
pusat perhatian, terutama di kawasan Asia Pasifik. Sehubungan dengan itu, selama 
dua dasawarsa terakhir kawasan Asia Pasifik telah menarik perhatian dunia, yang 
memunculkan istilah-istilah baru, yaitu ”Abad bangkitnya kekuatan Asia”. 
Adapun yang menyebutnya sebagai era menurunnya dominasi Amerika Serikat 
dan Eropa Barat dan munculnya Asia pasifik sebagai kekuatan baru dalam 
ekonomi dunia. Keberhasilan ekonomi kawasan ini antara lain disebabkan oleh 
kebijaksanaan negara-negara Asia Pasifik dalam pembangunan ekonominya yang 
mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan, menetapkan kebijakan 
ekonomi yang disesuaikan dengan pasar yang besar serta letaknya yang 
berdekatan dengan kawasan ini.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan 
perekonomian Cina dan India sehingga menjadi negara yang mempunyai kekuatan 
ekonomi yang besar di kawasan Asia Pasifik dan Pasar Internasional. Selanjutnya 
juga ingin mengetahui situasi perkembangan ekonomi politik di kawasan Asia 
Pasifik saat ini. Kebangkitan ekonomi Cina dan India yang sangat pesat. 
Reformasi kekuatan ekonomi Cina dimulai sejak 1978 pada masa pemerintahan 
Deng Xiaoping dan reformasi kekuatan ekonomi India dimulai pada 1991 yang 
dicetuskan oleh, Narasimha Rao (Perdana Menteri), Manmohan Singh (Menteri 
Keuangan, saat ini menjadi Perdana Menteri India), dan Chidambaram (saat ini 
menjadi Menteri Keuangan). Reformasi ekonomi yang dilakukan kedua negara ini 
telah mengubah peta geo-politik dunia, meningkatkan perekonomian Asia dan 
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan metode historis 
ditemukan bahwa Kebangkitan ekonomi Cindia sangat pesat yang didukung 
dengan peningkatan sumber daya manusia yang baik, peningkatan infrastruktur 
yang baik serta kebijakan pemerintah yang mengarah pada kemudahan dalam 
penanaman modal asing dalam bentuk investasi. 

Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan Cina dan India 
merupakan sasaran utama investasi maka tingkat investasi di Cina dan India 
begitu besar sehingga mampu mendorong kedua negara tersebut menjadi dua 
kekuatan ekonomi baru di Asia dan Pasifik. 
 
Kata kunci : Kekuatan ekonomi Cina dan India, Pertumbuhan ekonomi Asia 
Pasifik. 
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