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UPAYA INDIA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
ERA NARENDRA MODI TAHUN 2014-2019
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara terperinci mengenai
upaya India dalam meningkatkan ekonominya di bawah pemerintahan Narendra Modi
(2014-2019). India adalah negara berkembang yang mengalami keajaiban ekonomi
saat pertama kali melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1991. Ekonomi India terus
mengalami kenaikan hingga dua dekade lamanya. Namun, India masih tergolong
negara berkembang yang rentan akan volatilitas ekonomi. Terjadi fluktuasi di era
Manmohan Singh yang berdampak pada perlambatan ekonomi pada tahun 2010-2013.
Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah struktural yang merupakan tantangan pada
pemerintah selanjutnya yaitu era Narendra Modi. Modi kemudian melakukan upaya
untuk meningkatkan ekonomi nasionalnya dengan memaksimalkan potensi digital dan
manufaktur. India yang mulai tergoyahkan akibat keterbukaan ekonomi, kemudian
memberlakukan kebijakan ekonomi yang bernuansa merkantilisme. Proteksionisme
dan substitusi impor dilakukan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Serta melalui
kebijakan Make in India, India terus meningkatkan ekonomi dan pembangunan
industrinya. Hasilnya India mengalami peningkatan pendapatan per kapita dan
beberapa sektor ekonomi.
Kata Kunci: Ekonomi, Modi, India, Make in India, Merkantilisme, Digital,
Manufaktur, Proteksionisme.
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THE EFFORT OF INDIA IMPROVING NATIONAL ECONOMIC UNDER
NARENDRA MODI ADMINISTRATION IN 2014-2019
ABSTRACT
The purpose of this study is to find out in detail the effort of India to increase its
economy under Narendra Modi administration (2014-2019). India is a developing
country that experienced an economic miracle when in their first time carried out
economic reforms in 1991. India’s economy has continued to experience growth for
two decades. However, India is still a developing country that is vulnerable to
economic volatility. It shows in the Manmohan Sings administration, which the
economic performance shows the fluctuations and impacts of an economic slowdown
in 2012-2013. This was caused by various structural problems that were a challenge
to the next government, that is Narendra Modi. An effort to increasing the national
economy, he maximizing digital and manufacturing potential. India, which began to
be deterred by liberalization economic, in the Modi era they are more adopted an
economic policy nuanced by mercantilism. Protectionism and import substitution are
carried out to increasing the national economy. Make in India policy also contribute
to improving their economy and industry development. As a result, India has
experienced an increasing per capita income and several sectors of the economy.

Keywords: Economic, Modi, India, Make in India, Mercantilism, Digital,
Manufacture, Protectionism.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul
Negara sebagai entitas politik tertinggi dalam hubungan internasional perlu
melakukan upaya-upaya untuk menjaga kedaulatannya. Salah satu faktor yang
memengaruhi kedaulatan sebuah negara adalah ekonomi. Dalam politik ekonomi,
negara akan selalu berusaha untuk memperkaya negaranya untuk menyelesaikan
isu-isu domestik. Sedangkan upaya dalam meningkatkan ekonomi selalu
dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Perekonomian nasional dinilai sebagai
salah satu sumber kekuatan pemerintah agar dapat mengatur negara, serta
melakukan pengaruh terhadap negara lain dalam hubungan internasional.
Alasan lain tulisan ini membahas perekonomian nasional India adalah negara
berkembang ini memiliki capaian yang luar biasa di bidang ekonomi. Namun
perekonomian India mulai mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir
(2012-2014). Oleh karena hal tersebut, India berupaya untuk meningkatkan
kembali perekonomiannya. Hal ini menjadi semakin menarik di saat India
memilih pemimpin barunya yaitu Narendra Modi yang cenderung nasionalis
dibandingkan pemimpin sebelumnya Manmohan Singh yang telah berkuasa
selama 1 dekade lamanya.
Narendra Modi juga dinilai sebagai sosok yang cukup kontroversial dan
memiliki power yang kuat di dalam negeri maupun di dunia internasional. Hal ini
dibuktikan dengan terpilihnya Modi secara mayoritas pada pemilu 2014, serta
terpilihnya kembali untuk periode kedua kepemimpinan pada pemilu 2019. Modi
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mendapatkan cukup banyak sorotan dari dunia internasional tentang bagaimana ia
merespon potensi dan masalah yang ada di dalam negerinya. Diketahui bahwa
India memiliki potensi intelektual yang luar biasa namun memiliki beragam
masalah sosial di dalam negerinya. India juga dinilai sebagai negara yang paling
dominan di kawasan Asia Selatan dan kontribusinya dalam menyumbang
pertumbuhan ekonomi dunia. Dari alasan-alasan tersebut dapat dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai upaya India di era pemerintahan Narendra Modi
tahun 2014-2019 dalam meningkatkan perekonomian nasional.

B. Latar Belakang Masalah
India merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami
pertumbuhan ekonomi yang pesat di dunia. Pertumbuhan ekonomi India dimulai
saat negara ini melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1991. Pada tahun
tersebut, India menderita krisis ekonomi yang luar biasa. Cadangan mata uang
asing India hanya sebesar 1 miliar USD, yang hanya cukup untuk membayar
impor selama dua minggu. Laju inflasi naik ke puncak 17% pada Agustus 1991,
dan defisit neraca berjalan naik hampir 3% dari PDB.1 Oleh karena hal tersebut,
pemerintah kemudian melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh, yaitu
dengan melakukan liberalisasi pasar. Reformasi ekonomi ini dimotori oleh PM
Narashima Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh. Liberalisasi pasar yang

Lawrence R. Klein & T. Palanivel, 2000. “Economic Reforms and Growth Prospects in India,”
ASARC Working Papers 2000-03, The Australian National University, Australia South Asia Research
Centre.
1
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dilakukan PM Narashima Rao, membawa India pada “Keajaiban Ekonomi India”
(India Economic Miracle).2
India mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam waktu 2 dekade.
Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa terus tumbuh hingga puncaknya pada
kepemimpinan PM Manmohan Singh. Ekonomi India mencapai pertumbuhan
9.6% pada tahun fiskal 2006-2007.3 Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini
disebabkan oleh beberapa faktor. Kebijakan strategis di dalam negeri dengan
melakukan industrialisasi, serta memanfaatkan potensi di bidang teknologi dan
informasi. India memberlakukan kebijakan ekonomi liberal dengan membuka
pasar bagi perdagangan internasional dan meminimalkan peran pemerintah.
Pertumbuhan pesat ini salah satunya merupakan hasil dari kepemimpinan Perdana
Menteri yang berkesinambungan dari Narashima Rao hingga Mahmohan Singh.
Pergantian Perdana Menteri yang menjabat saat itu lebih banyak melanjutkan
pekerjaan rumah pendahulunya. Konsistensi dalam mengusung ekonomi liberal,
membawa India pada pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan selama bertahuntahun.
Pertumbuhan ekonomi India menjadikan negara ini sebagai salah satu negara
dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Oleh karena itu, India juga
tergabung dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa). Sejak
krisis keuangan global tahun 2008-2017, tingkat pertumbuhan GNP per kapita

Narayan N.R. Murthy. “The Impact of Economic Reforms on the Hi-Tech Industry in India: A Case
Study of Infosys”, Paper Presented in Cornell University’s the Indian Economic Conference, April 1920, 2002.
3
Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, “Ekonomi Republik India”, diakses melalui
https://kemlu.go.id/newdelhi/id/read/india/2229/etc-menu, pada 25 Februari 2020.
2
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BRICS menyumbang rata-rata 30,4% dari GNP dunia. 4 Sedangkan kontribusi
India pada tahun tersebut rata-rata mencapai sekitar 7.55%. India sebagai
penyumbang pertumbuhan GNP dunia tertinggi setelah Cina.5
Namun pertumbuhan ekonomi ini mulai mengalami penurunan. Perlambatan
ekonomi ini terjadi pada masa akhir kepemimpinan Mahmohan Singh.
Perlambatan ekonomi India dimulai pada tahun 2010, yang puncaknya terjadi
pada tahun 2012. Ekonomi India melambat pada angka 5.5 persen. Pertumbuhan
ekonomi India pada masa PM Manmohan Singh mengalami fluktuasi, seperti
yang terlihat pada grafik 1.1.
Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi India 2008-2018

Sumber: India GDP Growth Rate, Trading Economics, diakses melalui
https://tradingeconomics.com , pada 28 Februari 2020.

Terry McKinley, “BRICS to Play a Leading Role in Driving Future Global Economic Growth”,
diakses melalui https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/brics-to-play-a-leading-role-indriving-future-global-economic-growth , pada 20 Juli 2020.
5
Statista, “BRIC countries: Growth rate of the real gross domestic product (GDP) from 2009 to
2021”, diakses melalui https://www.statista.com/statistics/741729/gross-domestic-product-gdpgrowth-rate-in-the-bric-countries/ , pada 20 Juli 2020
4
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Dalam beberapa aspek ekonomi, India mengalami perlambatan ekonomi pada
masa pemerintahan Manmohan Singh. Mata uang India (Rupee) pada Agustus
2013 merosot 68,8 terhadap dollar Amerika. GDP India juga terus menurun dan
hampir menyisakan separuhnya dalam tiga tahun terakhir dari 9,3% pada tahun
2010-2011 menjadi sekitar 5% pada tahun 2012-2013.6 Sektor Ekonomi India
yang mengalami perlambatan yaitu mobil, manufaktur, pertanian, real estate, dan
konstruksi. Hal ini dikarenakan permintaan konsumen yang lemah dan
perlambatan investasi swasta. Perlambatan ekonomi ini diperburuk dengan tingkat
pengangguran yang semakin tinggi. Angka pengangguran di India terus
meningkat dari 3,5% pada tahun 2011 menjadi 3,7% pada tahun 2013.7
Pengangguran ini disebabkan karena India sedang mengalami bonus demografi.
Setiap tahunnya 2000 angkatan kerja baru lahir di India. 8
Liberalisasi pasar yang dilakukan India memberikan pertumbuhan ekonomi
yang luar biasa. Namun hal ini tidak bertahan lama, pertumbuhan ekonomi mulai
melambat dan pemerataan kesejahteraan belum terdistribusi secara maksimal. Hal
ini dibuktikan dengan kondisi ekonomi dan sosial domestik India yang masih
mengalami berbagai masalah. Menurut data United Nations Development
Program (UNDP), India menempati peringkat 135 dari 187 negara dengan Index
gini 33.9 pada tahun 2013. 9 Kesenjangan ini salah satunya disebabkan angka

6

E. Thorsen & C. Sreedharan (eds.), India Election 2014: First Elections, The Centre for the Study of
Journalism, Culture and Commnunity, Bournemouth University, Poole, 2015, hal 21.
7
Ibid.
8
Srinivasan, Vasanthi, “Multi generations in the workforce: Building collaborations”, IIMB
Management Review, Vol 24, Issue 1, March 2012, hal 50. Diakses melalui
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389612000055, pada 28 Februari 2020.
9
UNDP, “Income Gini coefficient”, diakses melalui http://hdr.undp.org/en/content/income-ginicoefficient , pada 15 Juli 2020
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pengangguran yang masih tinggi, distribusi kekayaan yang belum merata, serta
policy paralysis yang terjadi di akhir pemerintahan Manmohan Singh.10
Isu perlambatan ekonomi, tingkat korupsi yang tinggi, dan ketimpangan
sosial ekonomi menjadi topik utama dalam pemilihan Perdana Menteri India
tahun 2014. Isu-isu ini menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah
yang sedang berkuasa kala itu. Hal ini menyebabkan pemilihan umum 2014
diwarnai perselisihan, antara Partai Kongres sebagai pemimpin koalisi
pemerintahan yang selama satu dekade terakhir berkuasa, dengan pemerintah
oposisi yaitu Bharatiya Janata Party (BJP).
Pada pemilu tahun 2014, Partai Kongress mencalonkan Rahul Gandhi sebagai
calon PM India. Sedangkan BJP mengusung Narendra Modi sebagai calon
Perdana Menteri. Modi diusung oleh BJP dikarenakan sosoknya yang populer.
Modi memenangkan pemilu Gujarat pada tahun 2002, 2007, dan 2012. Modi
berhasil membawa Gujarat sebagai negara bagian terkaya di India. Gujarat
menyumbang 16% dari total GDP nasional, atau penyumbang PDB terbesar
nasional. Padahal pada saat yang sama, perekonomian nasional sedang mengalami
perlambatan selama 2 tahun terakhir (2012-2014).11
Reputasi Modi membawa BJP pada arus utama politik di India. Modi mampu
memproyeksikan pertumbuhan dan perkembangan, inovasi, dan pemberantasan
korupsi di Gujarat. Modi juga dikenal sebagai administrator yang mampu
memberikan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pencapaian ini memajukan posisi

DW.com, “Manmohan Singh Leaves Behind a Mixed Legacy”, diakes melalui
https://www.dw.com/en/manmohan-singh-leaves-behind-a-mixed-legacy/a-17516081, pada 8 Juli
2020.
11
The Economist.com, “Gujarat’s economy: India’s Guangdong”, diakes melalui
https://www.economist.com/asia/2011/07/07/indias-guangdong, pada 22 Maret 2020.
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Modi sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di dalam partai, serta menjadi
kandidat potensial untuk menjadi Perdana Menteri India. 12
Modi bersama BJP mampu meraup perhatian publik India dengan
menjanjikan penguatan nasionalisme Hindu dan pembangunan ekonomi. Dia
memfokuskan janji kampanye pada pemilu nasional tentang pemberantasan
korupsi, peningkatan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan
pengentasan kemiskinan. Dia mengklaim dirinya sebagai bapak pembangunan
karena bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tanpa fokus pada salah
satu sektor. Visi misi Modi tersebut cukup banyak menarik perhatian generasi
muda India. Popularitas Modi yang terus meningkat juga terbantu karena turunnya
kinerja partai berkuasa di Kongres saat itu. Mereka sedang menghadapi situasi
ekonomi negara yang memburuk. Modi menunjukkan komitmennya bahwa
kebijakan-kebijakannya kelak tidak akan menguntungkan atau memarginalkan
satu kelompok sosial saja, melainkan akan menguntungkan India sebagai suatu
negara. Partai BJP dan Modi sebagai calon Perdana Menteri mengusung strategi
kampanye dengan menyudutkan kegagalan Pemerintah.13
Pemilu parlemen di India berlangsung selama lima minggu, mulai 7 April
hingga 12 Mei 2014. Jumlah pemilih yang memberikan suara dalam pemilu itu
mencapai 66,38%, angka partisipasi terbesar setelah pemilu 1984. Sebanyak 551
juta rakyat India menentukan pilihan mereka melalui 1,8 juta mesin pemungut
suara untuk memilih calon anggota Lok Sabha. Lok Sabha adalah majelis rendah

Britannica.com, “Bharatiya Janata Party”, diakses melalui
https://www.britannica.com/topic/Bharatiya-Janata-Party , pada 7 Juni 2020.
13
S. Sivaswamy, “Twas a Famous Victory”, dalam, E. Thorsen & C. Sreedharan (eds.), India Election
2014: First Elections, The Centre for the Study of Journalism, Culture and Community, Bournemouth
University, Poole, 2015, hal. 102.
12
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parlemen. Sebanyak 8.251 orang merebutkan posisi untuk dapat menempati kursi
parlemen di Lok Sabha. Berdasarkan hasil penghitungan suara resmi yang
diumumkan melalui stasiun televisi NDTV, BJP meraih 282 kursi. Partai Kongres
hanya meraih 44 kursi.14 Modi pun terpilih menjadi Perdana Menteri India,
menggantikan Manmohan Singh.
Kemenangan Modi menunjukkan perubahan sudut pandang publik India
dalam memilih pemimpinnya. Manmohan Singh yang berkuasa dalam 2 periode
terakhir adalah seorang pemimpin yang cenderung liberalis. Singh mampu
meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

pesat,

namun

pemerataan

kesejahteraan sosial yang belum merata dan pertumbuhan ekonomi pesat yang
tidak bertahan lama. Publik India kemudian memilih Modi yang dianggap
sosoknya cenderung nasionalis. Mereka mengharapkan perbaikan melalui
kebijakan yang akan dilakukan Modi.
Modi

melakukan

berbagai

kebijakan

nasionalis

selama

masa

pemerintahannya yang pertama. Perbedaan sudut pandang politik Modi juga
terlihat jelas dari kebijakan dan skema yang ia bentuk. Modi lebih mengutamakan
kepentingan nasional di atas segalanya. Hal ini ditunjukkan pada instrumen
Kebijakan Politik Luar Negerinya yaitu “India First”. Modi juga memusatkan
politik luar negerinya dengan diplomasi ekonomi.15 Di dalam negeri ia melakukan
reformasi ekonomi sosial yang lebih merata yang tujuannya adalah kesejahteraan

Majalah Tempo, “Modi Mendobrak Dinasti Penguasa”, 26 Mei 2014, diakses melalui
https://majalah.tempo.co/read/internasional/145443/modi-mendobrak-dinasti-penguasa?hidden=login
pada 28 Maret 2020.
15
Rani D. Mullen, “India Development Assistance: The Centralization and Mercantilization of Indian
Foreign Policy”, Indian Foreign Policy under Modi: A New Brand or Just Repackaging?
International Studies Perspective, 10.1093/isp/eky008, 20, 08/08/2018, hal 19.
14
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masyarakat. Ia juga memiliki ambisi menjadikan India sebagai manufacturing
hub16 melalui program “Make in India”.
Perbaikan ekonomi menjadi agenda utama di masa pemerintahan Modi
sebagai perwujudan janji politiknya. Hal ini diwujudkan pada Produk Domestik
Bruto (PDB) yang terlihat cukup stabil. Berikut ini capaian PDB pemerintahan
Narendra Modi periode (2014-2019). Data ini dihimpun menurut laporan ekonomi
yang dirilis oleh Department of Economic Affairs India.
Tabel 1.1. Pertumbuhan PDB India 2014-2019
No.

Tahun

Pertumbuhan PDB

1.

2014-2015

7,2%

2.

2015-2016

8.2%

3.

2016-2017

7.1%

4.

2017-2018

7.2%

5.

2018-2019

7.3%

Sumber: Economic Report, Department of Economic Affairs, diakses melalui
https://dea.gov.in/monthly-economic-report-table, pada 9 Mei 2020.

Berdasarkan tabel di atas, India pada era pemerintahan Narendra Modi
memiliki PDB rata-rata 7,4 persen. Hal ini sebagian disebabkan oleh stabilisasi
pertumbuhan dalam sektor pertanian, industri dan jasa. Dalam jangka panjang,
pertumbuhan India didorong oleh investasi dan ekspor yang meningkat.

16

Manufacturing hub adalah sebuah konsep dimana terdapat kolaborasi antara pemimpin industri,
analis teknologi, akademisi dan professional lainnya dalam mengembangkan ekonomi. Pengembangan
ekonomi ini berbasis industri dan teknologi yang terpusat pada suatu daerah atau region tertentu.
Sumber: Mark Muro & Kenan Fikri “Manufacturing Hub: What and Why?” diakses melalui
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2013/02/13/manufacturing-hubs-what-and-why/, pada 7
Juni 2020.
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Ketahanan pertumbuhan India dapat dikaitkan dengan sektor ekonomi yang
beragam. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi India dapat meningkat
pada jangka panjang dikarenakan tidak bergantung pada sektor tertentu.
Selain mampu meingkatkan PDB nasional India, Modi juga memberlakukan
berbagai kebijakan reformis yang mampu memberikan peningkatan kondisi
ekonomi nasional India. Kebijakan nasionalis dan pragmatis yang diusung oleh
Modi menciptakan kepercayaan publik, bahwa Modi mampu memberikan
perbaikan bagi negara terpadat kedua di dunia ini. Beberapa keberhasilan ini yang
membuat Modi diplih Kembali oleh publik India untuk periode kedua
pemerintahannya.

C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hendak dikaji
dalam skripsi ini adalah: Apa upaya yang ditempuh India untuk meningkatkan
perekonomian nasional di era Narendra Modi 2014 – 2019?

D. Kerangka Teori
Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini akan menggunakan
Teori Perdagangan Nasionalis atau biasa dikenal dengan merkantilis sebagai acuan
penulisan. Penjelasan mengenai kerangka teori tersebut akan dijabarkan sebagai
berikut:
Teori Perdagangan Nasionalis
Teori perdagangan nasionalis yang biasanya dikenal sebagai teori merkantilis.
Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki peran utama dalam perdagangan
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internasional.17 Menurut teori ini aktifitas ekonomi seharusnya tunduk pada tujuan
utama dalam membangun negara kuat. Bisa dikatakan bahwa ekonomi adalah alat
politik, suatu dasar bagi kekuasaan politik. Kepentingan nasional adalah tujuan
akhir dari kegiatan perdagangan. Teori ini melihat bahwa perekonomian
internasional sebagai persaingan ekonomi antar negera, yaitu permainan zero-sum
dimana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain. 18
Salah satu tokoh utama teori ini adalah Alexander Hamilton yang merupakan
salah satu Bapak Pendiri Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa suatu negara
dalam kebijakan perdagangan internasionalnya tidaklah mengutamakan emas dan
perak sebagai tujuan utama kebijakan moneter, melainkan perlindungan
pertumbuhan manufaktur nasional sebagai instrumen kekuatan utama bagi negara
republik yang baru lahir, yang secara alami akan menghasilkan keseimbangan
dalam perdagangan yang menguntungkan.19
Menurut Hamilton, kemandirian dalam memproduksi barang sendiri akan
memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negaranya. Sehingga dibutuhkan
“substitusi impor”, yaitu negara harus memproses sendiri barang-barang yang
dibutuhkan rakyatnya. Teori substitusi impor ini sangat bertentangan dengan
prinsip division of labor sebagaimana dikemukakakn oleh teori perdagangan
liberal. Menurutnya pembagian kerja dan spesialisasi hanya akan menguntungkan
negara-negara tertentu saja. Oleh karena itu, negara yang tidak dapat memproduksi

17

Robert Jakson & Sorensen Georg, Pengantar Studi Hubungan Internasional, (diterjemahkan oleh
Dadan Suryadipura), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 231.
18
James E. Dougherty, Contending Theories of International Relations: A comprehensive Survey,
fifth edition, Priscilla McGeehon, New York, 2001, hal 418.
19
Ibid.
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barang manufakturnya sendiri harus sekuat tenaga dapat memproduksinya
sehingga bisa menutup jurang perbedaan tersebut. 20
Teoritis lainnya yaitu Friederich List (1789-1846) seorang nasionalis asal
Jerman. Ia mengatakan bahwa sebuah kebijakan proteksionisme adalah suatu
kebutuhan untuk negara-negara yang masih ada di tahap baru revolusi
industrialisasi, sampai mereka dapat mengembangkan keuntungan yang cukup dari
perdagangan bebas.21 Dia beranggapan bahwa dalam perdagangan internasional
dibutuhkan campur tangan negara dalam aspek ekonomi. Keberhasilan ekonomi
tidak mungkin dicapai tanpa adanya campur tangan secara politik. Dia tidak setuju
jika pembangunan ekonomi semata-mata didasarkan pada aspek-aspek efisiensi,
keunggulan komparatif, serta pilihan-pilihan produksi tertentu tanpa melibatkan
faktor politik. Mustahil untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional seperti
indurstri yang baru tumbuh dan sengitnya persaingan perdagangan internasional
jika semata-mata hanya mengandalkan faktor ekonomi. Jadi menurutnya sebuah
negara yang kuat hanya bisa dicapai melalui nasionalisme ekonomi dan
perdagangan. Hal tersebut bisa ditempuh melalui berbagai cara seperti: proteksi,
pengenaan tarif tinggi atas barang impor, dumping, perlindungan buruh, dan lainlain.22 Disinilah negara (sebagai institusi politik) memiliki peranan penting.
Perekonomian tunduk pada komunitas politik, khusunya pemerintah. Pemerintah
bertanggung jawab penuh untuk memajukan kepentingan nasional dengan cara

20

Christ Brown, Understanding International Relations, Second Edition, PALGRAVE, New York,
2001, hal 156.
21
James E. Dougherty, Loc.Cit.
22
Christ Brown, Op. cit., hal 160.
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apapun. Pemerintah perlu menguatkan pada faktor-faktor industri antara lain:
kewiraswastaan, modal, sumber daya alam, dan pekerja.
Dalam teori merkantilisme, pedagang dan pemerintah berkerja bersama untuk
mengurangi defisit perdagangan dan meningkatkan surplus. Merkantilisme
meletakkan dasar bagi nasionalisme dan proteksionisme saat ini. Bangsa-bangsa
merasa kehilangan kekuasaan sebagai akibat globalisme dan saling ketergantungan
pada perdagangan bebas. Resesi hebat biasanya memperparah kecenderungan
merkantilisme di negara-negara kapitalis.23
India di masa pemerintahan Modi memiliki kebijakan yang bernuansa
nasionalis. Modi memiliki ambisi untuk menjadikan India sebagai manufacturing
hub. Ia ingin meningkatkan produksi barang-barang di dalam negeri. Melalui
pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri saat hari kemerdekaan tahun 2014, dia
meluncurkan program “Make in India”. Dia beranggapan bahwa India dapat
memproduksi produk manufakturnya sendiri dibandingkan melakukan impor. 24
Modi juga menekankan pada pembukaan lapangan pekerjaan, serta mendorong
investasi asing maupun domestik.
Saat ini merkantilis menjadi tren baru negara-negara kapilitalis akibat
globalisme. Negara berusaha melakukan proteksionisme bagi kepentingan
nasional negaranya. Namun tidak seperti merkantilis pada era terdahulu yang
cenderung mendorong pada imperialisme dan penggunaan militer. Merkantilis saat

Kimberly Amadeo, “Mercantilism and Its Modern Significance: Is Mercantilism Back in Vogue?”,
diakses melalui https://www.thebalance.com/mercantilism-definition-examples-significance-today4163347 , pada 20 Juli 2020.
24
Surupa Gupta, “India’s Trade Engagement: The More Things Change, the More They Remain the
Same”, Indian Foreign Policy under Modi: A New Brand or Just Repackaging? International Studies
Perspective, 10.1093/isp/eky008, 20, 08/08/2018, hal 18.
23
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ini terbilang selektif. Hal ini ditunjukkan India melalui kebijakannya dengan tetap
melakukan pembukaan pasar, namun memberlakukan beberapa kebijakan
proteksionis untuk melindungi ekonomi nasional. India memberlakukan
proteksionisme dengan memberlakukan hambatan tarif dan hambatan non tarif
yang pada produk-produk impor. Hal ini diperkuat dengan arah kebijakan luar
negeri India yaitu “India First”. India mulai memperkuat pasar ekspornya pada
negara-negara tetangga di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sedangkan upayanya
di dalam negeri, pemerintah memfokuskan pada penguatan faktor produksi untuk
mendukung ekonomi nasionalnya. Ia memanfaatkan ekonomi digital dan
memberdayakan masyarakat usia mudanya, dengan membentuk skema Digital
India dan Skill India.
Dahulu militer adalah alat yang paling dominan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang dilakukan Inggris melalui revolusi
industrinya. Saat ini teknologi menjadi alat krusial bagi negara-negara di dunia.
India memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat ekonomi
nasionalnya. Kelebihan India dalam tenaga ahli teknologi informasi mendorong
negara ini terus melakukan penguatan ekonomi nasionalnya. Teknologi bukan
hanya potensi yang dimiliki India, melainkan teknologi juga menjadi kekuatan
penting yang saat ini menjadi fokus hampir seluruh negara-negara di dunia.
Revolusi industri 4.0 dan pengembangan teknologi 5G mendorong negara-negara
bersaing dalam mengembangkan teknologi. India yang merupakan negara dengan
kekuatan ekonomi baru dunia, merasa perlu untuk terus meningkatkan daya
saingnya di bidang pengembangan teknologi agar tidak tertinggal dengan negaranegara lainnya.
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E. Argumen Pokok
India pada masa pemerintahan Modi melakukan beberapa upaya dalam
meningkatkan perekonomian nasionalnya. India memberlakukan proteksionisme
dan melakukan substitusi impor. Hal ini diwujudkan dalam program “Make in
India”, yaitu dengan meningkatkan dan memperluas produksi manufaktur di
dalam negeri. Melalui mekanisme tersebut dan kebijakan pendukung lainnya,
India memberlakukan subsidi dan kemudahan lain pada sistem keuangan terhadap
industri

domestik

agar

memiliki

keunggulan

komparatif.

Sedangkan

proteksionisme yang diberlakukan India yaitu melalui pemberlakuan bea masuk
dengan berbagai pungutan, standar produk, dan pajak yang tinggi. India juga
memberlakukan kebijakan proteksionisme non tarif lainnya: pelarangan impor
beberapa produk yang diperbarui secara berkala oleh Ministry of Commerce and
Industry India (Kementerian Perdagangan dan Industri India).

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 25 Melalui metode ini
data diperoleh dari berbagai literatur kemudian dihubungkan antara fakta-fakta
yang ada kemudian permasalahan yang ada dijelaskan, dianalisa, dan disusun
dalam suatu tulisan. Kemudian ditarik suatu kesimpulan akhir dari data dan fakta
yang ada.

25

Robert C Bogdan dan Steven J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods: The Search
for Meaning, Wiley and Sons Inc, New York, 1984, hal 5.
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1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau
library research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang terdiri dari
buku-buku literatur serta memanfaatkan data-data melalui situs-situs internet
dan juga referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang
diajukan untuk penelitian.
2. Teknik Analisis dan Pengolahan Data
Teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan, dan meringkas
berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil
wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di
lapangan, ataupun data-data relevan lainnya.26 Data yang didapatkan kemudian
dianalisa secara sistematis berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan.

G. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dilakukannya
penelitian yaitu:
1. Mencari tahu upaya apa saja yang dilakukan oleh India untuk
meningkatkan ekonomi nasionalnya.
2. Menjelaskan langkah-langkah pemerintahan Perdana Menteri Modi
dalam pengaruhnya mengembangkan perekonomian India.

26

I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hal
155.
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3. Memanfaatkan

penggunaan

teori

perdagangan

nasional

dalam

menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional India.

H. Batasan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi waktu penelitian yaitu pada
tahun 2014-2019. Penelitian dilakukan dalam rentang tahun 2014-2019
dikarenakan pada masa ini perekonomian nasional India meningkat cukup pesat
dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Adapun batasan awal penelitian ini
dimulai pada tahun 2014 karena pada tahun ini Narendra Modi terpilih sebagai
Perdana Menteri yang baru. Pada tahun ini, perekonomian India juga terjadi
penurunan, sehingga PM Modi kemudian mulai merumuskan beberapa kebijakan
dan skema pada awal pemerintahannya yang berhubungan dengan ekonomi.
Sedangkan dipilihnya tahun 2019 sebagai batasan akhir penelitian karena tahun
ini masa akhir pemerintahan dan Narendra Modi terpilih kembali untuk kedua
kalinya sebagai Perdana Menteri India.

I. Rencana Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana kesinambungan dalam setiap bab
akan diperjelas oleh sub-sub bab, sehingga akan membentuk karya ilmiah yang
sistematis.
BAB Satu, memaparkan tentang Pendahuluan yang terdiri dari: Alasan
Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka
Pemikiran, Argumen Utama, Metode Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian,
Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

18

BAB Dua, memaparkan tentang deskripsi kondisi ekonomi di era PM
Manhoman Singh (era sebelum pemerintahan Modi), kondisi ekonomi dan sosial
di era PM Narendra Modi, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh Modi yang
berhubungan dengan ekonomi.
BAB Tiga, memaparkan kebijakan dalam negeri mengenai penguatan
produksi dan manufaktur domestik India (Make in India) sebagai cerminan
langkah substitusi impor. Untuk kebijakan luar negeri akan memaparkan
proteksionisme yang diberlakukan India (dengan berbagai tindakan tarif) dalam
perdagangan internasional. Serta capaian dari perekonomian nasional India di era
Narendra Modi 2014-2019.
BAB Empat, kesimpulan.

BAB II
DESKRIPSI EKONOMI INDIA & KEBIJAKAN EKONOMI MODI

Pada bab ini akan dijelaskan pertumbuhan ekonomi India pada era Manmohan
Singh dan Narendra Modi. Ekonomi India mulai mengalami pertumbuhan yang pesat
saat negara ini memberlakukan reformasi ekonomi, terutama di masa pemerintahan
Manmohan Singh. Pertanian, jasa, dan manufaktur adalah industri yang memberikan
kontribusi paling besar bagi perekonomian India. Setiap masa pemerintahan Perdana
Menteri memiliki upaya dalam bentuk kebijakan dan fokusnya masing-masing untuk
bidang ekonomi. Upaya ini meliputi arah kebijakan, langkah-langkah strategis, dan
program-program yang diberlakukan. Kebijakan pada bidang ekonomi berdampak
langsung pada pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap pemerintahan mencatatkan
capaian yang berbeda pula.
Pada bab ini juga akan dibahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi arah
kebijakan ekonomi Modi. Kemenangan gemilang dan latar belakang Modi menjadi
salah satu faktor penentu pola kebijakan pemerintah yang berkuasa. Serta akan
dijelaskan kebijakan ekonomi yang menjadi penentu perekonomian India di era Modi.
A. Pertumbuhan Ekonomi India Era Manmohan Singh dan Narendra Modi
1. Liberalisasi Pasar dan Industrialisasi India di Era Manmohan Singh
Manmohan Singh menjabat sebagai perdana Menteri India selama dua
periode berturut-turut, yaitu pada tahun (2004-2014). Pada masa pemerintahan
Singh yang pertama, India mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi. Namun
pada masa pemerintahan kedua pertumbuhan ekonomi India cenderung
fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi India sangat bergantung pada beragamnya
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sektor yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sektor yang
paling berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada masa ini adalah
pertanian, jasa, dan manufaktur. Jasa dan manufaktur berkembang lebih pesat
dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor seperti pengembangan software,
call centres, IT outsourcing, Business Process Outsourcing (BPO) dan layanan
IT lainnya berkontribusi paling besar pada ekonomi India. 27
Pada masa pemerintahan Singh ada dua kebijakan yang paling
berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi India. Kebijakan pertama yaitu
industrialisasi yang mendorong tumbuhnya industri-industri berskala kecil
hingga besar. Kebijakan yang kedua adalah pengembangan sumber daya
manusia dengan berbasis Knowledge Based Society28 untuk mendorong inovasi
dan riset, yang bertujuan mengembangkan sektor industri tersebut.
Pemerintah India mendorong penguasaan pendidikan dasar, informasi
untuk produksi dan distribusi. Proses aplikasi pengembangan sumber daya
manusia ini mampu menghasilkan revolusi teknologi. Strategi yang dilakukan
pemerintahan Singh untuk meningkatkan kapasitas SDM ini antara lain;
Kerjasama pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga mendorong
terciptanya lebih banyak inovasi dan dapat mengefisiensi produksi industri.

Ajit Singh, “The Past, Present, and Future of Industrial Policy in India: Adapting to The Changing
Domestic and International Environment”, Centre for Business Research, University of Cambridge,
Working Paper No. 376, Desember 2008, hal 14, diakses melalui
https://www.cbr.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/centre-for-business-research/downloads/workingpapers/wp376.pdf, pada 4 Juli 2020.
28
Knowledge Based Society adalah sebuah konsep yang mengacu pada tipe masyarakat yang
dibutuhkan untuk bersaing dan berhasil dalam dinamika ekonomi dan politik yang terus berubah di
dunia modern. Konsep ini mengacu pada masyarakat yang berpendidikan tinggi, oleh karena itu
bergantung pada pengetahuan warganya untuk mendorong inovasi, kewirausahaan, dan dinamisme
ekonomi masyarakat tersebut. Sumber: OAS, diakses melalui
http://www.oas.org/en/topics/knowledge_society.asp , pada 4 Juli 2020.
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Kebijakan industrialisasi pemerintah India mendorong tumbuhnya 2
sektor penting penopang ekonomi India, yaitu Small Medium Enterprises
(SMEs) dan Indian Based MNCs (IB MNCs). SMEs menjadi tulang punggung
utama ekonomi India karena menyumbang sekitar 40% ekonomi India. 29
Sedangkan IB MNCs berkontribusi besar pada investasi di India yang
menyumbang rata-rata 11,04% (2004-2006) pada pendapatan ekonomi India. 30
Pemerintahan

Singh

mengimplementasikan

liberalisasi

pasar,

industrialisasi, dan pengelolaan yang baik. Dalam mendorong kesempatan
pada pasar global, India memberlakukan liberalisasi pada sektor investasi,
pasar modal, dan kurs mata uang. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan antara
lain pembukaan perdagangan internasional, investasi dan deregulasi, memulai
privatisasi, reformasi pajak, dan mulai melakukan kontrol pada tingkat inflasi.
Kebijakan-kebijakan ini berdampak sangat positif pada pertumbuhan industri
jasa dan manufaktur.31
Liberalisasi pasar yang dilakukan mendorong Foreign Direct Investment
(FDI) yang semakin tinggi dan perdagangan global yang besar. India juga
mengurangi tarif impor yang bertujuan menarik perhatian investor untuk
menyuntikkan dana di negaranya. Singh juga melakukan pembukaan pasar
untuk pariwisata dan keuangan. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi India

Bell, J., Mc Naughton R., Young, S., & Crick, D. “Towards and integrative model of small firm
internationalization, Journal of International Entrepreneurship, 1(4), 2003, hal 339-362.
30
Virmani Arvind, “India’s economic growth: From socialist rate of growth to Bharatiya rate of
growth” Working Paper, No. 122, India Council for Research on International Economic Relations
(ICRIER), New Delhi, Hal 52.
31
Hermien Y. Kleden (BBC, The Economist, The Independent). Tempo, diakses melalui
http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2004/05/24/LN/mbm.20040524.LN91521.id.html, pada 4
Juli 2020.
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mampu menembus angka 9,6%. Yaitu capaian tertinggi selama lintasan
pertumbuhan ekonomi India dimulai.32
Pada masa periode kedua Manmohan Singh (2010-2014), pertumbuhan
ekonomi India mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009-2010 dan 2013-2014
ekonomi India tumbuh pada rata-rata 6.7% setiap tahunnya.33 Angka ini turun
sekitar 6% dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya yang mencapai ratarata pertumbuhan 8%. Beberapa isu yang menggoyahkan ekonomi India antara
lain investor yang mencabut beberapa investasinya. Hal ini disebabkan
undang-undang retrospektif yang disahkan. 34 Undang-undang ini dirancang
untuk pajak bersih dari transaksi luar negeri yang melibatkan perusahaanperusahaan India. Inflasi meningkat pada angka 7.72% yang disebabkan oleh
harga makanan dan bahan bakar yang naik. Beberapa masalah ini disebabkan
oleh policy paralysis 35 yang terjadi di akhir masa jabatan Singh.
Posisi pemerintahan Singh melemah dan terjadi penguatan posisi partai
oposisi di politik domestik. Oposisi cenderung bersikap destruktif terhadap
pemerintahan dikarenakan penurunan capaian ekonomi yang terjadi di
beberapa tahun terakhir. Koalisi yang rumit antara partai Kongres yang
The Economic Times, “India clocked 10.08 per cent growth under Manmohan Singh’s tenure:
Report”, diakses melalui https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/indiaclocked-10-08-pc-growth-under-manmohan-singhs-tenure-showsdata/articleshow/65444247.cms?from=mdr, pada 4 Juli 2020.
33
Vivek Kaul, “Manmohan Singh vs Narendra Modi: The Real India Growth Story”, diakses melalui
https://www.livemint.com/politics/policy/manmohan-singh-vs-narendra-modi-the-real-india-gdpgrowth-story-1555034270688.html , pada 4 Juli 2020.
34
BBC News, “Viewpoint: The Upbeat Legacy of Manmohan Singh”, diakses melalui
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-19709596 , pada 4 Juli 2020.
35
Policy paralysis adalah lumpuhnya kebijakan mengacu pada penundaan, kelambanan dan
ketidakmampuan untuk mengambil keputusan kebijakan oleh pemerintah atau berbagai departemen
dan Lembaga yang menjalankan negara dan ekonomi. Kelumpuhan kebijakan menghentikan ekonomi
dan pertumbuhan suatu negara. Kelumpuhan kebijakan lebih terlihat dalam ekonomi ketika berbagai
proyek tertunda. Sumber: Prudhvi Pavuluri, Social Sciences.in, Policy Paralaysis, diakses melalui
http://socialsciences.in/article/policy-paralysis , pada 4 Juli 2020.
32

23

mengusung Singh sebagai Perdana Menteri menyebabkan Singh tidak
memiliki kekuatan di parlemen. Partai Kongres tidak memiliki kursi dominan
dalam parlemen yang mengharuskan berbagi kekuasan dengan berbagai pihak.
Melemahnya komposisi struktural di pemerintahan salah satu yang
menyebabkan pemerintahan Singh tidak dapat melanjutkan reformasi ekonomi
pesat seperti di periode pertamanya.36
2. Pembangunan Ekonomi Digital dan Manufaktur India pada Era
Narendra Modi
Pemerintahan

Modi

memiliki

beban

yang

berat

pada

awal

pemerintahannya. Pemerintah sebelumnya menorehkan tinta emas di bidang
ekonomi hingga membuat dunia internasional banyak menyorot keberhasilan
India dalam melakukan reformasi ekonomi. Namun di sisi lain, terjadi
permasalahan struktural di dalam pemerintahan. Masyarakat kehilangan
kepercayaan dan berdampak pada beberapa sektor ekonomi yang menurun.
Oleh karena hal tersebut, kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh Modi
cenderung pada pembangunan nasional dan penguatan ekonomi domestik.
Narendra Modi memfokuskan kebijakan ekonominya pada penguatan
sektor domestik dengan memanfaatkan potensi ekonomi digital. Hal ini
bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan
kembali gairah ekonomi. Dalam rangka menciptakan kepercayaan publik dan
membangun ekonomi, Modi merumuskan beberapa kebijakan yang
mendorong literasi digital pada masyarakat. Dia ingin membawa India

DW.com, “Manmohan Singh leaves behind a mixed legacy”, diakses melalui
https://www.dw.com/en/manmohan-singh-leaves-behind-a-mixed-legacy/a-17516081 , pada 4 Juli
2020.
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terhubung secara digital. Masyarakat juga memungkinkan untuk mengontrol
langsung kinerja pemerintah untuk menjaga transparansi. Selain itu,
pemerintah menyuarakan semangat wirausaha pada generasi muda yang
membludak. Pemerintah melakukan stimulus dengan menciptakan lingkungan
pengembangan teknologi dan digital. Melalui program 10 juta Startup, Modi
berusaha untuk menciptakan lapangan kerja lewat masyarakatnya sendiri.
Dengan semangat India adalah pencipta lapangan kerja dibanding pencari
kerja. Pemerintah terus berupaya untuk memfasilitasi para pengusaha muda,
dan teknisi terampil bidang IT untuk mengembangkan usahanya hingga
berskala besar.37
Sektor jasa dan industri manufaktur masih menjadi andalan ekonomi India.
Sektor terbesar yang mendukung ekonomi India lainnya adalah komputer dan
industri telekomunikasi. Melalui beberapa skema pemerintah seperti Make in
India, India mampu meningkatkan sektor manufakturnya, tidak hanya jasa
pada bidang IT dan outsourcing. Sektor manufaktur yang terus mengalami
peningkatan oleh nilai FDI antara lain; Industri mobil, farmasi, bahan kimia,
makanan olahan, peralatan elektronik, semen, dan tekstil. Pemerintahan Modi
juga berhasil menarik beberapa perusahaan raksasa gawai pintar seperti Apple,
Samsung, dan Oppo untuk membangun pabriknya di India. Nilai investasi

Anuja Jaiswal, “Become job creators instead of job seekers, PM tells youth”, diakses melalui
https://timesofindia.indiatimes.com/india/Become-job-creators-instead-of-job-seekers-PM-tellsyouth/articleshow/50550341.cms, pada 4 Juli 2020.
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perusahaan-perusahaan ini mencapai 17 miliar USD.38 Pertumbuhan sektor
manufaktur terus naik di angka rata-rata 5% per tahun.39
Strategi untuk meningkatkan FDI juga dilakukan oleh pemerintah. Strategi
pemerintah Modi yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan memanfaatkan
potensi sektor manufaktur India dengan mengatasi isu-isu yang memengaruhi
FDI dan investasi secara keseluruhan. Pemerintah pusat berkomunikasi
langsung dengan pemerintah daerah untuk menghilangkan aturan hukum usang
dan meningkatkan tata kelola. Hal ini cukup berhasil menarik kembali FDI.
Proyek-proyek yang disetujui bernilai sekitar 33 miliar USD pada sektor energi
dan infrastruktur secara keseluruhan.40 Angka investasi ini mengalami
kenaikan, dibandingkan dengan tren investasi yang terus menurun pada lima
tahun terakhir. Sedangkan defisit fiskal India juga dapat ditekan dengan
capaian yang cukup memuaskan pada tahun 2016-2017 dengan angka 3%, dan
pada tahun 2017-2018 pada angka 3.2%.41
B. Kemenangan Narendra Modi Era Kedua
1. Latar Belakang Modi
Narendra Modi terlahir dengan nama lengkap Narendra Damodardas Modi
yang lahir pada 17 September 1950. Modi tumbuh di kota kecil sebelah utara
Gujarat. Dia menyelesaikan pendidikannya di bidang ilmu politik dengan gelar

“Make in India to boost domestic mobile phone manufacturing”, diakses melalui
https://technology.informa.com/571016/make-in-india-to-boost-domestic-mobile-phonemanufacturing , pada 6 Juli 2020.
39
IBEF.com, “Manufacturing Sector in India”, diakses melalui
https://www.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india.aspx, pada 6 Juli 2020.
40
Chetan Chauhan, “Prakash Javadekar clears 240 projects in 3 months” diakses melalui
https://www.hindustantimes.com/india/prakash-javadekar-clears-240-projects-in-3-months/storyWCrxd2rhSxQ3ozpOBZ7YiN.html , pada 6 Juli 2020.
41
“Arun Jaitley’s five-year struggle to bring down fiscal deficit, diakses melalui
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/arun-jaitleys-five-year-struggle-tobring-down-fiscal-deficit/articleshow/67568015.cms , pada 6 Juli 2020.
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M.A. di Universitas Gujarat di Ahmedabad. Dia kemudian bergabung dengan
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). RSS adalah organisasi pro-hindu di
awal tahun 1970. Modi kemudian mendirikan RSS di daerahnya. Dari sinilah
adalah awal gemilang karir politik Modi. 42
Modi kemudian bergabung dengan BJP di tahun 1987, dan setahun
kemudian ia terpilih sebagai sekretaris umum di partai cabang Gujarat. Dia
sangat berperan dalam memperkuat kehadiran partai di negara bagian pada
tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1990, Modi adalah salah satu anggota BJP
yang berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi di negara bagian. Dia
membantu BJP mencapai kesuksesan dalam pemilihan majelis legislatif negara
bagian pada tahun 1995. Pada kemenangan ini membuat BJP sebagai
pemimpin koalisi di India untuk pertama kalinya.
Pada tahun 1995, Modi diangkat sebagai sekretaris organisasi nasional
BJP di New Delhi, dan tiga tahun kemudian diangkat sebagai sekretaris
jenderal. Pada tahun 2001 dia menggantikan Menteri utama Gujarat yang saat
itu menjabat. Dia adalah Keshubhai Patel, yang merupakan sesama anggota
BJP. Pathel diturunkan karena dianggap bertanggung jawab atas gagalnya
pemerintahannya dalam menangani gempa besar Bhuj di Gujarat pada awal
tahun 2001 yang menewaskan lebih dari 20.000 orang. Modi kemudian
memasuki kontes pemilu pertamanya dalam pemilihan sela pada Februari 2002
dengan memenangkan kursi di majelis negara bagian Gujarat.

Shanthie Mariet D’Souza, “Narendra Modi: Prime Minister of India” diakses melalui
https://www.britannica.com/biography/Narendra-Modi/Premiership , pada 7 Juli 2020.
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Karir politik Modi kemudian dihiasi dengan campuran antara kontroversi
dan promosi pencapaian diri. Salah satu peristiwa yang menggegerkan ketika
dia menjabat sebagai Menteri utama Gujarat adalah pada kerusuhan komunal
pada tahun 2002. Dia dituduh mengabaikan kekerasan yang membunuh lebih
dari 1.000 orang dan sebagian besar adalah muslim. Kerusuhan komunal ini
diakibatkan oleh peristiwa kecelakaan kereta yang dibakar di kota Godhra dan
menewaskan puluhan penumpang hindu. Dunia internasional mengecam sikap
Modi dalam peristiwa tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan
Inggris. Amerika Serikat menangguhkan visa diplomatik Modi, sedangkan
Inggris mengkritik secara tajam peran Modi pada kerusuhan tersebut. Namun,
Modi justru bebas dari semua tuduhan dan kecaman, baik oleh peradilan dan
agen investigasi. Di saat yang sama, semua rekannya terseret dan menerima
hukuman penjara yang panjang.43
Namun peristiwa tersebut tidak menggoyahkan sama sekali reputasi Modi
di depan publiknya. Modi dinilai sebagai sosok yang paling berpengaruh di
partai BJP. Dia mampu membawa BJP pada arus utama politik dibawah
kepemimpinannya dengan kemenangan signifikan. Seperti dalam pemilihan
majelis legislatif Desember 2002, dengan memenangkan 127 dari 187 kursi.
Kemudian pada tahun 2007, dengan memenangkan 117 kursi, dan pada tahun
2012 menang lagi dalam jajak pendapat dan mengumpulkan 115 kursi. 44

Dhananjay Mahapatra, “SIT clears Narendra Modi of wilfully allowing post-Godhra riots” diakses
melalui https://timesofindia.indiatimes.com/india/SIT-clears-%20Narendra-Modi-of-wilfullyallowing-post-godhra-riots/articleshow/7031569.cms?from=mdr , pada 7 Juli 2020.
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Selama menjabat sebagai kepala pemerintahan Gujarat, Modi membangun
reputasi yang tangguh sebagai administrator yang cakap. Modi terkenal mampu
menyederhanakan sistem birokrasi pemerintah dan membuatnya menjadi lebih
tanggap dan efisien. Gaya pemerintahan Modi dikenal dengan sebutan Pro
People Good Governance Model (Model Pemerintahan yang Bersih dan Pro
Rakyat) atau kini lebih dikenal dengan Gujarat Model. Dia diberi penghargaan
atas pertumbuhan ekonomi yang cepat di Gujarat. Semenjak terpilih sebagai
Chief Minister (CM) atau kepala eksekutif di tahun 2002, Modi fokus pada
pertumbuhan ekonomi di Gujarat dengan membuatnya sebagai tujuan yang
atraktif untuk para pebisnis dan industrialisasi. Di masa pemerintahannya tahun
2007, dia meningkatkan pertumbuhan pertanian, menyediakan listrik untuk
semua desa, dan memperkuat perkembangan secara cepat negara bagian.45
Prestasi gemilangnya selama memimpin Gujarat ini pada akhirnya membawa
Modi terpilih sebagai pemimpin kampanye BJP dalam pemilu Lok Sabha 2014.
Setelah melakukan kampanye inklusifnya, ia dan partainya menang dengan
mayoritas kursi di Lok Sabha sekaligus menjadikan Modi sebagai Perdana
Menteri terpilih tahun 2014 menggantikan Manmohan Singh.
Pada awal pemerintahannya sebagai PM, Modi mencetak dua prestasi
diplomatik yang signifikan. Pada pertengahan September 2014 ia menjadi tuan
rumah kunjungan Presiden Cina Xi Jinping. Untuk pertama kalinya pemimpin
Cina berkunjung ke India dalam delapan tahun. Pada akhir bulan September

Shikha Goyal, “Narendra Modi Biography: Childhood, Family, Education, Political Life, Net Worth
& Key Facts, diakses melalui https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/narendra-modibiography-1554300449-1 , pada 7 Juli 2020.
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setelah diberikan visa oleh AS, Modi melakukan kunjungan yang sangat sukses
ke New York dan bertemu dengan Presiden AS kala itu Barrack Obama.46
Sebagai perdana Menteri, Modi mengawasi promosi budaya Hindu dan
implementasi reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi yang ia tekankan adalah
memperkenalkan perubahan struktural pada pemerintahan, penguatan ekonomi
domestik dengan membentuk skema-skema inisiatif, serta mengarah pada
merkantilisme pada perdagangan internasionalnya. Modi yang memiliki latar
belakang penganut hindu kuat dan berasal dari BJP menunjukkan karakternya
dengan membentuk skema-skema nasionalis untuk menyejahterakan rakyat
dan membuat India sebagai negara yang berdikari. Hal ini tersirat jelas dari
proyek-proyek ambisiusnya yang ingin menjadikan India sebagai negara
kekuatan baru di dunia.
2. Kampanye & Janji Politik Modi
Pada pemerintahan Partai Kongres khususnya pada periode pemerintahan
UPA47 II (2009-2014) menunjukkan penurunan popularitas yang tajam.
Skandal korupsi dan kinerja pemerintahan oleh Partai Kongres ini disebut
sebagai paralysis of governance48 oleh Partai oposisi. Secara nasional,

Shanthie Mariet D’Souza, Loc. Cit.
UPA (United Progressive Alliance) adalah koalisi partai sayap kiri India yang dimpin oleh Partai
Kongres. Koalisi ini pertama kali dibentuk setelah pemilihan umum tahun 2004. Alasan dibentuknya
koalisi ini adalah tidak ada satupun partai yang mendapatkan suara mayoritas. Koalisi partai UPA
yang dipimpin Partai Kongres mengusung Manmohan Singh sebagai Perdana Menteri. Koalisi UPA
berkuasa di Parlemen India selama 2 periode, sehingga biasa disebut UPA I dengan periode (20042009) dan UPA II untuk periode (2009-2014). Sumber: Britannica, “The History of India”
https://www.britannica.com/place/India/V-P-Singhs-coalition-its-brief-rise-and-fall, pada 10 Oktober
2020.
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Paralysis of governance adalah ketidakmampuan pemerintah yang berkuasa dalam memimpin dan
terjadinya halangan yang tidak terkendali oleh oposisi. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya
perumusan kebijakan, proyek pemerintah, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan efek berkelanjutan
lainnya. Sumber: Economic Times, “Politics of Paralysis” diakses melalui
https://economictimes.indiatimes.com/blogs/cursor/politics-of-paralysis/, pada 10 Oktober 2020
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performa India di dunia internasional di bawah pemerintahan Partai Kongres
menunjukkan perlambatan ekonomi. Mata uang India (Rupee) pada Agustus
2013 merosot 68,8 terhadap dollar Amerika. PDB India juga terus menurun
dalam tiga tahun terakhir. Dari 9,3% di tahun 2010-2011 menjadi sekitar 5%
di tahun 2012-2013.49 Selain masalah ekonomi, skandal korupsi juga muncul
di permukaan di beberapa tahun terakhir pemerintahan Kongres. Skandal pada
tahun 2013 ini menyebabkan India berada pada posisi 94 dari 177 negara dalam
hal korupsi institusional menurut Lembaga Transparency International
(2013).50 Isu korupsi adalah salah satu isu yang tidak pernah gagal menarik
perhatian publik. Hal ini menyebabkan persepsi publik menjadikan BJP
sebagai alternatif terbaik untuk menggantikan posisi Partai Kongres di
pemerintahan yang akan datang. Selain itu, sosok Modi yang memiliki
kredibilitas kuat juga diusung sebagai calon perdana Menteri yang diajukan
oleh BJP.
Selain isu kegagalan pemerintah sebelumnya. Keberhasilan BJP dan Modi
ialah memanfaatkan suara pemilih perdana (first time electors) sebagai suara
besar dan penentu kemenangan. Diketahui bahwa pada pemilu 2014, terdaftar
sekitar 120.530 juta jiwa dengan usia kisaran 15-19 sebagai first electors.
Mereka adalah anak muda yang memiliki karakteristik tidak fanatik pada partai
tertentu, pragmatis, dan tidak berideologi. Para first electors yang berusia muda
sangat fokus pada isu ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah lapangan
kerja. Diketahui bahwa pengangguran di India terus meningkat dari 3,5% pada

49

E. Thorsen & C. Sreedharan, Loc. Cit.
Transparancy International, “Report: Corruption Perceptions Index 2013”, diakses melalui
https://images.transparencycdn.org/images/2013_CPIBrochure_EN.pdf, pada 12 Juli 2020.
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tahun 2011 menjadi 3,7% pada tahun 2013.51 Selain angka pengangguran yang
terus naik, pemerintah yang berkuasa hanya mampu menyediakan pekerjaan
informal dengan upah rendah, kondisi kerja yang kurang layak, tidak ada
kesempatan untuk berunding dalam pekerjaan, serta tanpa jaminan sosial. 52
Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Modi dengan menyuarakan
keberhasilannya dalam membangun Gujarat. Angka pengangguran paling
rendah, kondisi anak-anak paling sehat, dan pertumbuhan PDB yang paling
tinggi.53

Capaian-capaian

ini

menjadi

janji

politik

untuk

mengimplementasikannya pada skala nasional jika ia terpilih sebagai Perdana
Menteri. Ia juga berjanji untuk fokus menarik investasi asing dan pembangunan
infrasktruktur. BJP meyakinkan bahwa Modi adalah pemimpin yang mampu
membawa perubahan dengan sosoknya yang karismatik, tegas, dan kuat.
Dalam kampanyenya, Modi menggambarkan dirinya sebagai kandidat yang
bisa membalikkan perekonomian India yang berkinerja buruk. Hal ini sesuai
dengan budaya politik India yang mudah dipengaruhi oleh sosok pemimpin
yang berkarisma, maupun kecenderungan-kecenderungan politik di India yang
pragmatis dan tidak berideologi karena sebagian besar pemilihnya pemuda.
BJP melakukan strategi kampanye yang luar biasa dengan menggunakan
teknologi tinggi (high-technology) seperti hologram tiga dimensi (3D
Hologram) yang mampu menarik perhatian publik dan para pemilih muda.

51

Ibid.
D. Basu & K. Misra, “BJP’s Demographic Dividen in the 2014 General Elections: An Empirical
Analysis” dalam Working Paper 2012-06, Department of Economics, University of Massachusetts,
Amherst, 2014, hal 23.
53
P. Singh dkk, “BJP Landslide Victory in 2014 General Election: A Political Geographer
Perspective”, dalam International Journal of Social and Humanities Research, vol. 3, no. 2, April-Juni
2015, hal 554.
52

32

Selain memanfaatkan teknologi, BJP dan Modi juga memanfaatkan media
sosial daring seperti Twitter, Youtube, Facebook, Google+ dan website untuk
menjangkau para pemilih muda yang sebagian besar terhubung dengan
internet.54 Modi merupakan politikus India yang paling maju dalam
pemanfaatan teknologi internet. Bahkan ia satu-satunya politikus yang
mengelola website secara pribadi, dan politikus yang paling banyak
dibicarakan di media sosial. Dengan strategi ini, BJP dan Modi mampu
menjangkau sekitar 234 juta pemilih. 55
Strategi komunikasi publik yang baik tidak hanya dilakukan oleh Modi
pada kampanye politiknya. Modi juga melakukan hal yang sama dalam
mengomunikasikan program-program pemerintahannya ketika menjabat.
Seluruh program pemerintahannya diintegrasikan pada platform digital agar
dengan mudah diakses oleh semua orang. Kemenangan Modi dan partainya
secara mayoritas juga membuat Modi memiliki kekuatan yang luar biasa dalam
roda pemerintahan.
3. Kemenangan Modi Periode Kedua
Kekuatan Modi sebagai individu dan Perdana Menteri India tidak
terelakkan lagi. Modi terpilih kembali untuk masa jabatannya yang kedua.
Aliansi yang dipimpin BJP unggul dengan raihan lebih dari 300 kursi di
parlemen, dan memastikan bahwa Modi akan kembali mendominasi parlemen
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dengan jumlah kursi total sebanyak 543. 56 Modi telah menjadi pemimpin
pertama India sejak 1971 yang menguasai mayoritas partai tunggal dalam
pemilihan satu lawan satu. Kemenangan Modi yang kedua ini juga menorehkan
sejarah, bahwasanya Modi adalah pemimpin BJP pertama yang terpilih untuk
kedua kalinya setelah menyelesaikan masa jabatan lima tahun. Prestasi yang
sejauh ini hanya diraih oleh dua pemimpin Kongres Jawaharlal Nehru dan
Indira Gandhi. Sedangkan lawan BJP yaitu partai Kongres meraih capaian
kursi terendah sepanjang sejarah yang hanya memperoleh 44 kursi. Sejak 2014,
partai tersebut bahkan tidak dapat mengklaim sebagai ‘oposisi resmi’. Hal ini
dikarenakan sebuah partai harus memiliki minimal 55 kursi (10%) untuk
mendapatkan gelar tersebut. 57 Pemilu India tahun 2019 diikuti oleh sekitar 900
juta orang, dilaksanakan dalam tujuh tahap yang ditetapkan selama lima
setengah minggu.58
Kemenangan Modi untuk yang kedua kalinya ini disebabkan oleh
beberapa faktor. Modi dan BJP berhasil memanfaatkan isu yang sedang
memanas mendekati pelaksanaan pemilu India yaitu keamanan. Pada
pertengahan Februari, terjadi ketegangan antara Pakistan dan India yang
menewaskan 40 tentara paramiliter India. Modi mengerahkan kekuatan
militernya dalam beberapa bulan menjelang pemilihan, menggambarkan
dirinya sebagai ‘chowkidar’ atau penjaga yang melindungi India. Modi
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mengirimkan jet India ke wilayah udara Pakistan untuk pertama kalinya sejak
1971 dan mengebom kamp pelatihan. Keberhasilan Modi dalam menangani isu
keamanan ini mampu diolah dengan baik oleh BJP sebagai strategi untuk
meraup suara. Menurut wawancara yang dilakukan oleh wartawan BBC India
kepada seorang pemilih di Kolkata mengatakan bahwa, “Tidak apa kalau
pembangunannya sedikit, namun Modi membuat negara aman”. 59
Selain isu keamanan yang mampu melambungkan raihan suara untuk
Modi, bangkitnya nasionalisme juga sedang menjadi tren di berbagai negara
termasuk India. Hasrat untuk meraih kembali kejayaan yang hilang bergema
dengan munculnya pemimpin nasionalis yang kuat di seluruh dunia. Seperti
Donald Trump yang menyuarakan ‘Make America Great Again’ atau Putin
dengan slogannya yang mirip dengan Trump. Hal ini juga yang sama dilakukan
oleh Xi Jinping dengan slogan ‘Kebangkitan akbar rakyat Cina’ atau Benjamin
Netanyahu dengan slogan ‘Agar berbagai bangsa diberi cahaya’. Modi
menyerukan nasionalisme hindu sebagai identitas India. Dia menggunakan
tema kampanye yang menyerukan kembalinya kejayaan masa lalu. Ia
menyerukan nostalgia pada Raja Rama, yang merupakan intisari dari ajaran
agama Hindu di India. Raja yang paling ideal dan memiliki sistem
pemerintahan yang sempurna.
Pemerintahan kedua Modi menghadapi berbagai tantangan. Ekonomi
masih menjadi salah satu isu utamanya. India diperkirakan akan mengambil
alih posisi Inggris sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di
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dunia. India yang sedang mengalami bonus demografi, diprediksi akan menjadi
mesin pertumbuhan ekonomi global. Pemasukan India yang tinggi melalui FDI
telah dirasakan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor
manufaktur. Namun secara umum ekonomi India masih bermasalah dengan
permintaan yang melambat, penurunan penghasilan, dan angka pengangguran.
Industri pertanian berada dalam krisis karena kontrol harga yang diterapkan
Modi telah merugikan pendapatan pertanian.
C. Langkah – Langkah Praktis Kebijakan Ekonomi Modi
Dalam sub bab ini akan dijelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintahan Modi yang paling memengaruhi kondisi ekonomi India.
Tindakan ini meliputi sentralisasi kebijakan di bawah Modi serta pengaruhnya.
Terdapat pula beberapa kebijakan ekonomi yang paling berdampak pada
ekonomi India.
1. Pola Pemerintahan dan Pengambilan Keputusan Modi
Pada pemilu 2014, Modi bersama BJP memenangkan pemilihan umum
Lok Shaba. Modi mengakhiri 25 tahun pemerintahan koalisi, dengan
kemenangan mayoritas 336 dari 543 kursi di Majelis Rendah Parlemen.
Pemerintahan baru adalah pemerintahan mayoritas partai tunggal pertama yang
pernah dibentuk oleh BJP. Hal ini menyebabkan Modi memiliki kekuatan yang
luar biasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Modi terkenal melakukan
banyak reformasi atau perubahan kebijakan. Modi juga merumuskan beberapa
kebijakan kontroversial. Namun, kebijakan-kebijakan ini mudah saja lolos di
parlemen karena kemenangan mayoritas partainya. Selain itu, Modi memang
sosok yang memiliki pengaruh kuat di partainya.
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Salah satu keberhasilan Modi dalam struktural pemerintahan India adalah
dapat menyelaraskan pengambilan kebijakan antara pemerintah pusat dan
negara bagian. Pemerintahan PM sebelumnya mulai dari Nehru hingga Singh,
pemerintah pusat memiliki dominasi yang kuat dalam pengambilan kebijakan.
Akibatnya sering menimbulkan ketegangan dengan negara bagian yang merasa
tidak terakomodasi secara penuh. Mereka merasa kurang memiliki kekuatan
dalam mengatur sendiri pemerintahan lokalnya. Namun di era Modi, dengan
memanfaatkan kekuatan individu dan kolektif, Modi menempatkan
keseimbangan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan utama seperti
memperkenalkan pajak barang dan jasa (GST), memperluas bagian keuangan
publik yang dialokasikan ke negara bagian, dan menggunakan efisiensi
administratif yang didorong secara teknologi seperti memperbesar hamparan
Aadhaar.60 Aadhar adalah sistem pencatatan digital kependudukan India yang
terdiri dari nomor acak 12 digit yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah India
untuk penduduk India setelah memenuhi proses verifikasi. 61 Meskipun
ketegangan antara pusat dan negara bagian tetap ada, keseimbangan ini
mengukir jalan tengah antara kedua kekuatan dan didorong oleh kepentingan
politik di kedua sisi. Di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, keseimbangan
antara kekuatan-kekuatan ini mencapai jalan tengah melalui lima perubahan
besar, yaitu:62
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1. Penggantian Komisi Perencanaan oleh NITI Aayog (National
Institution for Transforming India)
2. Devolusi keuangan terbesar ke negara bagian melalui Komisi
Keuangan
3. Perluasan Aadhaar
4. Demonetisasi uang kertas 1000-rupee dan 500-rupee; dan
5. Pengenalan GST
Jika dalam pemerintahan dalam negeri terjadi keseimbangan antara
pemerintah pusat dan negara bagain, hal yang berbeda justru tampak pada
politik luar negeri. Pengambilan kebijakan sangat terpusat pada tingkat
individu yaitu melalui kantor Perdana Menteri. Sejak menjadi Perdana Menteri,
Modi telah memusatkan keputusan kebijakan luar negeri, termasuk keputusan
bantuan luar negeri dengan meningkatkan kekuasaan jabatan Perdana Menteri
dalam gaya kuasi-presidensial.63 Modi mengesampingkan peran Menteri Luar
Negeri, dan menyalurkan sumber dana bantuan luar negeri melalui
kementerian keuangan, dimana Modi dapat terlibat langsung dalam
pengambilan keputusan. Modi memiliki pendekatan yang berbeda dengan
perdana Menteri India sebelumnya sejak era Nehru. PM India sebelumnya
kebanyakan memberdayakan menteri-menteri kabinetnya dalam pengambilan
keputusan. Namun, sesuai pernyataan pertama Modi, dimana ia menyatakan
dengan sangat jelas bahwa, “The prime minister is in charge of all-important
policy issues, as well as all other portfolios not allocated to any minister.”
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(Perdana Menteri bertanggung jawab atas semua kebijakan isu penting, dan
sebagaimana seluruh portfolio tidak dialokasikan kepada Menteri manapun.)64
Hal ini diwujudkan Modi sebagaimana dia merespon masalah-masalah
kebijakan strategis luar negeri yang ada langsung dari dirinya, tidak diwakilkan
pada administrator atau Menteri luar negerinya. Sebagaimana dia menyatakan
kepada pers langsung mengenai jumlah kredit tertinggi yang pernah ditawarkan
India pada Bangladesh pada kunjungannya Juni 2015. Sentralisasi
pengambilan keputusan bantuan luar negeri dan merkantilisasi bantuan luar
negeri India di bawah Modi adalah meningkatnya peran yang dimainkan oleh
Kementerian keuangan dalam mengelola dan menyalurkan bantuan luar negeri.
Antara tahun 2015-2016 dan 2016-2017 jumlah bantuan luar negeri disalurkan
melalui kementerian keuangan meningkat dua kali lipat. 65 Tujuan bantuan luar
negeri yaitu memberikan jalur kredit kepada para negara peminjam dengan
dalih untuk menerima barang-barang ekspor India. Pemerintah juga
memberikan subsidi yang signifikan kepada eksportir India yang menyediakan
pasokan dan layanan melalui instrumen pinjaman dan jalur kredit.
2. Kebijakan Ekonomi Modi
Modi merumuskan berbagai kebijakan dan skema ekonomi di masa
pemerintahannya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian India
yang menurun. Kebijakan ekonomi ini meliputi manufaktur, ekonomi digital,
inklusi keuangan hingga serangan terhadap uang gelap. Beberapa dari
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kebijakan ini merupakan perpanjangan dari ide-ide masa lalu, kebijakan yang
memang sedang berjalan, dan ide-ide baru yang memang dibentuk di masa
pemerintahannya. Tingkat keberhasilan dari kebijakan ekonomi yang dibentuk
oleh Modi juga beragam. Beberapa kebijakan dapat meningkatkan
perekonomian, namun beberapa lainnya dianggap sebagai kebijakan yang
gagal karena menyebabkan penurunan ekonomi dan kekacauan di masyarakat.
Berikut ini akan dipaparkan kebijakan ekonomi Modi yang paling berpengaruh
dalam perekonomian India.
2. 1. Make in India
Kebijakan Make in India adalah salah satu diantaranya, kebijakan andalan
pemerintah ini pada dasarnya bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan
yang besar bagi tenaga semi terampil dan tidak terampil yang semakin
membludak di India, serta peningkatan ekspor melalui produk manufaktur.
India berambisi menjadikan negaranya sebagai manufacturing hub baru di
dunia. Pemerintah cukup berkonsentrasi dalam menyukseskan kebijakan ini
dengan melakukan berbagai reformasi peraturan dan birokrasi. Penjelasan
secara lebih rinci mengenai kebijakan ini akan dibahas pada bab berikutnya.
2. 2. Digital India
India memiliki 560 juta pelanggan internet pada September 2018, nomor
dua setelah Cina. Orang India mengunduh lebih banyak aplikasi yaitu sebesar
12,3 miliar pada 2018, daripada negara manapun kecuali Cina. Mereka
menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial, rata-rata 19 jam seminggu,
daripada pengguna media sosial di Cina dan Amerika Serikat. Persentase orang
dewasa di India setidaknya memiliki satu akun keuangan digital, dan telah
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meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2011, menjadi 80%. Sebagian besar
berkat program inklusi keuangan masal pemerintah yang biasa disebut dengan
Jan-Dhan Yojana.66
Dalam ranah teknologi yang meningkat pesat dan penurunan biaya data
internet, diperkirakan akan menciptakan nilai ekonomi yang signifikan.
Pertama, sektor digital inti seperti IT-BPM, komunikasi digital, dan
manufaktur elektronik. Kedua, sektor digitalisasi baru seperti layanan
keuangan, pertanian, perawatan kesehatan, logistik, dan manufaktur. Ketiga
adalah layanan pemerintah dan pasar tenaga kerja yang dapat menggunakan
teknologi digital dengan cara baru.
Sektor digital inti India menyumbang sekitar 170 miliar USD atau 7% dari
PDB pada tahun 2017-2018. Ini terdiri dari nilai tambah dari sektor digital inti
115 miliar USD dari IT-BPM, 45 miliar dari komunikasi digital, dan 10 miliar
USD dari manufaktur elektronik. Berdasarkan pendapatan industri, struktur
biaya, dan tren pertumbuhan, sektor-sektor ini akan terus berkembang dan
diperkirakan totalnya akan mencapai antara 355 miliar USD dan 435 miliar
USD, sekitar 8-10% dari PDB India tahun 2025. 67 Dampak ekonomi digital
yang dimiliki India menciptakan kesempatan besar bagi negara untuk terus
mengembangkan bisnisnya. Sehingga dibutuhkan pembangunan di seluruh lini
untuk membuat ekosistem digital di India terus berkembang.
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Pada tanggal 1 Juli 2015, program unggulan pemerintah Modi yaitu
Digital India diperkenalkan kepada publik. Program ini bertujuan untuk
mentransformasi seluruh ekosistem pelayanan publik melalui pemanfaatan
teknologi informasi. Layanan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan
laptop, telepon genggam, tablet, televisi, radio, dan internet. 68 Visinya adalah
untuk mengubah India menjadi masyarakat yang diberdayakan secara digital,
ekonomi, dan pengetahuan digital. Program ini benar-benar berfokus dengan
membuat administrasi pemerintah dapat diakses oleh setiap warga negara
secara elektronik dengan mengurangi pekerjaan manual. Program ini bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.
Program Digital India mencakup sektor pertanian, industri, dan jasa.
Sektor jasa paling berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan semakin
berkembang pesat melalui program ini. Digital India berfokus pada 3 area
yaitu; infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh setiap warga negara,
pemberdayaan warga digital, tata kelola, dan layanan sesuai permintaan.
Program ini tediri dari 9 pilar, yaitu; jalan raya broadband, akses internet
publik, akses universal ke konektivitas seluler, e-governance, e-kranti, layanan
informasi untuk semua, rezim manufaktur elektronik yang kokoh, program
panen awal, dan IT untuk pekerjaan. 69
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Inisiatif ini membawa investasi yang besar di bidang teknologi dengan
1.13 lakh crore70 yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan respon
dari pemerintah. Hal ini akan mendorong penggunaan teknologi untuk
menghubungkan dan memberdayakan masyarakat, terlebih di area kesehatan,
pendidikan, tenaga kerja, perdagangan dan lain sebagainya. Program ini
menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan PDB, pendapatan
per kapita dan meningkatkan gaya hidup masyarakat. Digital India menarik
lebih dari 4 lakh crore investasi dan menghasilkan lebih dari 18 lakh peluang
kerja pada peluncurannya. Program Digital India akan meningkatkan PDB
hingga US$ 1 triliun pada tahun 2025 sehingga berperan sebagai peran kunci
dalam faktor ekonomi makro dan mikro seperti penciptaan lapangan kerja,
pertumbuhan PDB, pertumbuhan jumlah dan produktivitas tenaga kerja bisnis
dan pendapatan bagi pemerintah.71
2. 3. Startup India
Penyebaran teknologi juga telah menciptakan lahan subur bagi para tenaga
kerja usia muda. India baru-baru ini menempati peringkat ketiga sebagai negara
yang memiliki ekosistem startup terbesar di dunia. Saat ini India memiliki 26
perusahaan startup yang masing-masing bernilai lebih dari $ 1 miliar. 72 Tingkat

70

Lakh crore adalah sistem perhitungan uang dalam Bahasa Inggris India. Lakh berarti 100.000
(serratus ribu) dan crore berarti 10.000.000 (sepuluh juta). Istilah lakh crore banyak digunakan di
negara-negara Asia Selatan, dan secara umum dipakai dalam artikel surat kabar, buku teks, dan karya
sastra India. Kedua istilah lakh crore pertama kali dicatat dalam Oxford English Dictionary (OED)
pada awal abad ke 17. Sumber: Oxford English Dictionary, “The most distinctive counting system in
English? Indian cardinal numbers”, diakses melalui https://public.oed.com/blog/the-most-distinctivecounting-system-in-english-indian-cardinal-numbers/, pada 10 Oktober 2020.
71
Aiswarya Vijayan, Loc. Cit.
72
Ashok Lalwani, “This is how India can become the next Silicon Valley”, diakses melalui
https://www.weforum.org/agenda/2019/10/india-technology-development-silicon-valley/, 16 Juli
2020.

43

keberhasilan ini mendorong minat pada kewirausahaan digital sebagai jalur
karir, yang dapat membantu membangun tenaga kerja di bidang teknologi.
India memiliki semua kondisi yang tepat untuk pertumbuhan
kewirausahaan yang didukung oleh kombinasi perubahan demografi dan tren
ekonomi. Pertama, India memiliki populasi kaum muda yang tak tertandingi
(lebih dari 65% dari 1,3 miliar penduduk India berusia di bawah 35 tahun,
dengan lebih dari 50% di bawah 25 tahun). Kedua, India sedang mengalami
urbanisasi yang luar biasa, dengan meningkatnya migrasi kaum muda dari
pedesaan ke perkotaan. 73 Dari sudut pandang konsumen, ini menciptakan
demografi muda kelas menengah dengan daya beli yang meningkat dan minat
yang tinggi pada inovasi digital. Dari perspektif bisnis, ini juga merupakan
sumber bakat yang menarik bagi tenaga kerja.
Pada tahun 2014, terjadi gelombang startup yang tiba-tiba mengguncang
India dengan ide dan solusi inovatif untuk masalah modern. Ide dan solusi ini
tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga bernilai jutaan dollar yang
artinya dapat menjadi potensi bisnis. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah
India

meluncurkan

skema

‘Startup

India’

sebagai

inisiatif

untuk

mempromosikan startup baru di negara tersebut dengan memberikan dukungan
pendanaan startup, bimbingan, dan peluang kemitraan & inkubasi industriakademisi.74 Skema ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong
semangat kewirausahaan di antara warga negaranya serta menghasilkan
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lapangan kerja di antara pengangguran melalui perusahaan rintisan. Adapun
rencana aksi dari inisiatif ini berfokus pada tiga bidang, antara lain:75
1. Penyederhanaan dan penanganan
2. Dukungan dan insentif pendanaan
3. Kemitraan dan inkubasi industri-akademisi
Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan lintas lembaga kementerian
untuk mendukung keberhasilan dari inisiatif ini. Kementerian Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Departemen Sains dan Teknologi memberikan
dukungan dengan mendirikan lebih dari 75 pusat dukungan startup di National
Institutes of Technology (NITs), Indian Institutes of Information Technology
(IIT), India Institutes of Science Education and Research (IISERs) dan
National Institutes of Pharmaceutical Education and Research (NIPERs).76
Selain itu untuk mendukung aspek ‘Kemitraaan Industri-Akademisi dan
Inkubasi’, Kementerian SDM juga mendirikan pengembangan ‘Research
Park’ yang akan dibangun dengan sistem pendanaan kemitraan bersama
pendidikan tinggi di seluruh India. Investasi awal sebesar 100 crore, telah
disisihkan untuk program tersebut, yang bertujuan untuk memberikan siswa
akses terhadap dana dan bimbingan untuk mendirikan startup bagi para
pemula.77

Startup India Government “Action Plan Startup India”, diakses melalui
https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/Action%20Plan.pdf, pada
22 September 2020.
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The Hindu.com, “Startup India: This is the beginning of big bang start up boom in India, says
Softback CEO, diakses melalui https://www.thehindu.com/business/Start-up-India-This-is-thebeginning-of-big-bang-start-up-boom-in-India-says-Softbank-CEO/article14001592.ece, pada 22
September 2020.
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https://www.thehindu.com/news/national/with-startup-india-research-parks-tobloom/article7793560.ece, pada 22 September 2020
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Sumber pendanaan inisiatif ‘Startup India’ salah satunya berasal dari
investasi asing, beberapa investasi yang tercatat menyumbang angka yang
besar antara lain; Soft Bank yang berkantor pusat di Jepang menginvestasikan
US $10 miliar. Google juga meluncurkan program kompetisi startup di India,
dimana pemenangnya akan mendapatkan US $100.000 dalam kredit Cloud
Google. Oracle mendirikan sembilan pusat inkubasi di Bengaluru, Chennai,
Gurgaon, Hyderabad, Mumbai, Noida, Pune, Trivandrum, dan Vijayawada. 78
2. 4. Skill India
Skill India atau National Skills Development Mission of India adalah
kampanye yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada 15 Juli
2015 untuk melatih lebih dari 10 juta orang sampai tahun 2022.79 Program ini
bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan yang berbeda pada orang
India yang dikelola oleh National Skills Development Corporation of India.
Lebih dari separuh penduduk India berusia di bawah 25 tahun. Pemerintah
membentuk skema ini bertujuan untuk menawarkan program pengembangan
sumber daya manusia yang holistik untuk memanfaatkan keuntungan
demografis serta secara beriringan meningkatkan perekonomian negara.
Adapun misi dari program ini meliputi antara lain; 80

Moulishree Srivastava, “After Digital India, Oracle seeks to participate in Make in India, Start-up
India”, diakses melalui https://www.livemint.com/Industry/NIK7XM3p7ochGKFtDruhUL/AfterDigital-India-Oracle-seeks-to-participate-in-Make-in.html, pada 22 September 2020.
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diakses melalui https://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-launches-skill-india-initiative-that-aimsto-train-40-crore-people-781897, pada 21 September 2020.
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1. Menciptakan peluang dan ruang lingkup untuk pengembangan bakat
bagi kaum muda India dengan menawarkan kursus keterampilan India
khusus.
2. Meningkatkan sektor-sektor yang sudah menjadi bagian dari modul
pengembangan keterampilan berdasarkan skema pengembangan
keterampilan sebelumnya.
3. Mengidentifikasi area baru untuk pelatihan dan pengembangan
keterampilan.
Dalam anggaran tahun fiskal 2017-2018, pemerintah India telah
menyisihkan Rs 17.000 crore, alokasi tertinggi yang pernah ada untuk sektor
ini, untuk meningkatkan misi Skill India. Pemerintah juga menginvestasikan
Rs 4.000 crore dalam peluncuran Skill Acquisition and Knowladge Awareness
for Livelihood Promotion Programme (SANKALP) yaitu program akusisi
keterampilan dan kesadaran pengetahuan untuk promosi mata pencaharian.
Pemerintah juga mendirikan 100 pusat keterampilan internasional India (India
International Skill Centres), yaitu kursus lanjutan dalam bahasa asing untuk
membantu para pemuda mempersiapkan karir di luar negeri.81
2. 5. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (Skema Inklusi Keuangan)
Pada tahun 2014, Modi mengumumkan salah satu program inklusi
keuangan terbesar di dunia. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana adalah sebuah
skema untuk memberikan inklusi keuangan dan membantu orang India yang
tidak memiliki rekening bank untuk membuka rekening bank, mendapatkan

Economic Times, “To boost Skill India Missio, Govt sets aside Rs 17.000 crore in Budget”, diakses
melalui https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/to-boost-skill-india-missiongovt-sets-aside-rs-17000-crore-in-budget/articleshow/56944089.cms, pada 22 September 2020.
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kartu debit, dan akses ke skema jaminan sosial seperti asuransi dan pensiun.
Dalam hal jumlah, kebijakan ini telah memungkinkan finansialisasi India pada
skala yang besar, yaitu pada 2018 ada hampir 310 juta penerima manfaat. Tiga
per lima diantaranya di daerah pedesaan, dengan total saldo Rs 73.690 crore.82
Saat ini, 80% orang dewasa di India memiliki akses ke rekening bank, yang
secara signifikan telah mengurangi ketidakefisienan dalam bentuk transfer
tunai kepada penerima manfaat. Skema ini sangat menguntungkan bagi orang
miskin untuk mendapatkan akses terhadap keuangan modern.
Namun, disisi lain kebijakan ini juga masih menimbulkan masalah seperti
pendapat para kritikus mengenai tantangan terhadap masalah privasi dan
keamanan. Kekhawatiran lain yang ditimbulkan adalah penggunaan rekening
bank yang terbatas, ketersediaan kredit, alokasi manfaat yang diterima oleh
pusat dan negara bagian. Beberapa masalah ini yang menjadi tantangan
pemerintah India ke depan.
Berikut tadi langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh Modi. Hal ini
diwujudkan melalui pola pemerintahan dan pengambilan keputusan Modi. Di
pemerintahan dalam negeri, Modi dapat menyeimbangkan sinergi antara
pemerintah pusat dan negara bagian. Sedangkan di politik luar negeri Modi
cenderung lebih menunjukkan sentralitas kepemimpinan. Selain itu, Modi
merumuskan beberapa kebijakan ekonomi sebagai upayanya meningkatkan
ekonomi India. Terdapat lima kebijakan yang berdampak pada peningkatan
ekonomi di India. Kondisi ekonomi, perkembangan jaman, dan karakter

Gautama, “Nine Economic Policies that Define Modi@4”, diakses melalui
https://www.orfonline.org/expert-speak/nine-economic-policies-that-define-modi-4/, pada 20
September 2020.
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Narendra Modi serta latar belakangnya yang membuat terbentuknya kebijakankebijakan ekonomi yang dilaksanakan di masa pemerintahan (2014-2019).

BAB III
SUBSTITUSI IMPOR & PROTEKSI DALAM RANGKA PENINGKATAN
EKONOMI NASIONAL INDIA ERA MODI
Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana India meningkatkan sektor
manufakturnya. India berusaha untuk melakukan substitusi impor untuk mengurangi
barang impor yang mendominasi di dalam negeri. Dalam upayanya melakukan
substitusi impor, India melakukan perbaikan dan memaksimalkan faktor-faktor
produksi untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah juga terus melakukan reformasi
kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan iklim berbisnis yang kondusif.
Poin-poin ini terangkum dalam kebijakan Make in India.
India tidak hanya memfokuskan pada produksi di dalam negeri. Dalam hal
distribusi produk yang telah dihasilkan, India memberikan berbagai bantuan dan
skema ekspor untuk membantu pengusaha lokal meningkatkan perdagangan ke luar
negeri dengan skema subsidi ekspor. Selain itu, India juga berusaha melindungi
produsen dalam negeri dengan melakukan berbagai skema proteksionisme.
Proteksionisme ini berupa hambatan tarif dan non tarif bagi barang dan jasa impor.
Upaya-upaya yang dilakukan ini menghasilkan beberapa peningkatan di beberapa
sektor ekonomi. Namun capaian ini tidak sepenuhnya meningkat di seluruh lini
ekonomi, masih ada beberapa sektor ekonomi yang masih membutuhkan kerja keras.
Meskipun begitu, India di masa pemerintahan Modi mampu mengembalikan gairah
ekonominya.
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A. Substitusi Impor Melalui Skema ‘Make in India’
1. Model dan Strategi ‘Make in India’
Pada September 2014, Perdana Menteri Narendra Modi dalam pidatonya
mengumumkan secara resmi mengenai kebijakan ambisius yang disebut “Make in
India”. Pada dasarnya Make in India adalah kebijakan manufaktur nasional. Tujuan
dari kebijakan ini dibentuk adalah meningkatkan kontribusi manufaktur pada PDB
negara, dari 16% menjadi 25% pada tahun 2022. Tujuan lainnya yaitu menciptakan
lebih dari 100 juta lapangan kerja pada tahun 2022.83 Kebijakan Make in India
mengatur 11 sektor yang menjadi fokus utamanya. Serta menyusun 25 sektor yang
diperkirakan akan memberikan keuntungan. Sektor-sektor dalam program Make in
India ini meliputi mobil, komponen mobil, penerbangan, bioteknologi, kimia,
konstruksi, manufaktur pertahanan, mesin elektronik, sistem elektronik, makanan
olahan, IT dan BPM, kulit, media dan hiburan, pertambangan, minyak dan gas,
farmasi, pelabuhan dan pengiriman, rel kereta api, energi terbarukan, pembangunan
jalan raya, ruang angkasa, tekstil dan garmen, energi panas, pariwisata dan
perhotelan, serta kesehatan.84 Adapun 3 target utama Make in India adalah:
1. Menarik Foreign Direct Investment
2. Mengurangi impor dan menyeimbangkan perdagangan
3. Mendorong produksi domestik
Foreign Direct Investment sangat dibutuhkan oleh India untuk pembangunan
infrastruktur dan alih teknologi. Pemerintah India melakukan banyak perubahan
dan penyederhanaan mengenai kebijakan FDI. Salah satu hal yang dilakukan
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pemerintah yaitu menghapuskan The Foreign Investment Promotion Board (FIPB).
FIPB adalah badan antar kementerian di bawah Department of Economic Affairs
dalam Ministry of Finance (Kementerian Keuangan). Dalam mekanisme kerja
Lembaga ini, jumlah penanaman modal asing melebihi Rs 3.000 dan Rs 5.000 harus
disetujui oleh Menteri Keuangan, dan selanjutnya oleh Cabinet Committee on
Economic Affairs (CCEA) atau Komite Kabinet urusan ekonomi atas rekomendasi
FIPB. Kemudian FIPB digantikan dengan Foreign Invesment Facilitation Portal
(FIFP) pada Mei 2017. FIFP adalah online single point interface atau sistem daring
terintegrasi untuk memfasilitasi penanaman modal asing. Alasan FIPB diganti
adalah untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses dalam proposal
FDI, sehingga FDI yang masuk ke dalam negeri dapat ditingkatkan. Setelah
pengahapusan FIPB, saat ini departemen pemerintah telah diberi wewenang untuk
mengakses proposal FDI yang lebih transparan dan mempersingkat waktu.
Kemudahan investasi ini membawa kenaikan FDI yang cukup pesat hanya dalam
kurun waktu 2 tahun sebesar 23%. 85
Selain mendorong kemudahan berinvestasi, target utama lainnya dari skema
Make in India adalah mengurangi impor dan memperbesar ekspor. Keadaan India
adalah dimana nilai impornya lebih besar dibandingkan ekspor. Hal ini
menyebabkan semakin melebarkan Current Account Deficit (CAD). CAD ini akan
menyebabkan goyahnya nilai mata uang Rupee. Ketika impor lebih besar, maka
permintaan akan Rupee India akan berkurang, dan hal ini menyebabkan terjadinya
depresiasi mata uang. Jika hal ini terjadi akan berdampak buruk pada kondisi
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ekonomi. Sehingga salah satu cara yang paling efektif dalam kondisi ini adalah
meningkatkan ekspor.
Dalam mengurangi komoditas impor, berarti perlu memindahkan produksi
manufaktur ke dalam negeri. Ini adalah target utama poin ketiga dalam skema Make
in India. Untuk meningkatkan produksi dalam negeri, pemerintah India
menyiapkan beberapa insentif deregulasi kepada para pengusaha domestik. Seperti
subsidi ekspor, skema dukungan finansial, dan mewajibkan perusahaan asing untuk
memuat kandungan lokal.
Dalam melakukan substitusi impor dan mendorong produksi manufaktur di
dalam negeri, India mengharuskan perusahaan untuk menginvestasikan 30% atau
lebih dari biaya akuisisi kontrak di atas nilai ambang batas untuk suku cadang,
peralatan, atau layanan yang diproduksi India. Pada tahun 2015, pemerintah juga
mengamanatkan 20% dari pengadaan publiknya diberikan kepada usaha mikro,
kecil, dan menengah yang berbasis di India. 86 Pada tahun 2017, kabinet menyetujui
untuk pengadaan publik yang mendorong preferensi untuk barang-barang
manufaktur India dengan tujuan mempromosikan inisiatif Make in India.
Pemerintah juga memberlakukan peraturan dalam perjanjian dagangnya yaitu
dengan kemitraan strategis. India memberlakukan transfer teknologi dan
mensyaratkan harus terkandung 20% produksi atau kandungan lokal dalam
produksi manufakturnya. Hal ini berlaku bagi alat-alat medis, elektronik dan
teknologi informasi, dan keamanan cyber 87.

International Trade Administration USA, “Customs, Regulations & Standards” diakses melalui
https://www.trade.gov/knowledge-product/india-trade-barriers?navcard=2957 , pada 5 Agustus 2020.
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khususnya internet. Sumber: Cambridge Dictionary, diakses melalui
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyber , pada 5 Agustus 2020.
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Perekonomian India sangat bergantung pada sektor swasta. Salah satu tujuan
dari kebijakan ini adalah pemerintah perlu bersinergi secara berkesinambungan
serta menciptakan lingkungan yang ramah industri. India memiliki keunggulan
komparatif dalam hal upah tenaga kerja terampil yang murah. Perusahaanperusahaan asing semakin gencar memindahkan pabriknya dari Cina ke negara lain
akibat perang dagang dan semakin tingginya biaya produksi di Cina. India melalui
kebijakan Make in India berambisi untuk menjadi manufacturing hub, sehingga
dibutuhkan jalinan relasi yang baik dengan sektor swasta.
Kebijakan Make in India tidak hanya kebijakan ambisius yang dirumuskan
oleh rezim Modi, melainkan kebijakan ini sangat dibutuhkan oleh India. Hal ini
disebabkan tantangan dalam pembukaan lapangan pekerjaan bagi jutaan
masyarakat muda India, yang akan sangat berdampak pada perekonomian negeri
tersebut. Berikut ini akan dijelaskan mengenai 4 poin yang menjadi kunci
kesuksesan kebijakan Make in India untuk membangun manufaktur dalam
negerinya.
Easy Doing Business
Easy Doing Business (EDB) atau kemudahan berbisnis adalah indikator yang
digunakan oleh World Bank untuk mengukur kemudahan berbisnis di negaranegara di dunia. Meskipun EDB ini tidak diamanatkan secara tertulis dalam
peraturan pemerintahan dunia, namun indikator ini sangat memengaruhi
pembentukan kebijakan negara-negara di dunia. Peringkat EDB juga mampu
membentuk persepsi investor terhadap peluang investasi dan memengaruhi para
pemangku bisnis. Pemeringkatan Bank Dunia pada umumnya didasarkan pada 10
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indikator yang memengaruhi bisnis melalui siklus hidup dalam berbisnis, yaitu dari
memulai bisnis hingga menyelesaikan kebangkrutan. 88
Easy Doing Business (EDB) merupakan salah satu langkah strategis yang
terdapat dalam kebijakan ‘Make in India’. Hal ini dikarenakan India menempati
peringkat yang rendah dalam ruang lingkup berbisnis. Peraturan India terkenal
sangat rumit akibat sistem birokrasi yang kurang efisien dan banyaknya
kepentingan politik. Oleh karena hal tersebut, India mereformasi secara besarbesaran peraturan-peraturan usang yang mempersulit lingkungan berbisnis. Sesuai
dengan sasaran utama dalam ‘Make in India’, melalui EDB India ingin menyerap
investasi asing sebesar-sebesarnya untuk membangun negaranya. Selain itu, bonus
demografi yang dialami oleh India juga mendorong pemerintah untuk menyediakan
lapangan pekerjaan yang besar pula. Pemerintah tidak mampu melakukan hal ini
sendiri, oleh karena itu India berusaha menciptakan lingkungan berbisnis yang
kondusif, agar sektor swasta dapat menciptakan kemakmuran lewat ekonomi. EDB
juga dimaksudkan untuk mendorong pengusaha lokal untuk mendirikan bisnisnya,
terlebih para pemuda yang ingin membangun startup.
Berikut ini ditampilkan tabel 3.1. peningkatan peringkat India dalam
indikator Easy Doing Business (EDB) oleh World Bank. Peringkat India
mengalami peningkatan yang pesat sejak tahun 2017. Dalam hanya satu tahun
(2017-2018), India mengalami kenaikan hingga 30 peringkat. India mengalami
kenaikan peringkat hampir di seluruh indikator EDB. India mengalami penurunan

Doshi, R., Kelley, J., & Simmons, B, “The Power of Ranking: The Ease of Doing Business
Indicator and Global Regulatory Behavior”, International Organization, 73(3), 611-643.
doi:10.1017/S0020818319000158
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atau cenderung stagnan di dua indikator, yaitu mendaftarkan properti dan
melindungi investor minoritas.
Tabel 3.1. Peringkat India dalam Easy Doing Business World Bank
Topik

Keseluruhan
Memulai bisnis
Berurusan dengan izin konstruksi
Akses mendapatkan listrik
Mendaftarkan Properti
Mendapatkan Kredit
Melindungi Investor Minoritas
Membayar Pajak
Perdagangan lintas batas
Menegakan kontrak
Menyelesaikan kebangkrutan

Peringkat Easy Doing Business India
(2018-2019)
2017
2018
2019
130
100
63
155
156
136
185
181
27
26
29
22
138
154
154
44
29
25
13
4
13
172
119
115
143
146
68
172
164
163
136
103
52

Sumber: World Bank, Rank Easy Doing Business, diakses melalui
https://www.doingbusiness.org/en/rankings , pada 12 Oktober 2020.

Peringkat India dalam EDB menurut World Bank ini dibarengi dengan
reformasi peraturan yang dilakukan oleh pemerintahan Narendra Modi. Reformasi
kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah
negara bagian juga terus melakukan perbaikan. Terlebih di kota Mumbai dan Delhi
yang merupakan pusat bisnis di India. World Bank melakukan penilaian setiap
tahun pada indikator-indikator EDB ini. Menurut penuturan Vice President South
Asia Region, World Bank dalam wawancaranya dengan Bloomberg Quint, “World
Bank telah melakukan pengukuran melalui survei langsung pada implementasi
siklus bisnis di India. Hasilnya menunjukkan, terjadi banyak kemudahan yang
dirasakan oleh para pelaku bisnis yang menyebabkan peringkat India terus
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mengalami peningkatan.” Dari 190 negara, pada tahun 2019 India menempati
peringkat ke 63 (bisa dilihat pada tabel 3.1. diatas) sebagai negara yang memiliki
lingkungan berbisnis yang paling mudah.
Pemerintah India memberlakukan berbagai reformasi kebijakan maupun
implementasi berdasarkan indikator Easy Doing Business. Reformasi dan
implementasi ini meliputi tiga aspek utama, yaitu digitalisasi, penyederhanaan
peraturan, dan sistem hukum. Pertama, terintegrasinya teknologi dengan sistem
pelayanan digital dan daring. Pelayanan dilakukan secara non-stop 24 jam dengan
layanan daring. Berbagai persyaratan administrasi dan pengaduan dapat dilakukan
secara digital sehingga dapat mempersingkat proses pelayanan. Pemerintah India
juga memberlakukan Single Window Interface yang mengintegrasikan enam bidang
dagang

pemerintah

untuk

mempercepat

pelayanan

ijin.

Kedua,

India

memberlakukan berbagai penyederhanaan peraturan yang berdampak pada
efisiensi waktu dan biaya usaha. Penyederhanaan ini meliputi penyederhanaan
iuran pajak, dihapusnya minimal modal usaha, pemberian ijin properti,
dipersingkatnya akses memperoleh listrik dan internet, pengurangan beban biaya
listrik, dan seterusnya. Kemudahan ini terjadi utamanya di dua kota pusat bisnis
India yaitu Delhi dan Mumbai. Ketiga, India meningkatkan sistem hukum bagi
penanganan kasus usaha. India menyediakan sistem pendataan Peradilan Nasional,
pembentukan pengadilan niaga untuk mempercepat penyelesaian kasus,
perlindungan pemilik saham, dan seterusnya. 89 Untuk memahami secara rinci
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Easy Doing Business, Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India,
diakses melalui https://dipp.gov.in/ease-doing-business-reforms, pada 11 Oktober 2020.
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reformasi kebijakan dan implementasi berdasarkan 10 indikator Easy Doing
Business dapat dilihat pada lampiran I.
Peningkatan EDB India ini menimbulkan iklim berbisnis yang kondusif di
negara tersebut. Perusahaan rintisan berbasis teknologi atau biasa disebut startup
tumbuh semakin pesat di negara tersebut. Pada tahun 2019, total terdapat 8.9009.300 startup baru didirikan, dan 26 startup bernilai investasi $1 miliar dollar. 90
Selain itu, EDB berpengaruh pada Foreign Direct Invesment (FDI). FDI India
mengalami peningkatan sebesar $45 milyar hingga $61 milyar pada tahun 20142019.91 Selain itu, cetak emas ambisi manufaktur Modi juga terlihat dengan
masuknya beberapa perusahaan raksasa elektronik yang membangun pabriknya di
India dan mulai beroperasi pada 2018-2019 seperti Apple, Samsung, Oppo, dan
Foxcon.92
Dalam laporan World Bank Easy Doing Business yang dirilis pada tahun
2020, India tercatat sebagai 10 negara dengan pengembangan EDB paling
signifikan di dunia bersama Arab Saudi, Yordania, Togo, Bahrain, Tajikistan,
Pakistan, Kuwait, Cina, dan Nigeria. India bersama dengan negara pengembang
teratas lainnya menerapkan hingga 59 reformasi regulasi pada tahun 2018-2019.
India juga menempati peringkat pertama di kawasan Asia Selatan dalam peringkat

IBEF, “Indian Economy Growth Rate & Statistics” diakses melalui
https://www.ibef.org/economy/indian-economy-overview , pada 4 September 2020
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Oktober 2020.
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melalui https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/worlds-largest-mobilemanufacturing-factory-to-be-inaugurated-in-india/articleshow/64914431.cms , pada 15 Agustus 2020.
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Easy Doing Business untuk tahun 2019.93 Easy Doing Business adalah indikator
yang menjelaskan bagaimana hubungan antara government to business atau
hubungan pemerintah dengan bisnis untuk mendorong peningkatan aktifitas
ekonomi di negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran
penting dalam menciptakan ekosistem yang baik pada lingungan berbisnis.
Kebijakan Pajak Barang dan Jasa (Goods and Services Tax)
Goods and Services Tax (GST) atau biasa disebut pajak barang dan jasa
adalah sistem integrasi untuk pajak tidak langsung yang diberlakukan oleh India.
GST juga bisa dipahami sebagai penyeragaman tarif pajak yang diberlakukan untuk
pemerintah pusat hingga pemerintah lokal. Sebelumnya sistem pemungutan pajak
di India terbilang rumit. Pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan
pemerintah lokal memberlakukan perhitungan pajak masing-masing untuk setiap
barang dan jasa yang masuk. Hal ini menyebabkan ‘Cascading Tax’ atau ‘Tax on
Tax’ atau sederhananya pajak yang berlapis dalam barang dan jasa yang ada di
sebuah negara. GST merupakan reformasi besar yang dilakukan oleh pemerintah,
kebijakan ini mulai dilaksanakan secara resmi pada 1 Juli 2017, yang secara
otomatis menggantikan seluruh pajak yang pernah berlaku di India. 94
Pada tabel 3.3. merupakan daftar pajak yang diberlakukan di India sebelum
kebijakan GST dikeluarkan. Terjadi banyak permasalahan dalam hal porsi,
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Yogima Seth Sharma, "India jumps to 63rd position in World Bank's Ease of Doing Business 2020
report", diakses melalui https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-jumpsto-63rd-position-in-world-banks-doing-business-2020-report/articleshow/71731589.cms?from=mdr ,
pada 11 Oktober 2020.
Nayyar, Anand & Singh, Inderpal, “A Comprehensive Analysis of Goods and Services Tax (GST)
in India”, Indian Journal of Finance, 12. 57. 10.17010/ijf/2018/v12i2/121377, hal 14.
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distribusi keuntungan, dan penumpukan pemungutan pajak antara pemerintah pusat
dan negara bagian. Sistem perpajakan yang rumit dengan beban dan pajak yang
berbeda atas produk yang sama di negara bagian yang berbeda menyebabkan
inflasi. Selain itu meskipun terdapat beberapa pajak di perekonomian India, namun
pendapatan India masih terbilang rendah dibandingkan negara lain seperti Amerika
Serikat, Cina, Jepang, dan Prancis. Hal ini disebabkan terjadinya penggelapan
pajak, permainan harga pajak dan lain sebagainya.

Tabel 3.2. Pajak yang diberlakukan India sebelum GST
Nama Pajak

Kapan pajak
dikenakan

Central
Government
(Pemerintah
Pusat)

State
Government
(Pemerintah
Negara Bagian)

Central
Excise Duty
Service Tax

Barang yang
diproduksi di India
Segala jenis layanan
di wilayah (jika ada).
Sales Tax /
Penjualan barang di
VAT
dalam negara bagian.
Customs Duty Impor barang ke India
dari tempat manapun
diluar wilayah India
atau ekspor barang di
luar perbatasan
territorial India
Central Sales Penjualan barang
Tax (CST)
antar negara bagian
Local Body
Barang masuk ke
Tax
negara bagian dari
(Entry/Octroi) negara bagian lainnya
di India.
Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan sumber-sumber;
1. Jainendra Jain, “Goods and Service Tax” diakses melalui
https://www.caclubindia.com/articles/goods-and-st-basics-25424.asp, pada 11 Oktober 2020.
2. Nayyar, Anand & Singh, Inderpal, “A Comprehensive Analysis of Goods and Services Tax
(GST) in India”, Indian Journal of Finance, 12. 57. 10.17010/ijf/2018/v12i2/121377.
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Semenjak skema GST diberlakukan pada Juli 2017, maka GST akan
menggantikan sistem pajak barang dan jasa yang ada. GST hanya terdiri dari dua
jenis pajak yaitu Central Goods Service Tax (CGST) yang dipungut oleh
pemerintah pusat, serta State Government Tax (SGST) yang dipungut oleh
pemerintah negara bagian, bisa dilihat pada (Tabel 3.4.). CGST dan SGST akan
memungut pajak dengan nilai yang sama. Terdapat empat tingkatan mengenai
besarnya persentase pajak GST yang diberlakukan yaitu 5%, 12%, 18% dan 28%.95

Tabel 3.3. Perubahan Sistem Pajak di India
Skema pajak
Central Government
sebelum
diberlakukan GST Central Excise Duty
Service Tax
Customs Duty
Central Sales Tax (CST)

State Government

Dengan
mekanisme GST

State Government Tax (SGST)

Central Goods Services
Tax (CGST)

Sales Tax / VAT
Central Sales Tax (CST)
Local Body Tax (Entry/Octroi)

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan sumber-sumber;
1. Jainendra Jain, “Goods and Service Tax” diakses melalui
https://www.caclubindia.com/articles/goods-and-st-basics-25424.asp, pada 11 Oktober 2020.
2. Nayyar, Anand & Singh, Inderpal, “A Comprehensive Analysis of Goods and Services Tax
(GST) in India”, Indian Journal of Finance, 12. 57. 10.17010/ijf/2018/v12i2/121377.

GST dengan sistem yang lebih sederhana dan jelas akan menghapus
pencurian dan korupsi berbasis pajak. GST sebagai sistem perpajakan yang
bersahabat bagi sektor korporasi akan memberikan kemudahan dan membuat
sistem secara keseluruhan menjadi lebih transparan. Setiap bisnis dan pembayar

95

Ibid., hal 13.

61

pajak akan menjadi bagian sebagai pengontrol bagi pengumpulan pajak. Sedangkan
konsumen akhir juga akan lebih diuntungkan dengan adanya GST yang
memungkinkan turunnya berbagai tarif terlebih bagi barang.
GST akan memengaruhi sistem perpajakan ekonomi India secara
keseluruhan, meningkatkan rasio PDB negara dan juga mengendalikan inflasi
sampai batas tertentu. Reformasi GST terutama akan menguntungkan industri
manufaktur, tetapi menimbulkan tantangan bagi industri jasa. GST menyatukan
ekonomi India menjadi satu pasar bersama di bawah satu payung tarif pajak.
Kebijakan ini mengarah pada kemudahan memulai dan melakukan bisnis, yang
mengarah pada peningkatan, penghematan dan pengurangan biaya diantara
berbagai sektor. Beberapa industri akan diberdayakan oleh GST karena penurunan
tarif pajak, sementara beberapa industri akan rugi karena tingkat tarif GST yang
akan lebih tinggi. Tabel 3.5. akan menjelaskan dampak langsung pada berbagai
sektor industri semenjak GST diberlakukan.
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Tabel 3.4. Dampak GST pada Berbagai Sektor Indusrti di India
Sektor Industri
Perusahaan IT

Perusahaan Fast
Moving
Customer Good
(FMCG)

Industri
Otomotif

Usaha Skala
Kecil

Sektor
Telekomunikasi

E-commerce
(Perdagangan
elektronik)

Dampak Akibat GST
• Implementasi sistem dan layanan digital akan
berlaku, sehingga meningkatkan tarif pajak dari 1415% menjadi 18% pada biaya produk elektronik
seperti ponsel, laptop, dll.
• Beberapa jenis makanan dibebaskan dari GST seperti
biji-bijian, sereal, susu, daging, ikan, buah-buahan,
sayuran, permen, dll.
• Sebelum GST, perusahaan FMCG membayar pajak
24-25% termasuk cukai dan pajak lainnya.
• Dengan GST, tingkat pengembalian mencapai 1719% yang akan meningkatkan produksi dan
konsumsi.
• GST akan memberikan pengurangan pajak
kendaraan hingga maksimal 8%.
• Hal ini akan meningkatkan volume produksi dan
penjualan, terlebih India sebagai salah satu produsen
industri otomotif di dunia.
Terdapat 3 kategori pemberlakuan pajak GST:
• Di bawah ambang batas, tidak perlu mendaftar GST
• Antara ambang batas akan memiliki opsi untuk
membayar pajak berdasarkan omset atau memilih
membayar berdasarkan tarif GST
• Di atas ambang batas, perlu dilakukan sesuai
kerangka GST
• Sistem pajak sebelumnya memberlakukan pajak
sebesar 15%, sedangkan dengan tarif GST 18%.
• Harga ini berlaku pada panggilan seluler, SMS, dan
layanan broadband.
• Penyedia layanan e-commerce akan dikenakan pajak
sesuai tarif GST, yang sebelumnya belum terkena
pajak.

Sumber: Nayyar, Anand & Singh, Inderpal, “A Comprehensive Analysis of Goods and Services
Tax (GST) in India”, Indian Journal of Finance, 12. 57. 10.17010/ijf/2018/v12i2/121377, hal 14.
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Pembangunan Infrastruktur
India sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur. Tanpa adanya
infrastruktur yang baik maka kegiatan ekonomi, seperti pergerakan barang dan jasa
tidak dapat berlangsung. Infrastruktur menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan
manufaktur dan lapangan kerja. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan
konektivitas dan infrastruktur fisik antar desa dan kota agar mobilitas tenaga kerja
tidak terhambat. Salah satu proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang
akan menyokong pertumbuhan manufaktur India adalah poros jalan bebas
hambatan Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC). DMIC mengoneksikan
Delhi sebagai ibu kota negara dengan Mumbai sebagai pusat keuangan dan
pelabuhan kota terbesar dengan panjang proyek 1483 km. Dalam proyek ini
dibangun pula delapan kota industri yang sekaligus sebagai kota pintar, dua bandara
internasional baru, delapan jalur jalan raya baru, dua sistem bus angkutan masal,
jalur rel kecepatan tinggi pertama India, beberapa proyek energi, dan dua logistic
hub.96 DMIC meliputi enam negara bagian yaitu Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan,
Madhya Pradesh, Gujarat, dan Maharashtra. 97
Nilai proyek ini sekitar $90 milyar, dengan sistem pembiayaan melalui 90%
public-private partnership (kemitraan publik-swasta) dan 10% dari FDI. Progres
pembangunan DMIC pada tahun 2019 sudah mencapai 56% dan diperkirakan akan

96

Logistic Hub atau Logistic Centre dapat didefinisikan sebagai suatu area tertentu sebagai pusat dari
seluruh kegiatan yang berkaitan dengan transportasi, logistik dan distribusi barang. Baik untuk transit
nasional maupun internasional, yang dilakukan secara komersial oleh berbagai operator. Sumber:
Euro Platform, “Logistics Centres”, diakses melalui
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/eatl/docs/EN-REVWhat_is_a_Freight_VillageFinalcorretto.pdf, pada 10 Agustus 2020.
97
National Industrial Corridor Development Programme, diakses melalui
https://www.dmicdc.com/about-DMICDC , pada 10 Agustus 2020.
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selesai pada tahun 2025.98 DMIC diharapkan dapat mendukung high tech industrial
zone (zona industri berteknologi tinggi), menyediakan tiga juta pekerjaan baru dan
meningkatkan sumbangsih sektor manufaktur sebesar 25% pada tahun 2022.
Pembangunan ini juga sangat diharapkan dapat membangkitkan perekonomian
nasional dan lokal.
Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia
Peningkatan keterampilan merupakan prasyarat penting untuk inovasi, agar
ide dan kreativitas laten dapat berkembang dengan pelatihan. Pemerintah selama
beberapa dekade telah menjalankan lembaga seperti Industrial Training Institutes
(ITI’s) dan politeknik untuk tujuan ini. Selain itu, pada tahun 2015, pemerintah
mengeluarkan Companies Act yang baru. Pemerintah India mengamanatkan
perusahaan dengan ambang batas, tingkat perputaran, keuntungan dan atau
kekayaan bersih tertentu harus membelanjakan 2% dari keuntungan mereka untuk
kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
perusahaan.99 Kebanyakan perusahaan-perusahaan industri ini melakukan investasi
di bidang pendidikan untuk kepentingan pelatihan pekerja terampil, semi terampil,
tidak terampil demi mendukung kebutuhan ketenagakerjaan industrinya. Selain itu,
pemerintah memberlakukan beragam program untuk mendukung peningkatan
keterampilan. Berbagai inisiatif ini dibentuk untuk mendukung kebijakan ‘Make in
India’ dan pengembangan industri manufaktur. Berikut ini ditampilkan berbagai
inisiatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah serta capaiannya.

Nayan Dave, “Big relief for air travellers! Dholera International Airport project cleared to take off”,
diakses melalui https://www.financialexpress.com/infrastructure/airlines-aviation/big-relief-for-airtravellers-dholera-international-airport-project-cleared-to-take-off/1651779/ , pada 10 Agustus 2020.
99
Satish Y. Deodhar, “Make in India Success Stories: Lessons Learnt”, Policy Paper 2016, Pune
International Centre, hal 22.
98
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Tabel 3.5. Inisiatif Kebijakan dan Capaiannya dalam Pengembangan
Keterampilan Masyarakat India
Inisiatif Kebijakan
Pradhan Mantri Kaushal Vikas
Yojana (PMKY)
Program pelatihan tenaga kerja
muda yg bekerjasama dengan
National Skill Development
Corporation (NSDC)
Revitalisasi Industrial Training
Institutes (IT’s)

Capaian
• 17,93 lakh pemuda telah dilatih
• 11,9 lakh telah disertifikasi
• 7,22 lakh kandidat telah dilatih
dalam pekerjaan manufaktur

•
•

•

•
•
Reformasi Apprenticeship Act
(Undang-Undangan
Pemagangan)
Apprenticeship Act memberikan
insentif kepada
perusahaan/pemberi kerja agar
menerima lebih banyak pekerja
magang.
National Skill Development
Corporation (NSDC)
Program kursus berbasis industry
dengan kualitas tinggi pada
kelayakan kerja.

•

•

•

Jumlah ITI’s meningkat dari 10.750
(2014) menjadi 13.105 (2016)
15.000 instruktur telah dilatih oleh
Central Institutes of Directorate
General of Training (DGT)
Pembukaan 8 Regional Vocational
Training Institutes (RVTIs) baru
bagi perempuan untuk
pengembangan keterampilan
233.000 pemuda dianugerahi
sertifikat dari ITI’s
18.000 lulusan ITI’s menerima surat
penawaran pekerjaan
Perusahaan dapat menampung
hingga 10% pegawainya sebagai
pegawai magang
Kenaikan peserta magang dari 2,70
lakh menjadi 3,10 lakh pada tahun
2015-2016. Naik 15% dibandingkan
2014-2015.
Peserta pelatihan meningkat dari
3.062 (2014) menjadi 10.810
(2016).

Sumber: Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, “Skill Development Sector,
Achievement Report”, diakses melalui https://drive.google.com/file/d/0BTv7_upCKANdGw5M09NVU9ZRnc/view , pada 16 Oktober 2020.
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2. Program Manufaktur Bertahap pada Industri Elektronik
India merupakan pasar dalam gawai pintar kedua terbesar di dunia. Di saat
yang sama, Cina sebagai pusat manufaktur dunia mulai kehilangan daya pikatnya.
Hal ini dikarenakan masalah upah minimum yang semakin meningkat hingga tiga
kali lipat dalam dekade terakhir, masalah lingkungan, dan regulasi ketenagakerjaan
yang semakin ketat, naiknya pajak, dan perang dagang dengan Amerika Serikat
yang semakin memburuk. Perusahaan-perusahaan global semakin gencar untuk
memindahkan pabrik mereka keluar dari Cina. India adalah salah satu negeri tujuan
yang paling strategis bagi perusahaan-perusahaan global ini membangun pabriknya
di negara tersebut.
India yang merupakan pasar besar bagi industri gawai pintar menyebabkan
merek-merek terkenal memasuki pasar India. Merek-merek tersebut antara lain
Oppo, Xiaomi, Vivo, Samsung dan Apple. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya
menjual produknya, namun juga memiliki pusat pengembangan Research and
Development (RnD) di India, seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, dan Huawei. Bahkan
Samsung membuka manufaktur selluler terbesar di dunia di India. Foxcon,
elektronik manufaktur terbesar di dunia juga membuka beberapa pabriknya di
India, termasuk juga Xiaomi dan Apple dengan Iphone canggihnya.100
Produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini diproduksi dan
dirakit di India. Namun komponen-komponennya masih sebagian besar di impor.
Hal ini yang mendorong pemerintah memberlakukan langkah strategis agar
produksi bisa dilakukan di India dan meningkatkan pendapatan negara. India

CNBC.com, “Foxconn to begin assembling top-end Apple iPhones in India in 2019: Source”,
diakses melalui https://www.cnbc.com/2018/12/27/foxconn-to-begin-assembling-top-end-appleiphones-in-india-in--2019-source.html , pada 15 Agustus 2020.
100
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kemudian memperkenalkan Phased Manufacturing Program (PMP/ Program
Manufaktur Bertahap). Program ini merupakan rencana secara bertahap dengan
memberikan insentif kepada produsen gawai pintar untuk melakukan manufaktur
di India. Upaya ini menggunakan bea masuk dan tekanan politik informal untuk
membuat perusahaan elektronik terkemuka mencari vendor lokal untuk membuat
komponennya.
Langkah-langkah strategis proteksi India dalam program manufaktur
bertahap ini meliputi dua strategi penting. Pertama, India menaikkan tarif impor
terhadap produk jadi, namun membiarkan impor komponen-komponennya tanpa
pajak. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengumpulkan komponen-komponen
dan merakitnya di India. Langkah ini sangat efektif dan menjadikan India sebagai
produsen manufaktur gawai pintar terbesar setelah Cina, serta rasio impor
perangkat seluler jatuh secara signifikan dari 78% menjadi 18%. 101 Kedua, secara
perlahan mengimplementasikan bea masuk pada komponen-komponen perangkat
gawai secara satu per satu. Kemudian mendorong manufaktur domestik untuk
memproduksi per komponen, sehingga produksi gawai tidak hanya tentang
mengumpulkan komponen dan merakitnya. Pada awal 2016-2017, komponen yang
diproduksi dalam negeri antara lain pengisi daya, paket baterai adaptor, dan
headset. Hal ini diikuti tahun berikutnya dengan komponen berbahan ringan
penyusun barang elektronik yang biasa disebut Die Cut Parts, mikrofon dan
penerima suara, keypad atau papan tombol, dan kabel USB. Pada tahun 2018-2019,
item yang diberi insentif oleh bea masuk yang lebih tinggi termasuk papan sirkuit

Indiatimes.com, “World’s largest mobile manufacturing factory to be inaugurated in India”,
diakses melalui https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/worlds-largest-mobilemanufacturing-factory-to-be-inaugurated-in-india/articleshow/64914431.cms , pada 15 Agustus 2020.
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cetak, modul kamera, konektor, dan antena. Pada tahun 2019-2020, daftar tersebut
akan mencakup panel sentuh, kaca penutup, motor vibrator, dan ringer. 102
Perlindungan komponen yang diproduksi dalam negeri telah meningkat
hingga 25%. Indian Cellular Association, yang mencakup perusahaan seperti
Samsung, Apple, dan Micromax memperkirakan skema tiga tahun tersebut akan
meningkatkan nilai tambah lokal ke kisaran 39%-50%.103 Program PMP ini tidak
hanya diberlakukan pada produksi gawai pintar. Pada Desember 2017, pemerintah
telah menaikkan bea masuk hingga 20% untuk berbagai barang elektronik. 104 Ini
meluas pada barang-barang elekronik lain seperti TV, oven microwave, dan kamera
digital.
Program proteksi PMP merupakan perlindungan selektif untuk memastikan
bahwa India masuk ke dalam rantai global. PMP membantu menciptakan skala
ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan biaya produksi secara dramatis,
membuat perlindungan impor tidak diperlukan lagi, dan dengan demikian
menciptakan industri kelas dunia yang kompetitif, seperti yang telah dimiliki Cina.
Dampak dari produksi manufaktur elektronik ini tidak hanya bagi perusahaan
asing yang dapat mengurangi biaya produksinya. Namun perusahaan domestik juga
mendapatkan manfaatnya. Perusahaan-perusahaan asing membawa banyak
knowledge dan modal ke dalam negeri. Dampak lain adalah berjalannya

102

Laporan Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology Digital
Industry (Hardware) Division, diakses melalui
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Notification_PMP_Cellular%20Mobile%20Handsets_28
.04.2017.pdf , pada 15 Agustus 2020.
103
Swaminathan S. Anklesaria Aiyar, “India’s New Protectionism Threatens Gains from Economic
Reform”, diakses melalui https://www.cato.org/publications/policy-analysis/indias-newprotectionism-threatens-gains-economic-reform , pada 15 Agustus 2020.
104
Ibid.
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pembangunan infrastuktur. Selain itu, India mendapatkan porsi yang meningkat
dalam global supply chain. Strategi yang diberlakukan India juga mendorong
semakin besarnya transfer teknologi. Dimana semakin rumit teknologi yang
didapatkan, semakin menguntungkan bagi negara tersebut. Hal ini telah dialami
oleh negara-negara maju di bidang manufaktur seperti Jepang, Korea Selatan,
Taiwan dan Cina. Negara-negara ini mampu memproduksi komponen-komponen
rumit untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar.
3. Substitusi Impor pada Sektor Manufaktur Andalan India
3. 1. Manufaktur Pertahanan
India memiliki militer terbesar ketiga di dunia dan berada di posisi sepuluh
besar negara dengan pengeluaran sektor militer tertinggi di dunia. Jika negara
lain memiliki industri pertahanan yang besar untuk memenuhi kebutuhannya,
India justru dihadapkan pada kurangnya kepemilikan industri militer oleh
pemerintah dalam memproduksi dan masih sangat tergantung pada impor.
India menghabiskan 30% dari total anggaran militernya untuk membeli
peralatan pertahanan. 105 Oleh karena hal tersebut, pemerintah memfokuskan
upayanya untuk meningkatkan manufaktur pertahanan oleh masyarakat dan
lebih mandiri melalui inisiatif ‘Make in India’. Pemerintah kemudian
membuka sektor swasta untuk berpartisipasi pada sektor manufaktur
pertahanan di India. Perusahaan ini biasanya disebut sebagai Original
Equipment Manufactures (OEMs). Pemerintah kemudian mendorong OEMs
dan perusahaan India untuk melakukan kerjasama strategis dan memperluas

105

Arindam Bhattacharya, Navneet Vasishth, “Creating a Vibrant Domestic Defence Manufacturing
Sector”, hal 17.
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kesempatan produksi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik
sekaligus membuka pasar global.106
Fokus India pada manufaktur domestik di sektor pertahanan terbayar
ketika Kementerian Pertahanan meluncurkan beberapa produk yang diproduksi
di India. Produksi awal manufaktur pertahanan India yaitu HAL Tejas Light
Combat Aircraft, Composites Sonar dome, Portable Telemedicine System
(PDF), Penetration-cum-Blast (PCB) dan Thermobaric (TB). Produk-produk
yang diproduksi oleh kementerian pertahanan India ini mengandung 95% suku
cadang bersumber lokal.107
Strategi India melalui substitusi impor dalam sektor manufaktur
pertahanan yaitu dengan memproduksi sendiri beberapa alat pertahanan.
Pemerintah memberikan insentif kepada para produsen lokal dan melakukan
tender proyek dalam program yang disebut ‘Make’. Untuk mendanai produksi
alat-alat pertahanan, India membutuhkan dana yang besar, sehingga
pemerintah mengijinkan sektor swasta untuk memproduksi alat pertahanan,
dan mengurangi monopoli pemerintah. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana
India dapat memproduksi alat-alat pertahanannya di dalam negeri sekaligus
membuka pasar ekspor.108
India memperkenalkan sistem yang disebut Indigenously Designed,
Developed and Manufactured (IDDM). IDDM diperkenalkan untuk
mendorong desain, pengembangan, dan pembuatan peralatan pertahanan asli

MakeinIndia.com, “Defence Manufacturing Sector, Achievements Report”, hal 3, diakses melalui
https://drive.google.com/file/d/0B-Tv7_upCKANRmtia05TUWsxRms/view, pada 24 September
2020.
107
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Arindam Bhattacharya, Op. cit., hal 25.
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oleh India. IDDM ini mengacu pada pengadaan produk dari vendor India yang
dirancang, dikembangkan, dan diproduksi secara lokal, serta memiliki
setidaknya 40% konten asli. Jika produk tidak dirancang dan dikembangkan
secara lokal, produk tersebut harus memiliki 60% kandungan asli. 109
India juga mengizinkan perusahaan India untuk bekerjasama dengan
produsen peralatan asli (OEM) asing untuk transfer teknologi dibawah kategori
‘Buy and Make’. Dibawah kategori ‘Buy and Make’, vendor asing diwajibkan
untuk mentransfer teknologi ke agen produksi India jika ingin melakukan
produksi barang di dalam negeri. OEM asing dapat memilih sendiri agen
produksi India untuk transfer teknologi. 110
Sedangkan untuk mendorong exspor ke luar negeri, pemerintah pada
September 2014 memberlakukan Strategy for Defense Exports (SDE). SDE
adalah prosedur dan mekanisme kelembagaan untuk promosi dan regulasi
ekspor. Dibawah lingkup Perdagangan Luar Negeri, dan bersama Kedutaan
Besar India di luar negeri, SDE berisi pedoman untuk promosi ekspor,
menawarkan opsi pembiayaan ekspor melalui jalur kredit, ekspor sistem
pertahanan yang dikembangkan secara lokal, dan penyederhanaan proses
regulasi ekspor.111
Dalam mendorong ekspor, pemerintah India sangat fokus untuk
melibatkan UMKM dalam proyek ‘Make’ manufaktur pertahanan. India
menggandeng asosiasi UMKM untuk melaksanakan studi kelayakan proyek
‘Make’. UMKM juga diberikan kelonggaran dalam pendaftaran dan kriteria
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profitabilitas yang dipertimbangkan untuk menjadi vendor India untuk
berpartisipasi dalam proyek ‘Make’. India juga mengembangkan outsourcing
jangka pendek dan jangka panjang serta rencana pengembangan vendor
(termasuk substitusi impor) untuk meningkatkan outsourcing dari pelaku
swasta, khususnya UMKM. Nilai outsourcing sebagai persentase dari nilai
produksi telah meningkat menjadi 37,4% pada tahun anggaran 2015-2016
dibandingkan dengan tahun anggaran 2014-2015.112
3. 2. Manufaktur Otomotif
Industri otomotif di India telah berada pada lintasan pertumbuhan dengan
lonjakan penjualan, produksi, dan ekspor yang mengesankan selama
pemerintahan Modi. Produksi rata-rata sekitar 24 juta kendaraan setiap tahun
dan mempekerjakan lebih dari 29 juta orang (pekerjaan langsung dan tidak
langsung). Sektor otomotif di India adalah salah satu yang terbesar di dunia.
Industri otomotif India senilai US$ 93 miliar, menyumbang 7,1% pada PDB
India dan hampir 49% pada PDB manufaktur negara (2015-2016).113
Sebagai penghasil lapangan kerja utama, penyumbang PDB, dan penghasil
FDI, industri otomotif berperan penting dalam membentuk ekonomi negara
dan dianggap sebagai ‘Sunrise Sector’ atau sektor yang paling bersinar di
bawah ‘Make in India’. Pemerintah India terus mempromosikan sektor ini
dengan mendorong inovasi dan litbang. Pemerintah juga membentuk rencana
strategis yang bertujuan menjadikan India sebagai tujuan manufaktur
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terkemuka. Hal ini tertuang pada The Automobile Mission Plan 2016-2026,
yang berambisi menjadikan India sebagai salah satu dari tiga pusat manufaktur
mobil teratas di dunia dengan pendapatan kotor sebesar US$ 300 miliar pada
tahun 2026.114
India terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki perusahaan
produsen otomotif terkemuka di dunia seperti Tata Motors, TVs Motor, Eicher
Motors, dan sebagainya. India dalam mewujudkan ambisinya dalam sektor
manufaktur otomotif, mengundang para pemain otomotif global untuk
mendirikan pabriknya di dalam negeri. Pemain global terkemuka seperti
ISUZU Motors, FORD Motor, dan Suzuki Motor telah berinvestasi besarbesaran di sektor manufaktur yang menghasilkan pengaturan jalur perakitan
baru, manufaktur, dan unit greenfield sehingga meningkatkan ekosistem
manufaktur di India. Berikut ini proyek-proyek otomotif kelas dunia India;115
1. Tata Motor dan Fiat Ltd telah mendirikan jalur perakitan bersana untuk
memproduksi mobil SUV di unit Ranjangaon (Pune), dengan investasi
sebesar US$ 280 juta.
2. Magneti Marelli, bagian manufaktur komponen Fiat, membuka fasilitas
manufaktur baru untuk produksi gearbox robot, pada bulan Oktober
2015.
3. Force Motors yang berbasis di Pune meresmikan pabrik greenfield
sebesar 100 crore pada Juni 2016 untuk memasok mesin ke MercedesBenz India.
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4. Mercedes Benz meresmikan fasilitas manufaktur keduanya di Chakan
pada Juli 2015.
Hasil dari investasi dan pembangunan manufaktur otomotif ini mampu
meningkatkan produksi otomotif secara nasional. Produksi meningkat sebesar
2,6% pada 2015-2016 dengan total produksi 23.960.940 kendaraan. Produksi
ini meningkat dari tahun fiskal sebelumnya yang memproduksi 23.358.047
kendaraan. Kendaraan ini termasuk kendaraan penumpang, kendaraan
komersial, roda tiga, roda dua dan roda empat.116
Nilai ekspor India terus mengalami peningkatan dalam bidang otomotif.
Pada tahun anggaran 2015-2016 ekspor mobil tumbuh sebesar 1,91% dengan
ekspor senilai US$ 88 miliar. Kendaraan roda dua menyumbang pangsa ekspor
terbesar pada 69,4% pada tahun fiskal 2015-2016. Ekspor di sektor komponen
otomotif tumbuh sebesar 18% dalam enam tahun terakhir. Indutri komponen
otomotif menyumbang 4% dalam ekspor India pada tahun anggaran 2015-2016
dengan pendapatan sebesar US$ 10,81 miliar (INR 70.900 crores). Secara
keseluruhan ekspor tumbuh sebesar 22% dari INR 1,14,000 crore selama 20122014 menjadi INR 1,39,400 crore pada 2014-2016. Tujuan ekspor teratas
adalah AS, Jerman, Turki, Inggris, dan Italia.117
Selain

produksi

otomotif

yang

terus

meningkat,

India

juga

mengembangkan produksi otomotif ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan
mulai bergesernya tren global akan permintaan kendaraan inovatif dan hemat
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bahan bakar. India memiliki skema FAME, yaitu memberikan insentif,
mengembangkan, memproduksi dan mempromosikan pengembangan pasar
kendaraan hibrida atau listrik yang diluncurkan pada tanggal 1 April 2015
dengan target penetrasi pasar 6-7 juta kendaraan per tahun pada 2020. Skema
ini mendorong penciptaan ekosistem inovasi dengan mempromosikan
pengembangan teknologi domestik dan pembuatan berbagai teknologi
kendaraan listrik yang lebih bersih dan mencakup kendaraan hibrida ringan,
full Hybrid Vehicles (HEVs), Plug in Hybrid (PHEVs) dan Pure Electric
Vehicle (PEVs) secara kolektif.118
3. 3. Manufaktur Farmasi
India adalah salah satu produsen produk farmasi terbesar dan pemain
utama di pasar obat generik global. India mengekspor hampir 50% produksinya
ke seluruh dunia. Omset industri farmasi India diperkiran mencapai INR
2.040.627 crore pada tahun fiskal 2015-2016. Industri farmasi India mengalami
pertumbuhan yang kuat sebesar 29% (2015-2016). Persentase ini meningkat
dibandingkan dengan pertumbuhan 12% (2013-2014). India juga pengekspor
terbesar obat generik di dunia, dengan memenuhi 20% kebutuhan global. 119
Terlepas dari pancapaian ini, India sangat bergantung pada impor bahan
baku yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan. Oleh karena itu,
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pemerintah kemudian meluncurkan Production Linked Incentive Scheme
(PLI). PLI adalah skema insentif terkait produksi bahan utama obat-obatan
yaitu Key Starting Materials (KSMs), Drug Intermediates (Dis), dan Active
Pharmaceutical Ingredients (APIs).120 Selain skema produksi, pemerintah juga
membentuk Bulk Drug Parks Scheme yaitu skema area pusat produksi masal
obat-obatan. Skema ini dilakukan untuk memberi insentif dalam bentuk
pembangunan

infrastruktur

pada

manufaktur

farmasi.

Pembangunan

infrastruktur ini diperlukan untuk mengembangkan kluster manufaktur di
seluruh India. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah India untuk mencapai
kemandirian atau yang biasa disebut Atmanirbharta dalam bahasa Hindi.121
Production Linked Incentive (PLI) dilaksanakan terkait promosi
manufaktur dalam negeri untuk memproduksi secara mandiri bahan-bahan
utama

dari

obat-obatan.

Untuk

mewujudkan

hal

ini,

pemerintah

menggelontorkan insentif terkait produksi mencapai Rs 6.940 crores. Insentif
keuangan diberikan kepada produsen yang memenuhi syarat dari 41 produk
yang telah dilakukan identifikasi selama enam tahun. Insentif pemerintah ini
juga mewajibkan produsen yang mendaftar pada program pemerintah, agar
memiliki Domestic Value Addition (DVA). DVA adalah penambahan nilai
domestik dalam produksi. Produsen yang mendaftar pada skema pemerintah
harus memiliki DVA minimal 90% untuk produksi berbasis fermentasi dan
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minimal 70% untuk produk berbasis sintesis kimia.122 Secara keseluruhan,
program PLI ini diberlakukan untuk melakukan substitusi bahan-bahan farmasi
yang mencapai 53 jenis APIs. Jenis bahan-bahan inilah yang sebelumnya
masih banyak diimpor oleh India, yang sangat didorong produksinya secara
mandiri di dalam negeri.
Bulk Drug Parks Scheme bertujuan untuk mendanai fasilitas prasarana
umum di tiga pusat produksi obat-obatan dengan implikasi keuangan sebesar
INR 3.000 crore untuk tahun 2020-2021.123 Bantuan di bawah skema ini akan
diberikan dalam bentuk fasilitas kepada pemerintah negara bagian. Pusat
manufaktur ini memiliki fasilitas umum seperti pabrik pemulihan pelarut,
pabrik distilasi, unit pembangkit listrik dan uap, pabrik pengolahan limbah
umum, dan lain sebagainya. Skema pendanaan Bulk Drug Parks Scheme yaitu
dengan 70% pembiayaan proyek yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan
30% oleh negara bagian. Sedangkan untuk negara bagian timur laut dan negara
bagian berbukit seperti (Himachal Pradesh, Uttarakhand, Union Territory of
Jamuu & Kashmir, dan Union Territory of Ladakh) akan mendapatkan
pembiayaan proyek sebesar 90%. Skema pendanaan ini dianggarkan dengan
maksimal dana sebesar Rs. 1000 crore.124 Selain itu, pemerintah juga
mendirikan State Implementing Agency (SIA). SIA adalah badan hukum
dengan minimal 51% kepemilikan saham oleh pemerintah negara bagian.
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Badan ini bertujuan sebagai penanggung jawab atas pengelolaan Bulk Drug
Park.125
4. Subsidi
India tidak hanya meningkatkan produksinya di dalam negeri. Namun,
pemerintah juga melakukan upaya untuk ekspor atau distribusi produkproduknya. India memiliki berbagai skema subsidi ekspor kepada pengusaha
domestik. Pemerintah memberikan subsidi ekspor dan dukungan domestik agar
industri tersebut dapat bersaing secara internasional. Pendapatan ekspor
dibebaskan dari pajak dan eksportir tidak dikenakan pajak manufaktur lokal.
India juga mengalihkan subsidi ekspornya dari negara lain ke pasar negara
ketiga. Dukungan terhadap domestik bertindak sebagai penghalang langsung
terhadap akses ke pasar domestik.
Dalam The Indian Government’s Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020
yang diumumkan pada 1 April 2015, kebijakan ini berfokus pada peningkatan
ekspor barang dan jasa India di dunia, dari 2% menjadi 3,5%. 126 FTP
mengkonsolidasikan sebagian besar subsidi ekspor India dan insentif lainnya ke
dalam 2 skema, yaitu The Manufactured Goods Exports Incentive Scheme
(MEIS) dan The Service Exports Incentive Scheme (SEIS). Dalam skema MEIS,
India memberlakukan pembebasan pajak pada ekspor di Zona Ekonomi Khusus.
Industri-industri domestik ini menerima subsidi, pembebasan bea masuk, dan
pajak internal. Sedangkan dalam skema SEIS, India melakukan beberapa strategi
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untuk promosi ekspor India. Berikut ini tabel daftar sektor ekspor MEIS dan
strategi promosi SEIS.

Tabel 3.6. Skema MEIS dan SEIS
Sektor-sektor yang mendapat

1. Tekstil dan pakaian jadi

dukungan melalui skema

2. Kertas

MEIS

3. Karet
4. Mainan
5. Barang dari Kulit
6. Produk Kayu

Strategi promosi ekspor

1. Export-oriented units

India melalui skema SEIS

2. Special economic zones
3. Export promotion capital goods
4. Interest credit schemes
5. Focus product
6. Focused market schemes

Sumber: International Trade Administration USA, “Customs, Regulations & Standards”,
diakses melalui https://www.trade.gov/knowledge-product/india-tradebarriers?navcard=2957, pada 18 Agustus 2020.

Selain melalui skema diatas, India juga terlibat dalam perlindungan pangan
yang sangat proteksionis. India mempertahankan stok makanan, tidak hanya
untuk didistribusikan pada masyarakat miskin, namun juga untuk menstabilkan
harga subsidi ekspor. India menggunakan subsidi ekspor untuk mengurangi stok
dan telah mengizinkan ekspor komoditas pertanian tertentu dari cadangan
kepemilikan publik pemerintah dengan dibawah biaya pemerintah.
India juga memberikan dukungan terhadap komoditas lokal untuk
melakukan pembukaan pasar ekspor dengan bantuan luar negeri yang
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dilakukannya melalui skema Line of Credit (LOC). Pemerintah memberikan
dana LOC sebesar 82% untuk negara-negara tetangganya. Dalam perjanjian
LOC ini, semua negara yang mendapatkan LOC diwajibkan untuk mendapatkan
minimal 75% barang dan jasa dari India. 127 Barang dan jasa yang diimpor dari
India di bawah jalur kredit ini dibebaskan dari pajak impor dan bentuk pungutan
lainnya. Sehingga mereka memberikan perusahaan India keunggulan kompetitif
di negara penerima. Hal ini juga sangat menguntungkan India dalam mencari
pasar bagi produk-produk buatan dalam negeri dan meningkatkan nilai ekspor
India.
B. Proteksionisme Perdagangan Internasional India
Dalam perdagangan internasionalnya, India memberlakukan beberapa
kebijakan proteksionisme dan anti-dumping untuk melindungi ekonomi
nasionalnya. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk hambatan tarif dan non-tarif.
1. Hambatan Tarif
Tarif terendah yang diterapkan rata-rata Most Favored Nation (MFN) India
adalah 17,1% pada 2018. Tarif MFN India ini tercatat yang tertinggi dari semua
ekonomi utama dunia. Sedangkan tarif rata-rata yang diterapkan rata-rata MFN
India 38,8% untuk produk pertanian dan 13,6% untuk produk non-pertanian
pada tahun 2018. Tarif terapan pada produk pertanian ini juga termasuk yang
tertinggi di dunia. Sehingga India telah menerapkan rata-rata 74,3% garis
tarifnya di WTO. Padahal tingkat tarif rata-rata WTO sebesar 50,8%.128
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Tarif yang diberlakukan India menurut MFN Simple Tariff juga terbilang
tinggi dibandingkan negara-negara lain. India menempati posisi ke empat
dengan sekitar 14% tarif yang diberlakukan. Tarif India cukup tinggi
dibandingkan dengan negara-negara pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

Grafik 3.1. Tarif India dibandingkan Tarif Tertinggi Negara Lain di Dunia

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan sumber;
WTO, Most Favoured Nation Simple Tariff, diakses melalui
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles19_e.pdf, pada 15 Desember
2020.

Selain tarif, pada tahun 2018 India menerapkan biaya tambahan
kesejahteraan sosial sebesar 10% untuk impor, kecuali produk tertentu yang
dikecualikan oleh pemerintah berdasarkan pemberitahuan bea cukai resmi. 129

129
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Sejak 2014, pemerintah India mempromosikan kampanye Make in India.
Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah telah menaikkan bea atas dua
kelompok besar jenis produk, yaitu:130
1. Bermacam-macam produk padat karya
2. Perangkat elektronik dan komunikasi, termasuk telepon seluler,
televisi, serta suku cadang dan komponen terkait.
Kenaikan tarif pada produk-produk impor mulai naik secara signifikan pada
tahun 2018. Hal ini ditunjukkan pada tahun fiskal 2018, pemerintah India
menaikkan bea masuk untuk lebih dari 40 item. Bea masuk dinaikkan sebesar
15-20% untuk barang-barang yang bervariasi seperti suku cadang mobil, lilin,
layang-layang, kacamata hitam, lampu, mainan, jam tangan, perabotan, dan
seterusnya. Pajak jus buah dan aneka makanan olahan naik ke kisaran 25-50%.
Kemudian pada Juli 2018, pemerintah menaikkan bea masuk atas 76 barang
tekstil. Kemudian diikuti dengan kenaikan bea masuk atas 328 barang tekstil
pada bulan berikutnya. 131 Sebelumnya, India telah menaikkan bea masuk atas
beberapa barang elektronik seperti yang telah disebutkan pada Program PMP.
Pemerintah juga menunjuk satuan tugas di bawah sekretaris kabinet, pegawai
negeri sipil paling senior, untuk memeriksa cara-cara untuk mengurangi
ketergantungan impor.
Selain itu India memiliki fleksibilitas tarif yang sangat rentan untuk para
pedagang luar negeri, karena bisa saja tarif yang diberlakukan lebih tinggi. India
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mempertahankan tarif tinggi pada sejumlah barang, dan menjalankan sejumlah
pengurangan bea masuk yang rumit, dan skema remisi bea untuk impor.
Persyaratan tarif yang tinggi ini pada dasarnya diberlakukan pada komoditas
unggulan India untuk melindungi produsen dalam negerinya. Pemerintah juga
terus melakukan pembaharuan pada portal resminya melalui Directorate
General of Foreign Trade (DGTF) of Ministry of Commerce mengenai produkproduk apa saja yang dilarang atau dibatasi untuk masuk ke dalam negeri. 132
2. Hambatan Non-Tarif
Pada pemerintahan Modi, India memberlakukan peraturan non-tarif pada 3
kategori produk, antara lain:
1.

Banned or prohibited items (barang yang dilarang) seperti lemak dan
yang berasal dari hewan.

2.

Restricted items that require an import license (barang-barang terlarang
yang memerlukan izin impor) seperti produk ternak dan bahan kimia
tertentu.

3.

Canalized items (barang-barang yang dialirkan) seperti obat-obatan.

Tiga jenis produk tersebut hanya dapat diimpor oleh monopoli perdagangan
pemerintah dan tunduk pada persetujuan kabinet terkait waktu dan kuantitas
impor. Pemerintah secara berkala memperbarui produk-produk yang dibatasi
dan dilarang untuk diimpor melalui portal Directorate General of Foreign Trade
(DGTF) of Ministry of Commerce. Rincian mengenai daftar barang yang
dilarang serta peraturan yang diberlakukan dapat dilihat pada Lampiran III.

United States Trade Representatives, “Foreign Trade Barriers”, diakses melalui
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Selain peraturan khusus pada 3 jenis produk diatas, India juga memberlakukan
beberapa hambatan non-tarif sebagai berikut.
2.1. Pembatasan Impor
India memiliki beberapa pembatasan impor yang meliputi pembatasan
kuantitas impor pada produk yang mengandung alat-alat pertanian seperti
pestisida, insektisida, dan asam borat. India juga memberlakukan
sertifikasi yang harus didapat oleh perusahaan-perusahaan eksportir
melalui Ministry of Agriculture and Farmers Welfare’s (MAFW) dan
Central Insecticides Board and Registration Committee (CIBRC). India
memberlakukan jangka waktu yang lama bahkan tidak dapat diperkirakan
bagi produsen barang dan layanan impor untuk mendapatkan sertifikasi
ini. Pada 2017, India memberlakukan kuota impor untuk produk kacangkacangan. Hal ini dikarenakan terjadinya kelebihan pasokan dalam negeri
produk pertanian tersebut.

India memberlakukan kuota impor untuk

kacang polong, kacang matpe hitam, dan kacang hijau. Pada Maret 2019,
Kementerian Perdagangan dan Industri India

memberikan rilis

pemberitahuan pembatasan kuantitatif untuk impor fiskal India 2019/2020
tentang impor kacang-kacangan, termasuk kacang hijau (150.000 metrik
ton), kacang polong (150.000 metrik ton), kacang matpe hitam (150.000
metrik ton), dan kacang polong merpati (200.000 metrik ton). Pembatasan
kuota ini berlangsung dari tahun 2017-2019.133
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2.2. Perizinan Impor
India membedakan antara barang baru dan barang bekas, diproduksi
ulang, diperbarui, atau direkondisi saat penilaian dalam pemberian lisensi.
India mengizinkan impor barang modal bekas oleh pengguna akhir tanpa
izin impor, asalkan barang tersebut memiliki sisa masa pakai lima tahun.
India mewajibkan lisensi impor untuk semua barang yang diproduksi
ulang karena India tidak mengakui bahwa barang yang diproduksi ulang
biasanya telah dikembalikan ke kondisi kerja semula dan memenuhi
spesifikasi teknis dan keselamatan yang diterapkan pada produk yang
terbuat dari bahan baru. Untuk memperoleh izin produk-produk yang
diproduksi ulang sangat sulit didapatkan. India juga memberlakukan
rincian yang rumit dalam proses aplikasi, batasan kuantitas yang
ditetapkan pada nomor bagian tertentu dan penundaan yang lama antara
aplikasi dan pemberian lisensi. 134
2.3. Hambatan Administratif pada Bea Cukai
Selain diumumkan pada anggaran tahunan, tarif impor India diubah
secara ad-hoc melalui pemberitahuan di Gazette of India dan tunduk pada
berbagai pengecualian yang bervariasi menurut produk, pengguna, tujuan
penggunaan, atau program promosi ekspor tertentu. Hal ini membuat
kompleksitas sistem bea cukai India untuk diuraikan dalam kebijaksanaan
administratif.

134

Ibid., hal 240.
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Pejabat bea cukai India dapat menolak nilai transaksi impor yang
dinyatakan lebih rendah dari harga kompetitif biasa. Perusahaan asing juga
perlu menghadapi penyelidikan ekstensif terkait dengan penggunaan
metodologi penilaian tertentu saat mengimpor peralatan computer.
Otoritas bea cukai India umumnya memerlukan dokumentasi izin yang
ekstensif, hal ini menyebabkan penundaan pemrosesan yang sering dan
lama. Struktur tarif India juga terbilang kompleks, termasuk penyediaan
beberapa pengecualian yang bervariasi menurut produk, pengguna, tujuan
penggunaan. Peraturan-peraturan ini menyebabkan penundaan dalam
persetujuan bea cukai.135
C. Capaian Ekonomi India
Dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara biasanya menggunakan berbagai
indikator. Pada tulisan kali ini akan dijabarkan dengan menggunakan empat indikator
utama untuk mengetahui kinerja ekonomi India. Serta beberapa capaian yang diraih
oleh pemerintah India dalam upayanya meningkatkan ekonomi nasionalnya melalui
ekonomi digital dan manufaktur.
1. Capaian Ekonomi Makro India
India di masa pemerintahan Narendra Modi telah melakukan berbagai upaya
dalam bentuk kebijakan, skema pemerintah, dan lain sebagainya. Berikut ini akan
dijabarkan mengenai capaian ekonomi India di masa pemerintahan Modi yang
pertama (2014-2019) dengan menggunakan indikator GDP, pertumbuhan GDP,
tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran.

135

Ibid., hal 241.
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1. 1. GDP India
Tabel 3.7. GDP Rill India dalam (USD)
Tahun

GDP Rill (USD)

2014

2.039 trillion

2015

2.104 trillion

2016

2.295 trillion

2017

2.653 trillion

2018

2.713 trillion

2019

2.875 trillion

Sumber: World Bank, “GDP (current US dollar)-India”, diakses melalui
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=IN&start=2
014, pada 28 Agustus 2020.

GDP rill dalam (USD) India mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Kenaikan GDP ini didasarkan pada jumlah pendapatan negara secara total.
Sektor terbesar pendapatan India berasal dari tiga sektor utama, yaitu jasa,
manufaktur, dan pertanian. Persentase kontribusi tiga sektor utama tersebut
adalah jasa 60%, manufaktur 16%, dan pertanian 14%.136 Selain dari tiga sektor
utama ini, GDP India meningkat dikarenakan diversifikasi sektor ekonomi.
Peningkatan pendapatan negara ini disumbang oleh beberapa sektor yang naik
secara signifikan pada pemerintahan Modi. Perusahaan digital India
menyumbang 500 miliar USD.137 Peningkatan ini terjadi seiring dengan
berkembangnya tren ekonomi digital dan semakin kondusifnya ekosistem
perusahaan rintisan di India. Program manufaktur India juga memberikan

Ankita, Sharma, “Indian Economy: An Overview” diakses melalui
https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/indian-economy-overview, pada 28 Februari 2020.
137
India Brand Equity Fondation (IBEF), diakses melalui https://www.ibef.org/economy/indianeconomy-overview , pada 29 Agustus 2020.
136
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sumbangsih dalam GDP India sebesar 284 billion USD melalui FDI yang
masuk.138
1. 2. Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 3.8. Pertumbuhan GDP India 2014-2019
Tahun

World Bank

RBI

2014

7.41 %

6.4 %

2015

7.996 %

7.4 %

2016

8.256 %

8.0 %

2017

7.044 %

8.2 %

2018

6.12 %

7.2 %

2019

5.024 %

7.0 %

Sumber: World Bank & RBI, diakses melalui
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=IN&start=2
014, dan https://www.rbi.org.in/scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=166, pada 28
Agustus 2020.

Menurut beberapa data yang dihimpun pada tabel 3.4., dengan
membandingkan laporan yang dirilis oleh pemerintah dan Bank Dunia terdapat
perbedaan angka mengenai persentase pertumbuhan GDP India. Beberapa
media lokal dan internasional menyebutkan bahwa pemerintah India tidak
secara transparan merilis capaian ekonominya. Pemerintah beberapa kali
melakukan revisi pertumbuhan ekonominya. Hal ini dikonfirmasi bahwa
metodologi dan kebenaran data yang masih menjadi masalah pemerintah. 139

The Economic Times, “FDI in India rises to S(dollar) 284 billion during 2014-19: FM Nirmala
Sitharman”, diakses melalui https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/fdi-inindia-rises-to-284-billion-during-2014-19-fm-nirmala-sitharaman/articleshow/73832292.cms . pada
28 Agustus 2020.
139
Dinesh Unnikrishnan, “NSSO report confirms critics were right on GDP fiasco; distortion of data
will be economic suicide” diakses melalui https://www.firstpost.com/business/nsso-report-confirmscritics-were-right-on-gdp-fiasco-distortion-of-data-will-be-economic-suicide-6594511.html , pada 29
Agustus 2020.
138
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Perbedaan data ini dikonfirmasi dari beberapa Lembaga pemerintah resmi
India yaitu CSO, RBI, dan NSSO yang memberikan data yang beragam.
Secara garis besar pola pertumbuhan ekonomi India menurut data World
Bank di masa pemerintahan Modi menunjukkan peningkatan pada dua tahun
pertamanya memimpin (2014-2016). Sedangkan menurut data RBI,
menunjukkan peningkatan pada tiga tahun pertamanya memimpin (20142017). Kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Pertumbuhan
ekonomi India pada masa awal pemerintahan mengalami peningkatan
disebabkan oleh beberapa faktor. Pada masa awal pemerintahan, Modi
meluncurkan berbagai skema pemerintah. Seperti Make in India yang dapat
menarik FDI yang meningkat sebesar 23%. Skema Digital India dalam
infrastruktur digital dan keuangan inklusif

mendorong pemerataan pada

masyarakat di pedesaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Serta
produksi pertanian yang terus meningkat. 140 Sedangkan pada tahun-tahun akhir
pemerintahannya menunjukkan perlambatan disebabkan oleh faktor internal
dan eksternal India. Faktor internal antara lain pelebaran defisit fiskal seiring
peningkatan belanja pemerintah menjelang pemilu, tekanan nilai tukar, deficit
current account atau defisit pada akun berjalan, dan ketidakpastian politik
menjelang pemilu. Sementara dari sisi eksternal, risiko berasal dari normalisasi
kebijakan moneter di negara maju, ketegangan perdagangan dengan AS, dan
votalitas harga komoditas global-khususnya minyak. Penurunan tahun-tahun
terakhir pemerintahan Modi ini juga disebabkan masih besarnya persentase

IBEF, “Economic Survey 2014-2015” diakses melalui https://www.ibef.org/economy/economicsurvey-2014-15.aspx , pada 29 Agustus 2020.
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impor India yang menyebabkan defisit neraca berjalan. Sehingga pemerintah
kemudian memberlakukan beberapa skema protektif untuk melindungi
produsen dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekspor.141
Meskipun tidak mengalami peningkatan ekonomi sepenuhnya, performa
India di dunia internasional terbilang cukup baik. Bahkan India mengalami
pertumbuhan yang tinggi dibandingkan oleh

negara-negara dengan

pertumbuhan ekonomi terbesar yang tergabung dalam BRIC. Pertumbuhan
ekonomi India menunjukkan kontribusi yang besar dibandingkan dengan
negara-negara BRIC lainnya. India selalu menempati posisi kedua terbesar
setelah Cina. Bahkan beberapa kali pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan
Cina pada tahun 2014-2017. (Grafik 3. 1.)
Grafik 3. 2. Pertumbuhan GDP India Dibandingkan dengan Negara BRIC
(2014-2019)
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Year
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Sumber: Statista.com, “BRIC countries: Growth rate of the real gross domestic product
(GDP) from 2009 to 2020”, diakses melalui https://www.statista.com/statistics/741729/grossdomestic-product-gdp-growth-rate-in-the-bric-countries/, pada 1 September 2020.
Laporan Bank BI, “Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional”, Edisi IV
2018, hal 75.
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1. 3. Inflasi
Tabel 3.9. Persentase Tingkat Inflasi India (2014-2019)
Tahun

Persentase Inflasi

2014

3.332 %

2015

2.28 %

2016

3.238 %

2017

3.778 %

2018

4.556 %

2019

2.311 %

Sumber: World Bank, “Inflation, GDP deflator (annual %) – India”, diakses melalui
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?end=2019&locations=IN&start
=2014, pada 1 September 2020.

Persentase inflasi India mencapai angka yang rendah dibandingkan dengan
lima tahun pemerintahan sebelumnya. Inflasi India pada masa pemerintahan
Modi terjaga pada rata-rata 3.25%. Penurunan inflasi terjadi secara luas.
Terjadi penurunan inflasi secara luas untuk semua kelompok komoditas,
namun harga pangan berkontribusi paling signifikan terhadap penurunan
inflasi selama 2014-2016. Dekomposisi tren inflasi menujukkan bahwa harga
pangan menyumbang hampir 60% dari penurunan inflasi umum sejak 20122013, sedangkan harga bahan bakar menyumbang sekitar 10%. 142 Inflasi
terjaga karena pemerintah mampu menangani penimbunan bahan pangan dan
pertanian, melakukan reformasi pemasaran pertanian yang telah membantu
mematahkan monopoli pedagang berlisensi, dan menurunkan biaya pemasaran

Poonam Gupta, “India Development Update: India’s Growth Story”, The World Bank, Maret 2018,
hal 63.
142
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bagi para petani. Pengenalan pajak barang dan jasa pada 2017 juga telah
menurunkan biaya transportasi makanan. 143
Namun tingkat inflasi sempat naik antara tahun 2017 akhir menjelang
tahun 2018. Inflasi naik dikarenakan harga minyak mentah global hampir
mencapai dua digit dan yang tertinggi dalam setengah tahun. Penyebab lain
naiknya inflasi dikarenakan pertumbuhan hasil pertanian yang lebih lemah dari
yang diharapkan. Hal ini menyebabkan harga pangan meningkat dalam
beberapa bulan terakhir di tahun 2018 dan berkontribusi pada peningkatan
inflasi pada tahun tersebut. 144
1. 4. Pengangguran
Tabel 3.10. Persentase Tingkat Pengangguran India (2014-2019)
Tahun

Persentase Tingkat Pengangguran
(ILO)

2014

5.608 %

2015

5.565 %

2016

5.511 %

2017

5.419 %

2018

5.33 %

2019

5.355 %

Sumber: World Bank, “Unemployment, total (% of total labor force) (modelled ILO
estimate) – India”, diakses melalui
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=IN&start=2014, pada 3
September 2020.

Anirban Nag, “Low retail inflation is double-edged sword for PM Narendra Modi before polls”
diakses melalui https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/low-retail-inflationis-double-edged-sword-for-pm-narendra-modi-before-polls/articleshow/68378843.cms?from=mdr ,
pada 1 September 2020.
144
Poonam Gupta, Op. cit., hal 64.
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Menurut data yang dihimpun dari ILO, persentase pengangguran di India
menunjukkan sedikit penurunan. Angka pengangguran di India masih bergerak
di angka 5%. Skema andalan India secara akumulatif menciptakan 12 juta
lapangan pekerjaan bagi masyarakat India. 145 Adapun sektor-sektor yang
memberikan sumbangsih pada penciptaan lapangan pekerjaan adalah
kewirausahaan melalui perusahaan rintisan. Sektor manufaktur seperti textile,
mobil, sektor padat karya, dan kepariwisataan. 146 Pemerintah masih terus
berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan karena terus meningkatnya
tenaga kerja berusia muda di India.
2. Capaian Ekonomi India dalam Upayanya Meningkatkan Ekonomi
Nasional Melalui Digitalisasi dan Manufaktur
2.1. Kontribusi Ekonomi Digital
Salah satu kontributor terbesar India adalah sektor jasa. Sektor jasa yang
paling berkembang adalah bidang IT. Pemerintah memberikan perhatian
khusus pada sektor ini dengan melakukan berbagai stimulus kebijakan.
Menurut data dari McKinsey, berdasarkan analisa pada 17 negara berkembang
di 30 dimensi adopsi digital sejak 2014, India mendigitalkan lebih cepat
daripada semua negara kecuali satu negara lain yaitu Indonesia. Skor India naik
90% sejak 2014.147 Index adopsi digital ini mencakup tiga elemen, yaitu;

Indivjaj Dhasmana, “12 million jobs a year created in formal sector in last 4 years: PM Modi”,
diakses melalui https://www.business-standard.com/article/economy-policy/12-million-jobs-a-yearcreated-in-formal-sector-in-last-4-years-pm-modi-119022600014_1.html , pada 3 September 2020.
146
Jobs-A Promise Made and Delivered by the Modi Government, diakses melalui
https://www.narendramodi.in/jobs-a-promise-made-and-delivered-by-the-modi-government-19march-2019-544130 , pada 3 September 2020.
147
McKinsey Global Institute, “Digital India: Technology to transform a connected nation”, diakses
melalui https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-indiatechnology-to-transform-a-connected-nation , pada 3 September 2020.
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1. Digital Foundation (landasan digital) meliputi; biaya, kecepatan,
dan kehandalan layanan internet.
2. Digital Reach (jangkauan digital) meliputi; jumlah perangkat
seluler, unduan aplikasi, dan konsumsi data.
3. Digital Value (nilai digital) meliputi; seberapa banyak konsumen
terlibat secara daring dengan mengobrol, men-tweet, berbelanja,
atau streaming.
Menurut indeks inovasi global, India telah meningkatkan peringkatnya
dari 81 menjadi 52 antara tahun 2015 dan 2019. Selain itu, India telah
meningkatkan reputasinya dalam hal risiko yang ditimbulkan dan investasi
asing. Pada tahun 2019, India menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal
menarik investasi untuk transaksi teknologi. Perusahaan berbasis teknologi
mampu menarik lebih dari 33,4 miliar USD pendanaan melalui FDI. India pada
tahun 2019, menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia dalam ekosistem
startup. Ekosistem startup India telah memiliki lebih dari 8.900-9.300
perusahaan rintisan. India juga melahirkan 7 perusahaan unicorn148 pada
2019.149
2. 2. Kontribusi Manufaktur
Kemudahan berbisnis yang diciptakan oleh pemerintah India berdampak
langsung pada peningkatan FDI India. Peningkatan ini mendorong

148

Unicorn Company adalah perusahaan baru yang telah mencapai nilai valuasi perusahaan lebih dari
(dollar) 1 miliar. Unicorn dapat dianggap sebagai startup “dot-com” baru, istilah yang dipopulerkan di
akhir 90-an dan awal 2000-an. Sumber: Business Dictionary, diakses melalui
http://www.businessdictionary.com/definition/unicorn-company.html , pada 4 September 2020.
149
IBEF, “Indian Economy Growth Rate & Statistics” diakses melalui
https://www.ibef.org/economy/indian-economy-overview , pada 4 September 2020
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pertumbuhan bidang manufaktur. Total arus masuk FDI adalah USD 222,89
miliar antara tahun 2014-2018 mewakili 41% dari FDI kumulatif di India sejak
April 2000. Pada 2016-2017 arus masuk FDI melewati angka USD 60 miliar
dalam satu tahun fiskal untuk pertama kalinya. Pada 2017-2018, aliran masuk
FDI mencapai rekor USD 61,96 miliar, yaitu tertinggi yang pernah tercatat
pada tahun fiskal.150
Selain itu, kebijakan pemerintah melalui GST juga menunjukkan hasil
yang positif. Meskipun di awal kebijakan ini diluncurkan menyebabkan
penurunan ekonomi, namun dalam jangka panjang menunjukkan tren yang
positif. Dampak langsung dari implementasi GST adalah pada tahun 2017,
ekspor melonjak drastis 25,5% dari 8,1%. GST mendorong kenaikan
pendapatan eksportir dari tax refund hingga 10% dan memicu perusahaan
untuk melakukan aksi over invoicing151 untuk memperoleh tax refund lebih
besar.
Sedangkan sektor rill manufaktur India pada tahun 2019 masih
menyumbang 17% dari total keseluruhan GDP. Padahal pemerintah
menargetkan tumbuh sebesar 25% pada tahun 2022.152 Pertumbuhan sektor
manufaktur memang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil
rillnya. Hal ini dikarenakan perlu didukungnya pembangunan infrastruktur,

150

Report of Government of India Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy
& Promotion” diakses melalui https://dipp.gov.in/sites/default/files/ru_1631.pdf , pada 4 September
2020.
151
Over Invoicing dimaksudkan adalah faktur dengan harga yang tercantum lebih tinggi dari yang
sebenarnya dimaksudkan perusahaan untuk membebankan biaya kepada klien. Sumber: Financial
Dictionary, diakses melalui https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Over+Invoicing, pada 4
September 2020.
152
IBEF, Loc. Cit.
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modal yang besar, kesiapan sumber daya manusia, dan deregulasi pemerintah
yang mendukung iklim bisnis. Meskipun begitu, India melalui Ministry
Industry and Commerce merilis capaian pemerintah di berbagai sektor industri
melalui skema Make in India. Adapun sektor yang menunjukkan peningkatan
signifikan meliputi lima sektor utama yaitu otomotif, UMKM, farmasi, tekstil
dan pakaian jadi, elektronik dan IT. Penjelasan secara rinci capaian dari lima
sektor ini dapat dilihat pada lampiran II.
Dari paparan diatas, pemerintahan Narendra Modi memiliki ambisi yang
besar untuk meningkatkan ekonomi melalui kebijakan Make in India.
Langkah-langkah strategis dilakukan untuk menciptakan industri manufaktur
di dalam negeri dan penyediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan kebijakan
dagang internasional yang proteksionis untuk impor dan penuh taktik melalui
subsidi ekspor ditempuh. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa dapat
terdistribusi dengan baik melalui pasar ekspor impor. India yang masih dalam
lintasan pertumbuhan ekonominya menunjukkan hasil campuran dari upaya
yang telah dilakukan. Sebagian menghasilkan capaian ekonomi yang positif di
beberapa sektor, sedangkan secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang
signifikan.

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai “Upaya India dalam
Meningkatkan Perekonomian Nasional di Era Pemerintahan Modi Tahun 2014-2019”,
kesimpulan yang dapat dikemukakan disini bahwa India menerapkan kebijakan
dagang merkantilis melalui substitusi impor dan proteksionisme. Substitusi impor
diimplementasikan melalui kebijakan Make in India. Kebijakan ini menunjukkan
bahwa India menginginkan pembangunan industri manufaktur di negaranya.
Industrialisasi memang masih menjadi fokus perjalanan ekonomi India. Industrialisasi
yang dimulai sejak pemerintahan Manmohan Singh, diperluas implementasinya oleh
Narendra Modi dengan memaksimalkan sektor manufaktur. Hal ini sesuai dengan
pandangan

merkantilisme bahwa negara yang

masih dalam

tahap

awal

mengambangkan sektor industri perlu melindungi sektor manufaktur di dalam negeri
agar dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri.
Kebijakan Make in India yang dirumuskan oleh Modi memiliki model dan
strategi yang mengupayakan pemaksimalan faktor-faktor produksi dan menciptakan
iklim berbisnis yang kondusif bagi India. Hal ini dikarenakan tantangan India ialah
meningkatkan nilai ekspor dan menciptakan lapangan pekerjaan. India yang notabene
sebagai negara terpadat kedua di dunia ini, sebagian besar penduduknya saat ini
berusia muda. Hal ini bisa menjadi keuntungan sekaligus bencana jika India tidak
dengan baik mengatasinya. India melihat bahwa potensi sumber daya manusianya
yang terkenal menguasai ilmu terapan berupa high skills engineering yang mayoritas
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mampu menguasai dengan baik matematika, teknologi dan informasi, teknik mekanik,
dan sebagian besar mampu berbicara bahasa inggris. Oleh karena hal tersebut, ambisi
Modi menjadikan India sebagai manufacturing hub menjadi solusi yang dinilai paling
tepat. Manufacturing hub tidak hanya mengenai pembangunan, melainkan bagaimana
suatu wilayah bisa menjadi sentral manufaktur yang terdiri dari pebisnis, akedemisi,
pratiksioner untuk membangun pusat manufaktur yang berlandaskan pada ilmu,
teknologi, dan inovasi. Jadi pada dasarnya Kebijakan Make in India memfokuskan
pada pembangunan dan produksi manufaktur di dalam negeri. Sedangkan untuk
mendistribusikan produk manufakturnya, India melakukan skema subsidi ekspor.
India memberikan subsidi berupa bantuan keuangan dan non administratif lainnya bagi
produsen dalam negeri yang ingin memasarkan produknya di luar negeri. India bahkan
mencoba untuk mencari pasar ekspor melalui skema keuangan Line of Credit (LOC).
Sehingga India tidak hanya berkomitmen untuk membangun manfaktur di dalam
negeri, melainkan dia juga sangat berkomitmen dalam distribusi ekspor.
India tidak hanya berfokus pada pembangunan manufaktur di dalam negeri dan
distribusi produk melalui subsidi ekspor. Langkah strategis lain yang dilakukan India
untuk melindungi sektor manufakturnya yaitu dengan proteksionisme. Seperti yang
dijelaskan oleh teori merkantilisme. Hal ini ditunjukkan melalui kebijakan impornya.
Pada kebijakan impor, India memberlakukan hambatan tarif dan non tarif yang sangat
ketat bagi barang dan jasa yang masuk. Hal ini bertujuan untuk melindungi pasar
dalam negeri, dan mengurangi banyaknya barang impor yang masuk ke India.
Terlepas dari teori merkantilisme, ditemukan berbagai fakta menarik mengenai
upaya pemerintahan Modi dalam meningkatkan ekonominya. Salah satu yang menjadi
sorotan adalah India terus mendorong inovasi di bidang digital untuk menyelesaikan
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permasalahan di dalam negerinya melalui teknologi, sekaligus secara bersamaan
meningkatkan perekonomiannya. India tidak hanya berusaha meningkatkan
keunggulan komparatifnya melalui manufaktur, melainkan pemerintah India juga
berusaha

meningkatkan

keunggulannya

di

bidang

teknologi.

Hal

ini

diimplementasikan melalui insitiatif Startup India dan Digital India. Dua kebijakan
ini adalah kebijakan yang melengkapi kebijakan utaman Make in India. Oleh karena
hal tersebut, upaya dalam meningkatkan ekonomi dengan sumber daya yang ada dapat
terlaksana secara maksimal. Startup yang merupakan perusahaan rintisan berbasis
teknologi adalah fenomena besar yang sedang terjadi di dunia saat ini seiring dengan
berkembangnya teknologi dan informasi. India menjadi salah satu pemain besar dalam
melahirkan berbagai Startup untuk memberikan inovasi dan warna bagi solusi masalah
di negaranya bahkan untuk dunia.
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LAMPIRAN I
Aspek-Aspek Peningkatan Easy Doing Business di India
No.

Indikator Easy Doing Business Aspek
peningkatan
yang mengalami peningkatan
indikator

1.

Starting a Business (Memulai
Berbisnis)
Memulai bisnis di India
merupakan hal yang sangat rumit.
Kerumitan ini meliputi prosedur
dan persyaratan minimal modal
untuk memulai badan usaha kecil
secara resmi.

•

Getting Credit (Akses terhadap
Cicilan)
Indikator ini berkaitan dengan
hak hukum pemberi pinjaman dan
peminjam dalam hal transaksi
yang dijamin dan informasi
kredit.

•

Dealing with Construction
Permits (Akses terhadap Ijin
Kontruksi)
Indikator ini berkaitan dengan
prosedur yang diperlukan untuk
suatu usaha di industr konstruksi
untuk membangun gudang yang
meliputi biaya dan waktu untuk
menyelesaikan setiap prosedur
yang diberlakukan.

•

Trading Across Borders
(Perdagangan Lintas Batas)
Indikator ini terkait dengan
pencatatan waktu dan biaya yang
dalam proses ekspor dan impor
barang. Hal ini berkaitan dengan

•

2.

3.

4.

•

•

•

•

menurut

Dihapusnya persyaratan
mengenai minimal modal
untuk mendirikan perusahaan.
Registrasi pendirian
perusahaan bisa dilakukan
secara daring.

Para pemberi kredit berlisensi
mendapatkan bantuan iuran
dana dari pemerintah.
Peningkatan aspek-aspek
yang diijinkan untuk
menerima kredit dibawah
Undang-Undang.
Pemberian ijin konstruksi di
Delhi dan Mumbai melalui
daring mempersingkat proses
ijin.
Biaya air dan sambungan
internet baru berkurang
hingga 90% di Delhi.
Penyederhanaan proses dalam
iuran pajak di Delhi.

Single Window Interface
mengintegrasikan 6 bidang
dagang pemerintah untuk
mempercepat dalam
pelayanan ijin perdagangan.

kepatuhan dokumen, perbatasan,
dan transportasi domestik.

•

•
•

5.

6.

7.

Protecting Minority Investors
(Perlindungan terhadap
Investor Minoritas)
Hal ini berkaitan dengan
perlindungan minoritas pada
konflik kepentingan dan hak para
pemegang saham dalam tata
kelola perusahaan.

•

Getting Electricity (Akses
terhadap Listrik)
Perbaikan dalam sistem
pencatatan prosedur yang
dibutuhkan oleh bisnis untuk
mendapatkan akses listrik untuk
gudang dan bangunan.

•

Enforcing Contracts
(Pemberlakuan Kontrak)
Hal ini berkaitan dengan waktu
dan biaya dalam sengketa
komersial di pengadilan lokal,
kualitas proses peradilan, dan

•

•

•
•

•

Beberapa pelabuhan telah
memiliki fasilitas pemberian
ijin selama 24 jam penuh.
Penilaian impor dan ekspor
dilakukan secara digital.
Pengiriman port langung
ditingkatkan sebesar 30% dan
Penerimaan port langsung
ditingkatkan sebesar 70%.
Tuntutan kepada direktur
yang gagal membayar beban
keuangan dapat dilakukan
pada konstitusi pengadilan
hukum.
Perlindungan kepada
pemegang saham, jika
direktur perusahaan gagal
dalam melakukan
pembayaran tanggungan
finansial dan kerusakan yang
ditimbulkan.
Waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan akses listrik
berkurang dari 106 menjadi
46 hari.
Biaya untuk sambungan
listrik dikurangi sebesar 2%.
Jumlah dan durasi
pemadaman listrik telah
dikurangi.
Disediakannya sistem
pendataan Peradilan Nasional
untuk memantau kasus-kasus
setingkat maupun lokal.
Pengadilan niaga
mempercepat proses
penyelesaian sengketa.

8.

evaluasi mengenai implementasi
praktik dalam sistem peradilan.

•

Biaya yang harus dikeluarkan
untuk memperoleh klaim atas
kasus yang disengketakan
dikurangi dari 39,6% menjadi
31%.

Paying Taxes (Pembayaran
Pajak)
Hal ini berkaitan dengan beban
administrasi perusahaan untuk
pembayaran pajak, kontribusi dan
kepatuhan dalam prosedur dalam
membayar pajak

•

Penyederhanaan dalam
ketentuan pemeriksaan pajak
penghasilan.
Pembayaran pajak secara
daring untuk beberapa
kontribusi pajak perusahaan
tertentu.
Pengenalan Langkah-langkah
administrasi untuk
memudahkan kepatuhan
pembayaran pajak
penghasilan badan usaha.

•

•

9.

10.

Resolving Insolvency
(Penyelesaian Kebangkrutan)
Hal ini berkaitan dengan
penyelesaian kebangkrutan yang
meliputi pengorganisasian
kembali perusahaan dan proses
likuidasi.

•

Registering Property
(Pendaftaran Properti)
Berkaitan dengan kemudahan
ijin, waktu, dan biaya yang
diperlukan untuk mendaftarkan
real estate untuk kategori bisnis
komersial.

•

•

•

Kode etik kebangkrutan
dengan standar internasional
mulai diberlakukan pada
tahun 2017.
Pembentukan Lembaga
khusus oleh pemerintah untuk
menangani re-organisasi dan
sengketa kebangkrutan.
Pencatatan tanah dilakukan
secara digital, dapat diakses
oleh umum dan tanpa biaya
tambahan.
Penjual dan pembeli dapat
mengakses data terkait
pendaftaran properti secara
daring tanpa biaya yang
berarti dapat dilakukan
selama 24 jam. Hal ini
mengurangi waktu
pendaftaran yang biasanya

•

dalam satu hari hari menjadi
setengah hari, dan biaya dari
INR 20000 menjadi INR 0.
Pengaduan terkait akses
terhadap lahan dapat
dilakukan secara daring

Sumber: Easy Doing Business, Department of Industrial Policy and Promotion,
Government of India, diakses melalui https://dipp.gov.in/ease-doing-businessreforms, pada 11 Oktober 2020.

LAMPIRAN II
Capaian Make in India dalam Beberapa Sektor Industri (2014-2019)
Sektor
Barang Modal & Otomotif

UMKM

Capaian
• FDI tumbuh 1,7 kali lipat pada industri
otomotif dari USD 5,3 miliar (2010-2014)
menjadi USD 8,9 miliar (2014-2018).
• Industri komponen otomotif mencatat
kenaikan omset 22,6% dari INR 4,46 lakh
crore (2013-2015) menjadi INR 5,47 lakh
crore pada 2015-2017.
• Ekspor dari komponen mobil tumbuh sebesar
10,8% dari INR 1,30 lakh crore pada 20132015 menjadi INR 1,44 lakh crore pada 20162017.
•

•

•
•

Farmasi

•
•
•

Tekstil & Pakaian Jadi

•

Prime Minister’s Employment Generation
Programme (PMEGP) memperkerjakan
12,82 lakh orang.
UMKM diizinkan untuk berpartisipasi dalam
proyek Make in India dan diberikan
kelonggaran dalam pendaftaran dan kriteria
profitabilitas.
5,7 lakh orang dilatih oleh Tool Rooms &
Technology Center.
Inkubasi startup ‘Knowledge for Innovation
in Trade & Technology for Entrepreneurial
Startup’ (KITTES) didirikan di New Delhi.
1143 Toko Jan Aushadi dioperasionalkan.
Pharma Data Bank diluncurkan untuk
memfasilitasi pengajuan kredit secara daring.
11 National Institutes of Pharmaceutical
Education & Research (NIPERs) disetujui.
FDI tumbuh 2,5 kali lipat dari USD 0,5 miliar
(2010-2014) menjadi USD 1,5 miliar (20142018).

•
•

•

•

Elektronik & IT

•

•

8 pusat manufaktur pakaian dan garmen
didirikan di wilayah timur laut India.
Kompleks kantor tekstil terpadu Institute of
Handloom (IIHT) didirikan di Varanasi,
India.
Paket tekstil khusus sebesar INR 6000 crore
disetujui, untuk menarik investasi sebesar
USD 11 miliar.
200 unit produksi baru telah muncul pada dua
tahun terkahir dan menghasilkan pekerjaan
untuk 11.000 orang.
FDI tumbuh 4,4 kali lipat di sektor elektronik
& IT dari USD 2,77 miliar (2011-2014)
menjadi USD 12,24 miliar (2014-2017).
113 penyiapan unit manufaktur seluler baru.
Unit-unit ini menyediakan lapangan kerja
bagi sekitar 4 lakh orang.

Sumber: Report Government of India Ministry of Commerce & Industry Department
of Industrial Policy & Promotion, diakses melalui
https://dipp.gov.in/sites/default/files/ru_1631.pdf, pada 4 September 2020.

LAMPIRAN III

Produk-produk yang dilarang untuk Impor yang dirilis oleh India pada tahun
2017

Produk-produk yang dibatasi untuk Impor yang dirilis oleh India pada tahun
2017

Sumber: Directorate General of Foreign Trade, diakses melalui
https://www.dgft.gov.in/CP/, pada 17 Desember 2020.

