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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan alasan kebijakan India dalam meratifikasi 
perjanjian Trade Facilitation Agreement (TFA) di WTO. Pemerintah India dalam Konferensi 
Bali WTO di tahun 2013 menyatakan tidak akan meratifikasi perjanjian TFA. Pernyataan 
sikap tersebut juga kembali ditegaskan di bulan Juli 2014. Pemerintah India selalu beralasan 
bahwa sebelum ada solusi permanen atas kebijakan public stockholding India tidak akan 
meratifikasi perjanjian tersebut. Akan tetapi, pada tahun 2016 pemerintah India 
menyerahkan notifikasi pada WTO bahwa India bersedia meratifikasi perjanjian TFA 
tersebut. Pemerintah India menyatakan melalui pernyataan resminya bahwa ratifikasi TFA 
dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan iklim kemudahan berbisnis di India. Melalui 
penelitian ini, penulis menjelaskan alasan apa yang mendorong India bersedia mengeluarkan 
kebijakannya untuk meratifikasi TFA. Dengan menggunakan kerangka berpikir kepatuhan 
dan difusi kebijakan internasional, penelitian ini menjelaskan alasan-alasan dari aspek 
internasional yang mendorong India bersedia meratifikasi TFA. Melalui studi pustaka dan 
teknik analisis data kualitatif, didapat kesimpulan yang mendukung hipotesis dalam 
penelitian ini yakni adanya penerimaan insentif positif dari negara berpengaruh dan upaya 
membangun reputasi India di tengah eksistensi kompetitor ekonominya mendorong India 
mengubah kebijakannya untuk meratifikasi perjanjian TFA. 
 
Kata-kata kunci: insentif positif negara berpengaruh, reputasi, India, ratifikasi, TFA WTO. 
 
 
This paper aims to explain the reason of India‟s policy to ratify Trade Facilitation Agreement 
(TFA) in WTO. The Government of India in WTO‟s Bali Conference 2013 said they would not 
ratify TFA. The clear position was stated again in July 2014. The Government of India stated 
in every statement that before the permanent solution for public stockholding policy is found, 
India will not ratify TFA. But in 2016 the Government of India sent official notification to WTO 
and stated that India will ratify TFA. On their official statement, the Government of India said 
that the decision to ratify TFA will be part of their efforts in enhancing ease of doing business 
in India. In this research, the researcher explains the reason behind India‟s TFA ratification. 
Using theory of compliance and international policy diffusion, this research explains the 
reasons from international perspective that pushes India to ratify TFA. By doing literature 
review and qualitative analysis, it can be concluded that because of positive incentive from 
powerful country and the effort to build India‟s reputation in the middle of China‟s existence as 
economic competitor, India changes their decision to ratify TFA. 
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Pada bulan Februari 2016 pemerintah India menerbitkan pernyataan untuk meratifikasi Trade 
Facilitation Agreement (TFA). Secara resmi pada bulan April 2016 India memberikan notifikasi 
pada WTO komitmennya untuk meratifikasi TFA (Live Mint 2016). Pernyataan India untuk 
meratifikasi TFA ini bertentangan dengan fakta yang terjadi dalam kurun waktu 2013 hingga 
2015 yang pada saat itu India dengan tegas menolak meratifikasi TFA. Pada Desember 2013, 
negara-negara anggota WTO sepakat untuk menghasilkan sebuah paket kesepakatan yang 
dikenal sebagai Bali Declaration 2013.1 Salah satu kebijakan di dalamnya adalah mengenai TFA. 
Perjanjian ini berisi upaya untuk memberi kemudahan dalam berbisnis dalam hal pengiriman 
barang, infrastruktur pendukung dalam memfasilitasi perdagangan antarnegara, serta 
penginformasian mengenai hukum ekspor-impor suatu negara (WTO 2013). Keberadaan TFA 
diproyeksikan untuk menjadi instrumen yang membantu negara-negara dalam meningkatkan 
bisnis dan perindustrian mereka tanpa mengganggu perekonomian domestiknya.  
 
Agar TFA secara legal diimplementasi, maka diperlukan persetujuan setidaknya sepertiga dari 
negara-negara anggota WTO (WTO t.t). Itu berarti, 108 negara anggota WTO harus meratifikasi 
TFA agar dapat diimplementasikan secara legal. Serta penetapan batas waktu adopsi protokol 
TFA di WTO sebelum tanggal 31 Juli 2014 (WTO t.t). Sejak disepakatinya TFA, beberapa negara 
telah menentukan sikap dengan meratifikasi perjanjian tersebut. Akan tetapi, saat Konferensi 
Bali tahun 2013, Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Anand Sharma menyatakan 
India tidak akan meratifikasi TFA. Alasannya adalah karena kebijakan keamanan pangan India 
tidak dapat ditawar lagi (Press Information Bureau GoI 2013). WTO juga dirasa perlu 
menuntaskan kesepakatan agrikultur pada Putaran Doha (Ayres 2014).  
 
Selain itu, India juga beralasan bahwa keengganan meratifikasi TFA karena bertujuan untuk 
melindungi para petani lokal India (Siddiqui 2014). Pemerintah India memiliki beberapa 
program keamanan pangan yang tertuang dalam National Food Security Act. Ada pula 
kebijakan subsidi dan membeli hasil panen para petani tersebut dengan harga yang dikenal 
sebagai minimum support price (MSP) (Jose  2015).2 India juga menjadi salah satu target WTO 
dalam food stockpiling (Siddiqui 2014).3 Kebijakan India yang memberi subsidi dan terkait 
stockpiling tersebut dinilai WTO akan memengaruhi pasar agrikultur internasional. 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian India era 
Narendra Modi, Nirmala Shitaraman. Ia menyatakan India tidak akan berkompromi demi 
kepentingan petani lokal India (The Hindu Business Line 2014). Sementara itu, di dalam 
pertemuan national council Bharatiya Janata Party (BJP) pada tanggal 9 Agustus 2014 
Narendra Modi mengkritik koalisi partai mayoritas sebelumnya United Progressive Alliance 
(UPA) karena dianggap melupakan kepentingan negara dengan menandatangani Paket Bali 
tahun 2013 tanpa berkonsultasi dahulu dengan parlemen (Lobo 2014). Perdana Menteri India 
Narendra Modi di lain kesempatan menyatakan bahwa India tidak akan meratifikasi TFA 
sampai WTO mau menyepakati dan memastikan persoalan 10 persen subsidi agrikultur secara 
permanen (Kumar & Miles 2014). Pernyataan resmi kembali keluar dari dokumen yang dirilis 
pemerintah India dalam rapat kabinet bulan Juli 2014.  
 

                                                           
1
 Paket kesepakatan ini menjadi produk pertama yang dihasilkan dalam 20 tahun keberadaan WTO. 

2
 MSP merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah India dengan menentukan harga minimum untuk produk 

agrikultur para petani. Tujuannya adalah untuk melindungi para petani lokal dan sekaligus untuk memastikan 

kebutuhan pangan di India tercukupi karena pemerintah meyakinkan para petani untuk melindungi produk-produk 

yang dihasilkannya dapat terjual. 
3
 Food stockpiling atau public stockholding merupakan kebijakan yang dijalankan negara ketika tidak dapat 

menyediakan akses tetap ke bahan pangan. Pemerintah kemudian menimbun suplai bahan pangan dibanding 

menjaga level perdagangan pada tingkatan normal. 



Hingga Konferensi WTO 2015 di Nairobi, kembali tidak ditemukan solusi permanen kebijakan 
public stockholding (Business World 2015). Seiring dengan berjalan waktu dalam kurun waktu 
3 tahun pemerintah India kemudian mengubah keputusannya dengan bersedia meratifikasi 
TFA. Pemerintah India melalui Menteri Sitharaman menyebutkan bahwa alasan ratifikasi TFA 
adalah karena perjanjian tersebut akan membantu India dalam meningkatkan kemudahan 
berbisnis di India (The Economic Times 2016). Menjadi menarik untuk mengetahui alasan India 
bersedia meratifikasi TFA pada tahun 2016 padahal di tahun 2013 hingga 2015 India dengan 
tegas menyatakan menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Mengingat penolakan India 
selalu beralasan karena tidak ada solusi permanen untuk kebijakan public stockholding. 
 
 

Kepatuhan dan Difusi Kebijakan Internasional 
 
Negara bersedia terlibat ke dalam organisasi internasional karena ada insentif yang menarik 
dari keterlibatan tersebut (Simmons 1998, 81). Organisasi atau rezim internasional dapat 
mendorong negara yang enggan masuk rezim untuk bersedia masuk dengan menawarkan 
insentif atau konsesi (Helfer 2012, 175). Misalnya dengan memberi side payments, bantuan 
teknis, maupun keuntungan keanggotaan. Weiss dan Jacobson menyebutkan untuk 
mewujudkan kepatuhan negara terhadap rezim ataupun organisasi internasional ada 3 metode 
yang bisa diterapkan yakni metode sunshine, paksaan atau koersif, dan pemberian insentif 
positif (Weiss & Jacobson 2000). Tidak hanya itu, Von Stein dalam tulisannya melihat adanya 
fleksibilitas yang ditawarkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan 
keengganan meratifikasi sebuah perjanjian (Von Stein 2008, 243). Hal ini akan membuat 
perjanjian tersebut menjadi lebih menarik (Helfer 2012, 176).  
 
Berikutnya, membicarakan mengenai pemberian insentif, akan berkaitan dengan siapa pemberi 
insentif tersebut yang tercipta melalui difusi kebijakan. Simmons et al. menyebutkan difusi 
kebijakan internasional terjadi pada sebuah negara ketika secara sistematis dikondisikan oleh 
pilihan kebijakan yang telah diambil oleh negara lain (ataupun yang dimediasikan oleh 
organisasi internasional maupun aktor privat internasional) (Simmons et al. 2006, 787). Hal ini 
berangkat dari asumsi bahwa pilihan-pilihan kebijakan nasional bersifat interdependen – 
bahwa pemerintah mengadopsi sebuah kebijakan tidak dalam kondisi terisolasi melainkan 
sebagai respon atas apa yang dilakukan negara lain (Simmons et al. 2006, 782).  
 
Salah satu mekanismenya adalah adanya entitas yang berpengaruh atau kuat memaksa negara 
inferior untuk mengikuti preferensi kebijakan negara tersebut (Simmons et al. 2006, 790).  Pola 
paksaan ini terjadi baik secara eksplisit maupun implisit dan dapat terjadi melalui organisasi 
ataupun rezim internasional serta juga dapat dilakukan secara bilateral (Simmons et al. 2006, 
787). Henisz, et al. (2004, 15) juga menyebutkan bahwa aktor yang terlibat tidak hanya 
organisasi internasional atau sektor privat, melainkan pemerintahan negara yang seringkali 
memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan di organisasi internasional juga dapat 
ikut terlibat. Sementara menurut Meernik & Shairick (2011, 23), negara dengan kekuatan 
ekonomi yang besar memiliki potensi untuk dapat mempersuasi negara lain agar mau 
meratifikasi sebuah perjanjian. Salah satunya karena beberapa negara dengan kekuatan 
ekonomi besar menjadi pendukung rezim isu tertentu dan mampu memberi pengaruh tekanan 
ekonomi bagi negara lain.  
 
Berikutnya, Perrin dan Bernauer (2010, 409) kompetitor ekonominya juga dapat ikut 
berpengaruh. Kompetitor ekonomi menjadi pertimbangan misalnya negara kompetitor tersebut 
tidak meratifikasi perjanjian, maka negara lain tidak akan meratifikasi, dan sebaliknya (Perrin & 
Bernauer 2010, 414-5). Hal ini disebabkan karena keberadaan kompetitor menurut Dobbin, et 



al. (2007, 457) mendorong pemerintah sebuah negara memilih kebijakan yang lebih market-
friendly. Begitu juga Baccini dan Koenig-Archibugi (2014, 448-9) mengatakan bahwa 
meratifikasi perjanjian akan mengurangi potensi negatif dari kompetisi perdagangan dengan 
negara lain. 
 
Keberadaan kompetitor ekonomi akan berkaitan dengan reputasi negara Hal ini didasarkan 
pada komitmen legal diperlukan untuk membangun reputasi suatu negara (Simmons 2000, 
819). Reputasi menjadi penting untuk meningkatkan daya tawar negara tersebut. Lipson (dalam 
Simmons 2000, 821) memandang bahwa perjanjian didesain untuk meningkatkan kredibilitas 
janji dengan menaruh reputasi nasional sebagai hal yang melekat pada negara. Komitmen legal 
untuk membentuk reputasi ini bermula dari tingkat kompetisi di bidang perdagangan 
internasional yang tinggi. Maxfield (dalam Simmons 2000, 821) berpandangan  bahwa negara 
dipaksa untuk tidak hanya berkompetisi secara material tetapi juga berkompetisi untuk meraih 
kredibilitas dan regulasi-regulasi yang dapat mendukung reputasi industrinya. Persaingan juga 
akan semakin intensif ketika kompetitor atau negara lain mampu menunjukkan nilai kepatuhan 
yang lebih tinggi (Draher & Voigt 2008). Sehingga juga penting menjaga agar para investor 
tidak beralih pada negara lain yang memiliki reputasi bagus tersebut. 
 
 

Insentif Positif dari AS sebagai Pendorong India Meratifikasi TFA 
 
AS masih memiliki posisi yang berpengaruh di WTO. Hal ini berkaitan dengan kepemimpinan 
AS mampu memengaruhi proses negosiasi di WTO. Di awal pembentukan WTO, AS tergabung 
bersama Uni Eropa, Kanada, dan Jepang dalam QUAD (Wainwright 2006, 179-80). Pengaruh 
QUAD tercipta dari proses negosiasi di WTO yang terjadi secara konsentrik (Kwa 2003, 36). 
Sebelum Putaran Doha, pertemuan AS dengan Uni Eropa merupakan layer pertama dalam 
forum informal tersebut (Kwa 2003, 36-7). Setelah itu dengan Kanada, lalu Jepang, dan 
berikutnya akan bertemu dengan negara-negara berkembang termasuk India (Kwa 2003, 36-7). 
Setelah Putaran Doha, pola pertemuan informal tidak sepenuhnya terstratifikasi seperti ini. 
Pada pertemuan informal ini yang seringkali dimanfaatkan untuk saling melobi agar ditemukan 
kesepakatan dalam WTO. Pertemuan informal yang seringkali dilakukan bilateral oleh AS 
dengan negara targetnya memiliki pengaruhnya tersendiri. Hasil yang diperoleh dari pertemuan 
dengan AS menjadi lebih berkekuatan. Karena bisa jadi di dalam pertemuan informal yang 
dilakukan oleh AS dengan negara-negara maju maupun berkembang telah menemukan titik 
kesepahaman. AS juga tentunya melakukan pertemuan informal dengan koalisinya, seperti Uni 
Eropa. Dengan demikian, permasalahan tersebut bisa terselesaikan di tingkat pertemuan 
informal.  
 
Sementara itu, interaksi AS dan India tidak dapat dilepaskan dari posisi India sebagai negara 
berkembang yang berpengaruh dii WTO. India mampu „memimpin‟ negara-negara berkembang 
lainnya seperti G-33 WTO yang aktif memperjuangkan kebijakan yang lebih adil terhadap 
negara-negara berkembang (Narlikar 2007, 985). Ini yang disebut George Tsebelis konsep India 
sebagai veto player atau aktor yang persetujuannya (berdasar suara mayoritas untuk aktor 
kolektif) diperlukan untuk sebuah perubahan status quo (Narlikar 2007, 985-6). Melihat posisi 
India yang cukup strategis dalam WTO, AS menilai penting untuk dapat bertemu dengan India 
secara bilateral. Di dalam agenda agrikultur terkait kebijakan public stockholding, AS memiliki 
kepentingan terhadap India berkaitan dengan koalisi negara-negara berkembang. Sementara 
itu, dalam agenda ratifikasi TFA AS berkepentingan karena perjanjian ini akan memengaruhi 
aliran perdagangan dan perekonomian AS (Fefer & Jones 2017). Selain itu, sikap India yang 
tidak bersedia meratifikasi TFA berpengaruh terhadap pemberlakuan TFA secara resmi. Hal ini 
salah satunya terbukti ketika deadline akhir bulan Juli 2014 tidak terlaksana karena mayoritas 



negara-negara WTO masih menuntut pembahasan terhadap agenda menemukan solusi 
permanen atas kebijakan agrikultur tersebut (WTO t.t.).  
 
Pemerintah India kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan AS pada 30 September 
2014 (The White House President Barack Obama 2014). Presiden AS Barack Obama dan 
Perdana Menteri Modi bertemu untuk membicarakan salah satunya terkait TFA & program 
keamanan pangan (Office of the United States Trade Representative 2014). Dari pertemuan 
bilateral ini dihasilkan mandat urgen bagi para delegasinya untuk mengakhiri deadlock 
implementasi TFA dan kebijakan public stockholding (International Centre for Trade and 
Sustainable Development 2014). Kesepakatan bilateral AS dan India kemudian memberikan 
mandat kepada Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo untuk mengintensifkan konsultasi 
dengan negara-negara anggota WTO lainnya terkait kebijakan public stockholding (Trade 
Watch 2014). Bulan Oktober 2014 Azevedo menyelenggarakan serangkaian closed-door 
meeting. Dari seluruh pertemuan ini disepakati bahwa hasil terbaik ada pada negosiasi antara 
India dan AS. 
 
Bulan November 2014 AS dan India telah mencapai sebuah titik temu dalam kesepakatan 
agenda ratifikasi TFA dan keamanan pangan (Trade Watch 2014). AS dan India menyepakati 
mekanisme peace clause yang ditawarkan dalam Konferensi Bali dengan sedikit perubahan. AS 
dan India sepakat bahwa mekanisme peace clause dijalankan sampai solusi permanen benar-
benar ditemukan. Sebelum ditemukan solusi permanen, maka penerapan kebijakan public 
stockholding tidak akan dibawa ke forum dispute settlement mechanism (DSM) WTO (Office of 
the United States Trade Representative 2014). Hal ini berbeda dibandingkan dengan apa yang 
ditawarkan oleh WTO dalam Konferensi Bali. Saat itu WTO menawarkan mekanisme peace 
clause diberlakukan hingga tahun 2017. Sementara India saat itu menolak penawaran tersebut 
karena pemberlakuan peace clause untuk jangka waktu tidak terbatas (Jayaram 2014). Dengan 
demikian, melalui pernyataan Menteri Sitharaman, India mengajukan proposal ke WTO terkait 
usulan revisi mekanisme peace clause dan AS telah berjanji akan mendukung proposal India 
tersebut (BBC 2014). Inilah insentif positif yang didapat oleh India. Secara resmi pemerintah 
India menyatakan persetujuannya atas kesepakatan yang dicapai dengan AS tersebut (Press 
Information Bureau GoI 2015). Sementara itu, AS melalui pernyataan Perwakilan Perdagangan 
AS Duta Besar Michael Froman memberikan pernyataan bahwa kedua negara telah mencapai 
sebuah joint-commitment yang salah satunya berkaitan dengan kesepakatan agrikultur tersebut 
(Office of the United States Trade Representative 2014). 
 
Kesepakatan tersebut kemudian disampaikan pada WTO tanggal 13 November 2014 
(International Centre for Trade and Sustainable Development 2014). Azevedo kemudian 
menyelenggarakan serangkaian pertemuan informal tanggal 17 November 2014 setelah 
beberapa hari sebelumnya menyelenggarakan serangkaian konsultasi untuk membicarakan 
kesepakatan yang dicapai AS dan India (International Centre for Trade and Sustainable 
Development 2014). Dari pertemuan ini proposal langsung disetujui tanpa ada perubahan lagi. 
Selanjutnya dalam pertemuan WTO 7 November 2014 negara anggota sepakat untuk 
mengadopsi mekanisme peace clause terbaru kebijakan public stockholding (WTO t.t.). Selain 
itu, ada sedikit perubahan kata-kata dalam peace clause tersebut. Di dalam mekanisme yang 
baru terdapat perubahan kata-kata terkait sengketa di DSM WTO, dari „refrain from‟ menjadi 
„not challenged‟. Perubahan ini terlihat dalam dokumen Ministerial Decision tersebut. Selain 
menyepakati peace clause, deadline solusi permanen kebijakan public stockholding dipercepat 
menjadi hingga akhir tahun 2015 (WTO t.t).  
 
Kebijakan agrikultur dan ratifikasi TFA memiliki keterkaitan bagi India. Bagi India, keputusan 
untuk tidak meratifikasi TFA akan berpengaruh pada bargaining position mereka. Saat 



Konferensi Bali 2013, WTO telah menawarkan pemberian peace clause (WTO t.t). Akan tetapi, 
India menolak peace clause tersebut karena dinilai belum memberi kepastian. Hal ini yang 
kemudian menjadikan TFA sebagai instrumen pemerintah India untuk menunjukkan sikap 
tegasnya agar segera ditemukan solusi permanen untuk kebijakan public stockholding. India 
menyadari betul potensi TFA baik dari sisi keuntungan perjanjian tersebut maupun keinginan 
banyak negara agar perjanjian tersebut segera diimplementasi. Selain itu, di sisi lain dengan 
potensi TFA yang akan memberi kemudahan dalam peredaran barang, hal ini juga berarti akan 
ada banyak bahan pangan masuk ke India dan akan berpengaruh pada sektor agrikultur 
domestik India. Oleh sebab itu, pemerintah India merasa perlu untuk memastikan kebijakan 
agrikulturnya terlebih dahulu agar dapat seimbang berjalan dengan implementasi TFA.  
 
Insentif positif dari AS penting bagi India karena pemerintah India memiliki kepentingan dalam 
memenuhi kebutuhan pangan domestik untuk jumlah penduduk yang besar (Siddiqui 2014). 
Dalam pertemuan bilateral antara AS dan India tersebut ditemukan solusi alternatif yakni 
pemberian peace clause yang berlaku sampai solusi permanen tersebut ditemukan dan tidak 
akan ada sengketa terkait kebijakan public stockholding. Pemberian insentif positif ini berarti 
karena ada legalitas untuk tetap memberlakukan kebijakan agrikultur tersebut di India. 
Dukungan AS menjadi penting karena sebagai salah satu negara berpengaruh di WTO, 
pengaruh AS ini masih berhasil dalam memengaruhi keputusan akhir yang kemudian disepakati 
oleh semua negara anggota WTO. Bukan hanya soal legalitas namun juga soal bagaimana AS 
telah dapat menyatukan kesepahaman dengan negara-negara maju lainnya terkait peace clause 
tersebut. Ini terlihat dari penyelenggaraan pertemuan informal di WTO yang menghasilkan 
persetujuan tanpa ada perubahan lagi atas draf terbaru yang disesuaikan dengan proposal 
India-AS (International Centre for Trade and Sustainable Development 2014). Bagi India, 
insentif positif ini juga penting karena berbeda dari penawaran peace clause Konferensi Bali 
2013. Perubahan teks dari „refrain from‟ menjadi „not challenged‟ penting karena proses 
penyelesaian di DSM WTO tidak murah. Selain itu, penekanan dengan perubahan kata-kata dari 
refrain from (menahan diri) menjadi not challenged (tidak akan memperkarakan) berarti 
bahwa secara legal dan kuat untuk tidak mempermasalahkan kebijakan public stockholding dan 
pemberian subsidi. 
 
 

Upaya Membangun Reputasi India di Sektor Fasilitasi Perdagangan 
 
Fasilitasi perdagangan menurut WTO berkaitan dengan beberapa hal yakni ; aturan-aturan 
dalam mempercepat pengiriman, pelepasan dan izin barang, termasuk barang di tempat transit 
(WTO t.t). Kemudian juga tentang ukuran untuk kerjasama yang efektif antara petugas bea 
cukai dan otoritas lain yang berkaitan dalam fasilitasi perdagangan serta terkait kepatuhan bea 
cukai (WTO t.t). Penundaan birokrasi atau red-tapism adalah salah satu penyebab mendasar 
diperlukannya fasilitasi perdagangan (WTO t.t). Pada beberapa negara, red-tape sering terjadi 
dan seringkali menghambat keberadaan barang yang diperdagangkan. Perjanjian TFA terbagi 
menjadi tiga bagian. Bagian pertama berisi ketentuan untuk mempercepat perpindahan, 
pelepasan, dan izin barang. Bagian ini memperjelas Pasal V, VIII, dan X General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) 1994 (WTO t.t). Selain itu, pasal ini juga mengatur ketentuan 
mengenai kerja sama bea cukai. Kemudian di bagian kedua berisi mengenai peraturan tentang 
special and differential treatment (SDT) yang mengizinkan negara-negara berkembang dan 
least-developed untuk menentukan kapan akan mengimplementasikan peraturan kesepakatan 
secara individu dan untuk mengidentifikasi peraturan yang hanya akan mampu diimplementasi 
selama menerima bantuan teknis dan dukungan untuk peningkatan kualitas. Di bagian kedua 
ini juga berisi pembagian 3 kelompok negara dalam TFA yakni Kategori A, B, dan C. Terakhir, di 
bagian ketiga dari TFA berisi tentang peraturan yang akan menghasilkan pembentukan sebuah 



komite permanen di sektor fasilitas perdagangan di WTO (WTO t.t). Selain itu, bagian ini juga 
berisi beberapa peraturan yang telah final. 
 
Kondisi Fasilitasi Perdagangan di India 
 
Berdasarkan peringkat Ease of Doing Business yang dirilis oleh Bank Dunia, India menempati 
posisi ke 130 dari 190 negara (Bank Dunia t.t). India sering disebut menjadi negara yang kurang 
menjanjikan dalam berbisnis, karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para pebisnis. 
Permasalahan utama India adalah terkait red-tapism.  
 

Tabel 1 : Reputasi Fasilitasi Perdagangan di India 
 

Indikator India 

Indeks Performa Logistik 
(1-5, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
3,42 

Hambatan Prosedur Bea Cukai 
(1-7, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
4,3 

Lead Time (Tahun 2015) 
Untuk Ekspor (hari) 

 
Untuk Impor (hari) 

 

4,0 

5,0 

Waktu Untuk Ekspor (Tahun 2014) 
Border Compliance (jam) 

Documentary Compliance (jam) 

109 
41 

Biaya Untuk Ekspor (Tahun 2014) 
Border Compliance (USD per kontainer) 

Documentary Compliance (USD per kontainer) 

413 
102 

Waktu Untuk Impor (Tahun 2014) 
Border Compliance (jam) 

Documentary Compliance (jam) 

287 
63 

Biaya Untuk Impor (Tahun 2014) 
Border Compliance (USD per kontainer) 

Documentary Compliance (USD per kontainer) 

574 
145 

Dokumen (Tahun 2015) 
Untuk Ekspor (jumlah) 

 
Untuk Impor (jumlah) 

 

3 

5 

Indeks Konektivitas Jalur Pengiriman 
(Tahun 2015) 

45,9 

Kualitas Infrastruktur Pelabuhan 
(1-7, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
4,2 

Sumber : Bank Dunia t.t 



Di luar penilaian tersebut, ada pula permasalahan lain di India berkaitan dengan transparansi. 
Salah satunya adalah Terminal Handling Charges (THC) yang merupakan biaya yang dipungut 
oleh para jalur pelayaran kontainer dari para konsumen eksportir-importir (Live Mint 2016). 
Para eksportir dan importir seringkali mengeluhkan mengenai adanya tambahan biaya yang 
ditarik oleh jalur pelayaran kontainer yang bukan milik negara (swasta) (Live Mint 2016). 
Penarikan biaya tambahan ini menjadi bermasalah karena setidaknya ada 2 hal. Pertama adalah 
biaya THC seringkali bernilai 70-80 persen dari kargo di laut (Live Mint 2016). Biaya THC telah 
cukup tinggi dan seringkali apa yang dibayarkan oleh para eksportir-importir ini tidak 
sebanding dengan apa yang didapat dari konsumen mereka. Kemudian yang kedua adalah 
karena tidak adanya diskusi atau pembicaraan terlebih dahulu dengan para eksportir dan 
importir (Live Mint 2016). Transparansi dan ketersediaan informasi yang memadai dari 
pemerintah diperlukan oleh para eksportir dan importir yang berurusan dengan perdagangan 
lintas batas ini. Penarikan biaya tambahan ini juga dinilai menjadi penyebab tingginya biaya 
perdagangan lintas batas India (Live Mint 2016).  
 
Tiongkok sebagai Kompetitor Ekonomi India : Kondisi Perdagangan Fasilitasi 
Perdagangan di Tiongkok 
 
Berdasar peringkat yang dirilis oleh Bank Dunia, Tiongkok menempati peringkat 94 dari 189 
negara (Bank Dunia t.t).  
 

Tabel 2 : Reputasi Fasilitasi Perdagangan di Tiongkok 

 

Indikator Tiongkok 

Indeks Performa Logistik 
(1-5, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
3,66 

Hambatan Prosedur Bea Cukai 
(1-7, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
4,2 

Lead Time (Tahun 2014) 
Untuk Ekspor (hari) 

 
Untuk Impor (hari) 

 

3,0 

5,0 

Waktu Untuk Ekspor (Tahun 2014) 
Border Compliance (jam) 

Documentary Compliance (jam) 

26 
21 

Biaya Untuk Ekspor (Tahun 2014) 
Border Compliance (USD per kontainer) 

Documentary Compliance (USD per kontainer) 

522 
85 

Waktu Untuk Impor (Tahun 2014) 
Border Compliance (jam) 

Documentary Compliance (jam) 

92 
66 

Biaya Untuk Impor (Tahun 2014) 
Border Compliance (USD per kontainer) 

Documentary Compliance (USD per kontainer) 

777 
171 



Dokumen (Tahun 2015) 
Untuk Ekspor (jumlah) 
Untuk Impor (jumlah) 

4 
3 

Indeks Konektivitas Jalur Pengiriman 
(Tahun 2015) 

167,1 

Kualitas Infrastruktur Pelabuhan 
(1-7, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
4,5 

Sumber : Bank Dunia t.t 
 

Tidak hanya itu, Tiongkok memiliki keunggulan lain yakni keberadaan pelabuhan Shanghai. 
Pelabuhan Shanghai merupakan pelabuhan tersibuk di dunia karena setiap tahunnya rata-rata 
32 juta kontainer masuk dengan membawa 736 juta ton barang-barang dari seluruh dunia 
(Daily Mail 2013). Selain Shanghai, Pelabuhan Tianjin tercatat sebagai pelabuhan paling efisien 
di Tiongkok (Capital News 2013). Pelabuhan Tianjin di tahun 2012 tecatat telah menampung 
lebih dari 500 juta ton barang (Capital News 2013). Selain itu Pelabuhan Tianjin juga berada di 
posisi keempat dunia atas kapasita penanganan kargo. Selain itu Tiongkok juga tengah 
memperluas jangkauannya dengan berinvestasi di pelabuhan-pelabuhan negara lain melalui 
program One Belt One Road Initiative. Salah satu destinasi untuk investasi pelabuhan ini 
adalah di daerah Asia Selatan tepatnya di negara Sri Lanka juga Gwadar, Pakistan (The News 
International 2013). Investasi ini memiliki nilai strategis tersendiri. Dengan adanya pelabuhan 
Gwadar akan lebih mempermudah arus ekspor dari barat provinsi di Tiongkok menuju 
kawasan-kawasan lain seperti ke Eropa, Asia Tengah, dan sebagainya (The News International 
2013). Hal ini disebabkan karena daerah Kashgar di Tiongkok lebih dekat dengan Gwadar 
dibanding ke Shanghai (Sanwal 2016). Selain itu, ini juga untuk mengurangi biaya dan 
menghindari penundaan yang sering terjadi di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan (The News 
International 2013). 
 
Kaitan Membangun Reputasi dan Keberadaan Kompetitor Ekonomi 
 
Keputusan pemerintah India untuk bersedia meratifikasi TFA juga karena upaya membangun 
reputasi pemerintah India dalam memberikan kemudahan berbisnis. Selain itu juga karena 
adanya kompetitor ekonomi yakni Tiongkok. Ada dua hal yang menjadi dasar mengapa 
Tiongkok muncul sebagai kompetitor ekonomi India dalam upaya menciptakan kemudahan 
berbisnis dan kaitannya dengan fasilitasi perdagangan. 
 
Pertama adalah dilihat dari perbandingan perdagangan lintas batas antara Tiongkok dan India. 
Secara garis besar di tahun 2016 Tiongkok berada di peringkat 94 untuk aspek perdagangan 
lintas batas dan India berada di posisi 144.  
 

Tabel 3 : Perbandingan Reputasi Fasilitasi Perdagangan India dan Tiongkok 

 

Indikator India Tiongkok 

Indeks Performa Logistik 
(1-5, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
3,42 3,66 

Hambatan Prosedur Bea Cukai 
(1-7, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
4,3 4,2 



Lead Time (Tahun 2015) 
Untuk Ekspor (hari) 
Untuk Impor (hari) 

 

4,0 3,0 

5,0 5,0 

Waktu Untuk Ekspor (Tahun 2014) 
Border Compliance (jam) 

Documentary Compliance (jam) 

109 
41 

26 
21 

Biaya Untuk Ekspor (Tahun 2014) 
Border Compliance (USD per 

kontainer) 
Documentary Compliance (USD 

per kontainer) 

413 
102 

522 
85 

Waktu Untuk Impor (Tahun 2014) 
Border Compliance (jam) 

Documentary Compliance (jam) 

287 
63 

92 
66 

Biaya Untuk Impor (Tahun 2014) 
Border Compliance (USD per 

kontainer) 
Documentary Compliance (USD 

per kontainer) 

574 
145 

777 
171 

Dokumen (Tahun 2015) 
Untuk Ekspor (jumlah) 

 
Untuk Impor (jumlah) 

 

3 4 

5 3 

Indeks Konektivitas Jalur 
Pengiriman 

(Tahun 2015) 
45,9 167,1 

Kualitas Infrastruktur Pelabuhan 
(1-7, terburuk – terbaik) 

(Tahun 2015) 
4,2 4,5 

Sumber : Bank Dunia t.t 
 

Dari tabel di atas, India dan Tiongkok memiliki perbandingan yang tipis. Misalnya, meskipun 
India hanya membutuhkan sedikit dokumen namun Tiongkok lebih efisien dalam proses 
perdagangan lintas batasnya sehingga lebih mudah dan cepat. Kondisi red-tape dan 
kompleksitas dalam proses pengurusan di India ini yang menjadi penyebab mendasarnya. Hal 
kedua yang menunjukkan keberadaan Tiongkok sebagai kompetitor ekonomi India. Persepsi 
Tiongkok sebagai ancaman telah lama mendominasi strategi dan pemikiran militer di India 
(Sharma 2013). Sementara dari sisi sejarah, pertama, berkaitan dengan klaim wilayah di 
Arunachal Pradesh (Malone & Mukherjee 2010, 141). Kedua, adanya dukungan Tiongkok pada 
Pakistan (Malone & Mukherjee 2010, 141). Sementara India sejak lama memiliki hubungan yang 
tidak baik dengan Pakistan terkait Kashmir. Ketiga, tindakan Tiongkok yang merangkul negara-
negara kecil untuk menunjukkan kebijakan luar negerinya yang damai, juga dilakukan di 
kawasan Asia Selatan. Sri Lanka, Nepal, Pakistan lebih dapat menerima Tiongkok sebagai 
mitranya. Ini dibuktikan dengan penerimaan Tiongkok sebagai observer di organisasi regional 
Asia Selatan bernama South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) di tahun 



2005 (Pant 2014). Keempat, kompetisi India dan Tiongkok juga dapat ditemui hingga ke Benua 
Afrika. Meskipun pemerintah India menolak jika keberadaan dan inisiatif India di Afrika 
dipengaruhi oleh keberadaan Tiongkok, namun kenyataannya menunjukkan hal yang berbeda 
(Baral 2012, 86). Salah satunya terlihat dari bagaimana pemerintah India menyelenggarakan 
dua pertemuan dengan pemerintah negara-negara Afrika tahun 2008 dan 2011 (Baral 2012, 81). 
Setelah sebelumnya di tahun 2006 pemerintah Tiongkok telah menyelenggarakan pertemuan 
yang sukses dengan pemerintah negara-negara Afrika (Baral 2012, 81). 
 
Kompetisi India dan Tiongkok juga berlanjut pada kemaritiman. Tiongkok menjalankan 
program One Belt One Road Initiative di kawasan Samudera Hindia, seperti di Gwadar, 
Hambantota, dan Chittagong (Baral 2012, 81). Inisiatif tersebut juga berkaitan dengan lebih 
dari 85 persen minyak dan produk olahan minyak diimpor oleh Tiongkok melewati Selat 
Malaka. Sementara di kawasan Selat Malaka India memiliki keberadaan yang kuat di wilayah 
perairan tersebut. India sendiri juga memiliki dilema yang sama dengan Tiongkok. Minyak dan 
batu bara yang diimpor oleh India sebagian besar melewati jalur Selat Hormuz. Tiongkok 
diketahui memiliki keberadaan yang kuat di Hormuz. 
 
Keberadaan Tiongkok ini memunculkan adanya ketakutan di pihak India. Sekretaris Luar 
Negeri Subrahmanyam Jaishankar menyatakan program One Belt One Road tersebut 
merupakan upaya Tiongkok memperkuat pengaruhnya di negara-negara tetangga India (Cai 
2016). Mantan petinggi Angkatan Laut India Abhijit Singh juga mengatakan investasi Tiongkok 
di pelabuhan-pelabuhan Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar dikhawatirkan akan 
dijadikan Tiongkok sebagai basis maritim dan penempatan armada laut mereka (Bennett 2017). 
Demikian halnya dengan pernyataan Kepala Departemen Luar Negeri India untuk partai yang 
berkuasa saat ini BJP Dr. Vijay Chauthaiwale yang menilai bahwa ada kekuatan besar yang 
tengah mengelilingi India saat ini (Bennett 2017). Kekuatan besar tersebut merujuk pada 
keberadaan Tiongkok. Akan tetapi, Chauthaiwale tidak dapat berkomentar lebih lanjut 
mengenai pendapat pemerintah India terhadap keberadaan Tiongkok tersebut. Ini menandakan 
bahwa hal tersebut merupakan isu sensitif bagi New Delhi (Bennett 2017). 
 
Eksistensi Tiongkok di pelabuhan-pelabuhan Asia Selatan tersebut memberi keuntungan 
tersendiri. Tiongkok dapat memangkas biaya untuk proses perdagangan lintas batas, 
mengefisienkan waktu yang diperlukan, serta menghindari adanya hambatan dalam proses bea 
cukai. Dengan adanya investasi tersebut, membuat potensi bisnis atau ekspor dan impor di 
Tiongkok memiliki tambahan keunggulan. Melihat keberadaan Tiongkok di kawasan Asia 
Selatan ini India mulai membangun pelabuhan-pelabuhan domestik maupun negara lain. 
Pemerintah India telah menyetujui pemberian dana bagi pembangunan pelabuhan baru di 
Vizinjham (Verma & Das 2016). Vizinjham iproyeksikan untuk menjadi hub alternatif selain 
pelabuhan-pelabuhan di Singapura, Dubai, dan Sri Lanka yang menjadi destinasi penting di 
Asia (Verma & Das 2016). Selain itu, pembangunan pelabuhan Vizinjham ini bertujuan untuk 
mengimbangi keberadaan Tiongkok di kawasan Asia Selatan (Verma & Das 2016). Tidak hanya 
itu, pemerintah India juga bersiap untuk membangun pelabuhan di Sri Lanka. Di bulan April 
2016 Perdana Menteri Modi bertemu dengan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe 
di New Delhi membicarakan proposal India untuk membangun pelabuhan di Trincomalee 
(NHK News 2017). Proposal ini kemudian diresmikan di bulan berikutnya. Pembangunan 
pelabuhan Trincomalee menjadi upaya India untuk dapat mengimbangi Tiongkok dan sekaligus 
memperkuat eksistensi India di Sri Lanka (NHK News 2017). Dari kedua hal tersebut terlihat 
bagaimana India berupaya untuk dapat mengimbangi Tiongkok di kawasan Asia Selatan. 
Dengan keunggulan yang dimilikinya, Tiongkok masih menjadi destinasi berbisnis yang 
menarik. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh J.K. Baral bahwa dengan investasi besar 
Tiongkok di kawasan Asia Selatan tersebut, New Delhi mulai menaruh perhatian atas 



keberadaan negara tersebut (Baral 2012). New Delhi berupaya untuk mengurangi posisi unggul 
dan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. 
 
Sementara itu, Perdana Menteri Modi telah menginisiasi sebuah program yang dikenal sebagai 
Make in India Initiative bulan September 2014 untuk menarik banyak investasi asing (Press 
Information Bureau GoI 2014). Program ini bertujuan utama untuk menjadikan India sebagai 
global manufacturing hub (PM India t.t). Menjadi global manufacturing hub memiliki makna 
bahwa pemerintah India harus mampu meletakkan India ke dalam global supply chain dan 
menjadikannya tujuan manufaktur yang diminati di tingkat global (Embassy of India in Prague 
t.t). Namun India masih memiliki catatan sebagai negara dengan tingkat kemudahan bisnis 
yang rendah, ketersediaan infrastruktur yang kurang, dan adanya red-tapism (Embassy of India 
in Prague t.t). Inisiatif Modi tersebut menjadi upaya untuk mengatasi masalah tersebut. 
Program Modi mencoba menjamin masuknya peluang asing untuk lebih mengembangkan 
industri dalam negeri. Ini juga ditunjukkan oleh Modi dengan mulai membuka sektor-sektor 
khusus yang sebelumnya hanya dikuasai oleh pemerintah untuk dapat dikelola oleh swasta 
seperti misalnya sektor manufaktur pertahanan (Janu & Kaur 2015). 
 
Membahas mengenai Make in India Initiative tentunya tidak terlepas dari misi pemerintah 
India untuk menunjukkan bahwa India adalah destinasi yang tepat untuk berbisnis. Sehingga 
pemerintah India perlu melakukan suatu hal yang dapat menunjukkan reputasi positif ke 
pebisnis asing. Reputasi menjadi penting untuk dapat mendapatkan kepercayaan dari para 
investor ataupun pebisnis asing agar mau masuk ke India. Reputasi menjadi penting untuk 
dipertahankan apalagi di tengah kemunculan kompetitor ekonomi. Hal ini bisa menjadi krusial 
karena apabila kompetitor ekonomi memiliki reputasi yang lebih baik dibanding negara A, 
tentunya para investor akan memilih kompetitor ekonomi tersebut dibanding berbisnis di 
negara A (Simmons 2000, 821). Sehingga, penting bagi pemerintah India untuk 
mengampanyekan program tersebut karena reputasi Tiongkok masih lebih positif dibanding 
India. Fasilitasi perdagangan menjadi terkait dengan reputasi karena aspek ini adalah salah satu 
indikator yang dapat menjadi pertimbangan dalam berbisnis di suatu negara. Misalnya saja red-
tapism dapat menyebabkan penundaan dalam proses pengiriman barang. Hal ini akan 
berpengaruh terhadap proses perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan. 
 
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meratifikasi TFA. Tiongkok mengumumkan 
keputusannya untuk meratifikasi TFA melalui Menteri Perdagangan Gao Hucheng pada 23 
Agustus 2015 dalam Pertemuan Menteri Perdagangan Asia Timur (Ministry of Commerce 
People‟s Republic of China 2015). Dokumen notifikasi resmi pada WTO diberikan tanggal 4 
September 2015 (WTO t.t). Tiongkok meratifikasi lebih awal dibanding India. Hal ini dapat 
berimplikasi pada bagaimana pemerintah Tiongkok menunjukkan komitmennya pada TFA dan 
menunjukkan reputasinya dalam aspek fasilitasi perdagangan. Seiring dengan berjalannya 
waktu pemerintah India kemudian juga memutuskan untuk meratifikasi TFA di tahun 2016. 
Alasan yang dikemukakan melalui Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Nirmala 
Sitharaman adalah untuk dapat meningkatkan kemudahan berbisnis di India (Press 
Information Bureau GoI 2016). 
 
Melalui ratifikasi TFA pemerintah India berupaya untuk juga menunjukkan komitmennya 
terhadap penyelenggaraan iklim bisnis yang baik. Ada dua implikasi dari tindakan tersebut. 
Pertama, melalui ratifikasi tersebut ada harapan jika para pebisnis asing menaruh kepercayaan 
pada India dalam aspek tersebut. Dengan begitu, India juga dapat memiliki daya jual lebih. Para 
pebisnis juga dapat diyakinkan bahwa pemerintah India mampu melaksanakan dan telah 
memberi kemudahan dalam fasilitasi perdagangan. Ditambah dengan melihat Tiongkok telah 
memutuskan untuk meratifikasi TFA sementara India belum ada keputusan tersebut. Hal ini 



menjadi unik karena tidak lama kemudian pemerintah India mulai mempersiapkan untuk 
keputusan meratifikasi TFA secara resmi. Bahkan ketika bulan Mei 2015 dalam pernyataan 
resmi pemerintah masih tegas pada kebijakan public stockholding dan tidak banyak menyebut 
soal keputusan pasti untuk meratifikasi TFA atau tidak. Kedua, melalui ratifikasi TFA ini India 
juga berharap dapat memperoleh keuntungan seperti yang diproyeksikan oleh WTO. Melalui 
TFA, proses fasilitasi perdagangan menjadi lebih terstandar, universal, lebih sederhana, dan 
tentunya akan lebih efisien. Setidaknya India dapat mengimbangi keunggulan Tiongkok melalui 
ratifikasi TFA. Contohnya pada pasal 1 bagian pertama TFA yang berisi mengenai publikasi dan 
ketersediaan informasi dalam fasilitasi perdagangan. Dengan hal ini, masalah ketidakpastian 
informasi terkait adanya penarikan biaya tambahan ekspor impor di India.  
 
 

Simpulan 

Perubahan kebijakan India untuk meratifikasi TFA di tahun 2016 dari yang semula menyatakan 
tidak meratifikasi di tahun 2013 terbukti disebabkan karena dua hal. Pada mulanya di tahun 
2013 dalam Konferensi Bali WTO pemerintah India menyatakan menolak meratifikasi TFA 
sebelum ada solusi permanen atas permasalahan kebijakan public stockholding. Namun setelah 
pertemuan bilateral dengan AS bulan September 2014, ditemukan kesepakatan baru dan pada 
13 November 2014 pemerintah India dan AS secara resmi mengirim notifikasi bahwa telah 
tercapai kesepakatan mengenai solusi kebijakan agrikultur. Kesepakatn tersebut terkait dengan 
mekanisme peace clause berlaku sampai solusi permanen ditemukan dan negara-negara 
berkembang yang menerapkan kebijakan public stockholding tidak dapat disengketakan ke 
DSM WTO. AS mendukung secara penuh proposal India mengenai peace clause. Dukungan AS 
terhadap proposal  peace clause India ini merupakan insentif positif yang penting bagi India 
untuk memastikan kepentingannya berjalan.  

Alasan kedua dapat dilihat dari upaya pemerintah India membangun reputasinya di sektor 
fasilitasi perdagangan dengan diiringi eksistensi kompetitor ekonominya yaitu Tiongkok. 
Keunggulan Tiongkok lebih menarik dibanding India dalam hal fasilitasi perdagangan karena 
efisiensi dan manajemen yang lebih baik serta perluasan investasi di Asia Selatan. Pemerintah 
India menyadari jika sektor fasilitasi perdagangan tidak diperbaiki kualitasnya dan reputasi 
positif tidak dibangun, maka pebisnis asing akan lebih memilih Tiongkok dibanding India 
karena faktor reputasi tersebut. Ditambah pada tahun 2015 pemerintah Tiongkok telah 
meratifikasi TFA. Ini yang kemudian mendorong pemerintah India untuk meratifikasi TFA di 
tahun 2016.  
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