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Pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas (FTAs—Free Trade Agreements) di 

seluruh dunia, terutama Asia, mendorong pejabat publik di negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam perundingan dan 

penerapan komitmen WTO dan FTA. Oleh karena itu, Pemerintah kini mempersiapkan 

(kegiatan) pengembangan kapasitas untuk membentuk kumpulan pejabat publik 

bidang perdagangan yang memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai WTO, FTA 

dan perundingan perdagangan lainnya.

Indonesia telah dengan aktif menyelesaikan 
beberapa perundingan kesepakatan perda-
gangan bebas (FTA). Sejauh ini, Indonesia memi-
liki delapan kesepakatan perdagangan bebas: 
enam kesepakatan regional dan dua kesepakatan 
bilateral. Sebagai anggota dari Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia 
merupakan bagian dari wilayah perdagangan 
bebas ASEAN (AFTA) dan peserta dari perjanjian- 
perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, 
India, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. 
Sementara itu, kesepakatan perdagangan bebas 
antara ASEAN dan Hongkong serta Kemitraan 
Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) sedang 
dalam tahap perundingan. Dalam konteks kese-
pakatan bilateral, Indonesia memiliki kesepakatan 
perdagangan bebas dengan Jepang dan Pakistan 
dan tengah meluncurkan perundingan dengan 
Australia, India, Chili, EU dan Korea.1

Di bawah (jajaran) kabinet baru, Presiden Joko 
Widodo telah memerintahkan menteri- menteri 
bidang perekonomian untuk mengevaluasi semua 
kesepakatan perdagangan bebas yang telah 
ada dan perundingan yang akan datang guna 

Peserta pelatihan Pengenalan WTO.
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meningkatkan peran Indonesia di tengah perda-
gangan internasional. Dengan pertumbuhan PDB 
yang lebih lambat dari yang diharapkan, pening-
katan kondisi perdagangan diharapkan dapat 
memberikan dorongan awal perekonomian yang 
lebih baik.

Sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara 
dengan banyak mitra dagang, Indonesia mem-
butuhkan kesepakatan dagang berkualitas untuk 
tidak hanya mempertahankan, tapi juga berkontri-
busi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 
sosial. Kesepakatan-kesepakatan tersebut akan 
memberikan dampak yang signifikan terhadap 
Indonesia saat dijalin dengan mitra dagang utama, 
seperti Jepang, Korea dan India, yang secara kese-
luruhan mencapai 36 persen dari total ekspor 
Indonesia pada 2014.2

Kesepakatan-kesepakatan tersebut akan membe-
rikan dampak yang signifikan terhadap Indonesia 
saat dijalin dengan mitra dagang utama, seperti 
Jepang, Korea dan India, yang secara keseluruhan 
mencapai 36 persen dari total ekspor Indonesia 
pada 2014.

Dengan tugas yang menanti di depan mata, sehu-
bungan dengan perundingan kesepakatan perda-
gangan regional dan bilateral, pemerintah sangat 
membutuhkan pengembangan kapasitas pejabat 
publik dalam bidang ini.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan berkolaborasi 
dengan TPSA (Canada-Indonesia Trade & Private 
Sector Assistance) yang didanai oleh Global Affairs 
Canada dan dikelola oleh The Conference Board 
of Canada (CBoC), mengadakan program (pening-
katan) kemampuan perundingan perdagangan 
pada pertengahan September 2015. Program ini 
dibawakan oleh Yeboah Dickson dari WTO (World 
Trade Organization).

Pelatihan Pengenalan WTO
Rangkaian program pelatihan diawali dengan  
materi pengenalan WTO dan Proses 
Perundingan Perdagangan, yang diadakan tang-
gal 9–10  September 2015 di Hotel Le Meridien, 
Jakarta. Pelatihan ini digagas untuk memper-
siapkan peserta sebelum mengikuti pelatihan 
dengan materi Simulasi Kemampuan Perundingan 

Perdagangan Tingkat Lanjut yang diselenggarakan 
tanggal 14–18  September 2015 di Pusat Pelatihan 
Kementerian Perdagangan di dekat Jakarta.

Program pelatihan dirancang oleh TPSA bersama 
WTO untuk memperkuat kemampuan teknis dan 
analitis yang berkaitan dengan WTO dan kemam-
puan yang dibutuhkan untuk melakukan perun-
dingan perdagangan. Kegiatan ini diselenggarakan 
atas kerja sama dengan Direktorat Jendral Program 
Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian 
Perdagangan (DGNED—Directorate General of 
National Export Development), sebagai mitra utama 
dalam kegiatan-kegiatan TPSA.

“Program pelatihan ini memiliki tujuan jangka 
panjang dalam mengembangkan kapasitas 
perundingan perdagangan dan membantu 
Indonesia menghasilkan kesepakatan 
perdagangan yang berkualitas dengan 
seluruh mitra dagangnya.”

—DODY EDWARD
Direktur Program Pengembangan Kerjasama Ekspor, 
Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional, 

Kementerian Perdagangan

Materi pelatihan dibawakan oleh tenaga ahli dari 
proyek TPSA dan WTO. Tidak kurang dari lima puluh 
pejabat publik dari Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Pertanian, Kementerian Urusan 
Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Keuangan, 
serta perwakilan Kamar Dagang Indonesia dan 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) turut ber-
partisipasi dalam pelatihan tersebut.

Pembahasan serius mengenai posisi (perdagangan) negara-
negara.
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Pelatihan pertama memberikan pemahaman dasar 
mengenai WTO. Topik yang dibawakan antara 
lain adalah aturan dan prinsip dasar WTO, akses 
pasar non-pertanian, Kesepakatan Umum dalam 
Perdagangan Jasa, perundingan perdagangan 
sektor pertanian, dan proses perundingan per-
dagangan. Para peserta juga diajarkan pengeta-
huan dasar WTO agar mereka dapat menjawab 
pertanyaan- pertanyaan sederhana seperti:

 • Apa yang dimaksud dengan prinsip 
‘negara yang paling disukai’ (MNF—Most 
Favoured Nation)?

 • Apa arti “pelaksanaan tunggal” dalam proses 
perundingan perdagangan?

 • Bagaimana sebuah keputusan dihasilkan 
dalam WTO?

 • Produk apa saja yang termasuk dalam 
perundingan sektor pertanian Agenda 
Pembangunan Doha?

 • Jasa apa saja yang termasuk dalam 
perundingan sektor jasa Agenda 
Pembangunan Doha?

 • Apa saja yang termasuk dalam empat mode 
perdagangan jasa?

 • Apa yang dimaksud dengan tiga pilar 
Kesepakatan Pertanian WTO?

Latar belakang umum FTA (Kesepakatan 
Perdagangan Bebas), yang mencakup isu-isu 
seperti aturan WTO untuk FTA dari perspek-
tif  negara berkembang, juga didiskusikan guna 
menjelaskan kepada seluruh anggota WTO keter-
kaitan dan pentingnya penyelesaian ronde WTO 
yang tertunda sejak 2004.

Isu-isu seperti tantangan negara maju dan ber-
kembang sehubungan dengan perundingan per-
dagangan juga diperbincangkan, dengan meng-
angkat fleksibilitas negara berkembang dalam 
perundingan perdagangan mereka. Para peserta 
mendukung pandangan bahwa negara berkem-
bang perlu memahami besaran pasar yang dimiliki 
oleh negara-negara maju, dan pentingnya untuk 
menjaga, selain untuk meningkatkan, bagian pasar 
mereka di negara-negara maju tersebut. Negara 
berkembang juga perlu memandang perundingan 
semacam ini sebagai sebuah kesempatan untuk 
mengembangkan kapasitas mereka melalui kerja 
sama teknis guna mengembangkan akses pasar 
terhadap produk dan jasa mereka ke negara- 
negara lain.

Pelatihan diawali dengan sebuah tes bagi peserta 
untuk mengukur tingkat pemahaman mereka 
terhadap prinsip-prinsip WTO. Tes yang sama 
juga diberikan kembali (setelah pelatihan) untuk 
mengetahui apakah pelatihan tersebut berhasil 
meningkatkan pengetahuan dasar para peserta 
mengenai WTO.

Tes tersebut menunjukkan kesuksesan program 
pelatihan (yang dijalankan). Dari total peserta yang 
mengikuti tes, 38 dari 40 peserta (setara dengan 
95 persen) menunjukkan peningkatan. Angka rata- 
rata hasil tes tersebut meningkat dari 39  persen 
saat tes awal menjadi 80  persen saat tes akhir. 
Angka yang paling menonjol dihasilkan oleh 
8 peserta yang mendapatkan 100 persen saat tes 
akhir, mengingat tidak seorang pun mencapai nilai 
sempurna saat tes awal.

Peserta pelatihan bersiap untuk berunding mewakili Negara 
“Neptunia”.

“Para menteri” menandatangani Kesepakatan Perdagangan 
Bilateral.
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Perundingan Perdagangan 
Tingkat Lanjut
Pelatihan intensif untuk (meningkatkan) ketram-
pilan perundingan perdagangan dirancang untuk 
memberikan pengetahuan, strategi dan taktik 
kepada peserta agar dapat melakukan perun-
dingan yang dibutuhkan, dengan teknik analisis 
pengambilan keputusan yang sistematis untuk 
monitoring dan mengelola proses perundingan. 
Pelatihan lima hari ini terdiri dari sesi dalam kelas, 
diskusi kelompok dan simulasi perundingan.

Sebuah latihan simulasi diadakan bagi para peserta 
untuk menerapkan materi yang telah mereka pel-
ajari. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 
dan mewakili enam negara fiktif—Elara, Jupistan, 
Himalia, Neptunia, Plutona dan Venusia. Masing-
masing kelompok harus mengadakan perundingan 
perdagangan bilateral mencakup produk-produk 
industri, pertanian, perdagangan jasa, dan pera-
turan untuk subsidi perikanan dengan menerapkan 
seluruh rangkaian modalitas pembebasan per-
dagangan. Simulasi tersebut membantu peserta 
memvisualisasikan proses sesungguhnya dalam 
mempersiapkan dan melaksanakan berbagai 
perundingan dalam lingkup WTO.

Setiap negara mempersiapkan perundingan 
dengan memilih perwakilan yang memiliki kualifi-
kasi berikut:

 • Ketua Delegasi (Menteri): Bertugas memimpin 
dan menjalankan perundingan dan 
membuat keputusan taktis. Ketua Delegasi 
harus memiliki wawasan yang luas dan 
kemampuan komunikasi yang baik serta dapat 
mengintegrasikan berbagai persyaratan teknis 
menjadi sebuah rumusan konsep atau masukan. 
Sebagai Ketua, ia akan menugaskan seorang 
juru runding untuk setiap sektor:

 –Juru runding untuk produk-produk industri

 –Juru runding sektor pertanian

 –Juru runding bidang perdagangan jasa

 –Juru runding peraturan (subsidi perikanan)

Menimbang intensifnya pelatihan ini, para peserta 
diwajibkan menghadiri seluruh pelatihan selama 
lima hari. Materi yang diberikan kadang berlanjut 
hingga malam hari guna mensimulasikan kondisi 
riil sehubungan dengan tenggat waktu dan terus 
melanjutkan proses perundingan.

Hasil akhir yang diharapkan dari sesi perundingan 
tersebut adalah penandatanganan kesepakatan 
bilateral oleh “para menteri” dari setiap negara. 
Sebuah upacara penandatanganan khusus disi-
apkan, yang merupakan puncak dari seluruh 
rangkaian pelatihan. Kesepakatan yang berhasil 
ditandatangani merupakan kesaksian nyata dari 
komitmen, kerja keras dan waktu yang telah dija-
lani oleh para peserta.

Setiap Menteri diberi kesempatan untuk membagi-
kan pengalaman pribadi dan pelajaran yang dida-
pat dari simulasi dan latihan perundingan bilateral 
dan multilateral yang telah dijalani. Seluruh peserta 
mendapati bahwa proses perundingan sangat-
lah kompleks dan menantang. Mereka menyadari 
bahwa perundingan multilateral lebih menantang 
daripada perundingan bilateral; jika ada konflik 
kepentingan dari sebuah negara diantara seke-
lompok negara, semua peserta harus menyesuai-
kan dengan seluruh negara peserta perundingan. 
Juru runding juga harus berurusan dengan negara- 
negara fiktif yang memiliki kepentingan nasional 
yang kuat. Para peserta menyadari bahwa dengan 
sedikit fleksibilitas, maka situasi menang-menang 
bagi seluruh peserta perundingan dapat dicapai.

“Pencapaian dari kedua materi pelatihan 
tampak pada peningkatan kemampuan 
dan kepercayaan diri peserta dalam 
menangani isu-isu yang dihadapi pada sesi 
lanjutan dari latihan simulasi. Peningkatan 
ini dibuktikan dengan pemahaman dan 
kemampuan peserta dalam menghasilkan 
pengurangan tarif yang signifikan dan lebih 
jauh membebaskan peraturan-peraturan 
perdagangan.”

—PROFESOR DICKSON YEBOAH
Kepala Unit Keahlian Perundingan Perdagangan Intensif di 

Institut Pelatihan dan Kerja sama Teknis WTO di Genewa

Tips untuk Suksesnya Perundingan 
Dagang
 • Menciptakan lingkungan yang tepat. Ciptakan 
atmosfir yang kondusif guna menjamin 
perundingan perdagangan dapat dan akan 
berjalan lancar dan ber-ujung pada hasil 
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yang positif. Situasi yang mendukung dapat 
diciptakan saat juru runding secara terbuka 
menyampaikan kebutuhan mereka tanpa 
kekhawatiran akan dieksploitasi. Menciptakan 
atmosfir yang kolaboratif akan menghasilkan 
situasi menang-menang.

 • Persiapan adalah kunci perundingan yang 
efektif. Suksesnya sebuah pelaksanaan 
perundingan bergantung pada tahap persiapan 
dan efektivitas penggunaan lembaga konsultasi 
nasional. Persiapan yang memadai mencakup 
penelitian yang dibutuhkan untuk memahami 
sepenuhnya dampak keputusan tertentu dan 
hasil (transaksi) perdagangan. Memahami 
mandat nasional memang penting, namun 
pada saat bersamaan pelru tetap melangkah 
maju menuju kepentingan bersama dengan 
para mitra dagang untuk menghindari stagnasi 
dalam perundingan. Tujuan utama perundingan 
sejatinya adalah untuk menyelaraskan 
kepentingan individu melalui aksi bersama.

 • Bicara dan mendengarkan. Mendengar-kan  
sama pentingnya dengan berbicara. 
Berkonsentrasilah pada pesan tersirat dalam 
kontribusi mitra dagang ketimbang terpaku 
atau teralihkan oleh kata-kata yang diucapkan. 
Hindarilah mencoba untuk menebak pernyataan 
mitra dagang atau mencoba menyelesaikan 
kalimat mereka dalam sebuah perundingan. 
Membuat catatan kecil juga berguna dalam 
membantu konsentrasi.

 • Mengajukan usulan. Proses perundingan 
dagang melibatkan pengajuan usulan dan 
menganggapi usulan. Hal ini membutuhkan 
dibukanya pilihan-pilihan yang ada di atas meja 
(perundingan) serta pertimbangan terhadap 
alternatif-alternatif yang tersedia. Kegiatan 
kunci untuk tetap bergerak maju yaitu dengan 
saling bertukar usulan hingga dicapainya 
sebuah kesepakatan.

 • Menempuh resiko. Secara definisi, mendorong 
sebuah argumentasi hingga (di ujung) 
batas aman guna mendapatkan hasil akhir 
yang diinginkan sebaiknya dihindari dalam 
taktik perundingan. Menjalankan metode 
demikian seringkali membuat juru runding 

menjadi kurang fleksibel dan tidak dapat 
mengakomodasi (berbagai kepentingan) 
dengan baik. Pendekatan yang lebih konstruktif 
adalah dengan membuka diri (dan pikiran) dan 
menjunjung kepentingan bersama.

Kualitas juru runding perdagangan 
yang efektif
Profesor Yeboah menekankan perundingan per-
dagangan yang efektif seringkali bergantung pada 
kualitas, dan pendekatan yang diambil oleh, juru 
runding. Agar dapat menjadi juru runding yang 
efektif, perlu untuk:

 • tidak cepat emosi di meja perundingan

 • fokus pada kepentingan, bukan (ke)pribadi(an)

 • menjaga keharmonisan berbagai kepentingan 
mitra dalam meja perundingan

 • menunjukkan keuntungan yang didapat dari 
suatu usulan dan menampilkan keuntungan 
tersebut agar tampak berimbang bagi kedua 
belah pihak

 • tidak kehilangan pandangan dalam 
perbedaan budaya

 • mengetahui batasannya sendiri dan juga 
batasan mitra rundingnya

“Tugas juru runding memerlukan komitmen 
dan pengorbanan yang besar. Untuk menjadi 
juru runding yang sukses, dibutuhkan 
ketekunan dalam menjalani tugas rumah 
(persiapan) yang dibutuhkan dan memiliki 
kemampuan untuk melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan dalam proses 
perundingan. Juru runding memiliki 
tanggung jawab untuk memastikan seluruh 
permasalahan dibahas dan diselesaikan di 
meja perundingan.”

—WENGUO CAI
Fasilitator Materi Pelatihan Tingkat Perkenalan dan 

Lanjutan serta Ahli Dagang Senior, TPSA, CBoC

Umpan balik Peserta
Perundingan perdagangan merupakan kemam-
puan yang sangat penting, dan para peserta 
menyambut baik pelatihan yang diadakan.
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Umpan balik dari para peserta mengungkap bahwa 
materi yang dibawakan sangat sesuai untuk bidang 
pekerjaan mereka dan mereka memberi pering-
kat “baik” hingga “sangat baik” untuk pelatihan ini. 
Sebagian besar peserta berhasil mencapai keper-
cayaan diri/kemampuan yang lebih baik untuk 
menerapkan pengetahuan yang didapat secara 
khusus dalam pekerjaan masing-masing maupun 
dalam departemen mereka pada umumnya.

Seluruh peserta setuju secara bulat akan mereko-
mendasikan pelatihan ini kepada kolega mereka.

“Saya sangat berhutang pada kalian semua 
yang telah mengajarkan kemampuan 
berunding ini pada saya, atas kesabarannya 
dalam membawakan dan mempersiapkan 
seluruh materi pelatihan dan memberikan 
seluruh perhatian kalian. Saya hanya bisa 
mengucapkan ‘terima kasih’”.

—RIZKY EKA PUTRI
Analis Perdagangan, Badan Analisis dan Pengembangan 

Kebijakan Perdagangan—TRECYDA, Kementerian 
Perdagangan, Indonesia

Kesimpulan
Pelatihan yang telah dilaksanakan dengan suk-
ses menandai awal yang baik bagi proyek 
TPSA.  Kegiatan  yang dirancang khusus untuk 
memenuhi kebutuhan Kementerian Perdagangan 
telah memenuhi ketentuan umum dari 
pihak penyelenggara.

Penyampaian materi pelatihan dilaksanakan 
pada waktu yang bertepatan dengan penugasan, 

khususnya bagi Kementerian Perdagangan, untuk 
mengevaluasi berbagai kesepakatan perda-
gangan bebas yang ada untuk mengoptimalkan 
kesepakatan-kesepakatan tersebut. Kementerian 
Perdagangan juga ditugasi untuk memimpin 
perundingan perdagangan yang baru diluncurkan 
guna mencapai hasil yang positif dengan mitra- 
mitra dagang Indonesia.

Melalui pelatihan ini, (pemerintah) Kanada hen-
dak berkontribusi terhadap usaha pengembangan 
kapasitas pemerintah Indonesia dalam mengelola 
kesepakatan perdagangan bebas yang baru dan 
yang telah ada secara efektif agar Indonesia dapat 
memperluas pasar lebih jauh lagi dan menikmati 
keuntungan perdagangan.

Dengan suksesnya pelatihan ini, proyek TPSA ber-
harap dapat terus memberikan dukungan berke-
lanjutan kepada Kementerian Perdagangan dalam 
kegiatan pengembangan kapasitas yang dapat 
meningkatkan kerja sama dagang dan investasi 
antara Kanada dan Indonesia, serta seluruh dunia 
pada umumnya.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12  juta yang didanai oleh Pemerintah 
Kanada  melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan orga-
nisasi masyarakat madani untuk informasi terkait 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, 
refomasi regulasi dan promosi dagang dan inves-
tasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari 
organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 

Para peserta beristirahat setelah sebuah sesi perundingan.
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perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan 
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 

CATATAN AKHIR

1 ADB Asia Regional Integration Center, Free Trade Agreements. https://aric.adb.org/fta-country (diakses 11 Juli 2016).
2 World Integrated Trade Solution, Indonesia Exports by Country and Region 2014, http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/

Country/IDN/Year/2014/TradeFlow/Export/Partner/all/Show/Partner%20Name;XPRT-TRD-VL;XPRT-PRTNR-SHR;/Sort/
XPRT-TRD-VL/Chart/top10 (diakses 22 Juli 2016).

Merayakan kesuksesan simulasi perundingan perdagangan.

kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan 
praktik praktik terbaik dalam perdagangan 
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com


