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Memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan ekspor Indonesia sangatlah penting 

guna memastikan bahwa pemerintah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam perekonomian global. Model ekonomi yang 

dapat memperkirakan arus ekspor, merupakan perangkat penting untuk membantu 

pejabat pemerintah mengantisipasi tren ekspor global dan menyasar komoditas yang 

memiliki kesempatan terbaik untuk sukses di negara-negara tertentu.

Pada Januari 2016, para ekonom dari Kementerian 
Perdagangan Indonesia meminta diadakannya 
pelatihan dengan materi proyeksi ekonomi. Secara 
khusus, mereka ingin mempelajari cara menyusun 
model perdagangan antara Kanada dan Indonesia 
dan memperkirakan komoditas yang cenderung 
meningkat di masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, TPSA, yang didanai 
oleh Global Affairs Canada dan dikelola oleh The 
Conference Board of Canada, menyelenggarakan 
pelatihan selama empat hari pada 16–19 Februari 
2016. Berkat kerja sama dengan Kementerian 
Perdagangan Indonesia, 22 peserta dari kemen-
terian tersebut telah mempelajari cara menyusun 
dan menjalankan model ekonomi untuk mempre-
diksi kegiatan ekspor antara Kanada dan Indonesia. 
Pelatihan diadakan di Mercantile Athletic Club di 
World Trade Centre, Jakarta dan dibawakan oleh 
para ahli dari The Conference Board of Canada.

Peserta mempelajari pemrograman dan keteram-
pilan penyusunan model ekonomi tingkat lanjut 
menggunakan EViews (perangkat lunak statistik 
yang diakui secara internasional). Dengan meng-
gunakan perangkat lunak ini, peserta belajar cara 
menganalisis data, melengkapi  penurunan, dan 

Pembicara ahli dari Kanada memimpin pelatihan (penyusunan) 
model ekonomi perdagangan.
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menyusun model perdagangan bagi komodi-
tas utama antara Kanada dan Indonesia. Model 
yang mereka kembangkan dapat digunakan 
untuk  menjelaskan pola perdagangan masa lam-
pau, meramalkan tren masa depan dalam eks-
por Indonesia ke Kanada dan seluruh dunia, 
serta menelaah tampilan perdagangan di bawah 
 sejumlah skenario berbeda.

“Badan Pengkajian dan Pengembangan 
Perdagangan (BP3) adalah tulang punggung 
Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia dalam menyediakan analisis dan 
rekomendasi tentang kebijakan perdagangan 
kepada Menteri. Oleh karena itu, pelatihan ini 
(bertujuan) meningkatkan kapasitas peneliti 
dan ahli statistik BP3, terutama mereka yang 
bertugas memprediksi ekspor dan impor. 
Saya ingin menyampaikan terima kasih 
yang mendalam kepada Tim TPSA untuk 
kerja sama dan koordinasi yang baik. Saya 
berharap pengetahuan yang didapatkan 
akan menjadi pembelajaran yang berharga 
bagi kita semua.”

—SIMON ZELOTES
Sekretaris, Sekretariat Badan Pengkajian dan  

Pengembangan Perdagangan (BP3)

Pengenalan Eviews, Perangkat 
Lunak Penyusunan Model
Pelatihan dimulai dengan pengenalan selama 
dua hari mengenai perangkat lunak EViews. Sesi 
ini membantu peserta mengenal perangkat lunak 

tersebut dan memberi mereka pengetahuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun 
model prediksi ekonometrik. Materi yang diba-
has dalam pelatihan termasuk topik-topik seperti 
mempersiapkan berkas pekerjaan, bekerja dengan 
data, menyusun data grafik, menghitung korelasi 
antar variabel, memperkirakan penurunan, dan 
menyusun model ekonomi.

Pelatihan ini menggunakan data perdagangan 
Indonesia dan Kanada dalam semua contoh, 
dan peserta berlatih menganalisis data-data 
yang ada. Pada akhir materi pengenalan EViews, 
peserta memperkirakan persamaan dan menyu-
sun model- model sederhana. Pelatihan ini juga 
meliputi penggunaan berbagai tes ekonometrik 
standar, seperti tes Dickey Fuller, T-test dan F-test, 
serta bagaimana melakukan tes yang dapat men-
deteksi  autokorelasi antar residual, seperti tes 
 Durbin-Watson dan Breusch-Godfrey.

Penyusunan Model Ekonomi Untuk 
Komoditi Ekspor
Bagian kedua tentu saja difokuskan secara khusus 
pada model ekonomi. Peserta memulai dengan 
mengidentifikasi komoditas yang paling utama 
diekspor oleh Indonesia ke Kanada, termasuk 
kopi, nikel, dan karet. Mereka belajar bagaimana 
menggunakan tabel Input-Output dari Kanada 
untuk mengidentifikasi industri utama atau sektor 
yang mengimpor komoditas yang dipilih. Peserta 
kemudian menyusun persamaan yang dapat men-
jelaskan permintaan untuk setiap komoditas dan 
mempelajari cara menilai sebuah model dengan 
menyelesaikannya dalam kerangka periode his-
toris (lampau) dengan menggunakan data historis 

Peserta membahas tren ekspor dengan pembicara ahli dari 
Kanada.

Peserta pemodelan komoditas ekspor.
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lalu membandingkan hasilnya dengan yang sebe-
narnya terjadi. Model ini kemudian digunakan untuk 
menjawab pertanyaan “bagaimana jika”. Misalnya, 
apa yang akan terjadi pada permintaan karet jika 
nilai tukar mengalami kenaikan sebesar 5 persen?

“Pelatihan ini membantu saya tidak hanya 
dalam menganalisis data, tetapi juga dalam 
menafsirkan data agar dapat digunakan 
untuk pengambilan keputusan berbasis 
bukti serta untuk pengembangan strategi. 
Bagi saya, keterampilan yang saya peroleh 
sangat berguna.”

—ADRIAN DARMAWAN LUBIS
Direktur, Pusat Promosi dan Perdagangan Indonesia di  

Los Angeles, Kementerian Perdagangan

Agenda pelatihan juga mencakup sesi vector auto-
regressions (VAR) dan panel-panel model. Panel 
model merupakan perangkat yang sangat kom-
pleks yang dapat memperkirakan hubungan 
menggunakan data yang berbeda dari beberapa 
wilayah hukum dan waktu yang berbeda pula. 
Peserta diperkenalkan kepada dua tipe model 
untuk efek tetap dan acak. Hingga akhir pelatihan, 
materi yang diberikan mencakup pemrograman 
EViews yang sangat berguna saat bekerja dengan 
kumpulan data yang besar.

Secara keseluruhan, pelatihan empat hari tersebut 
mengkombinasikan instruksi berbasis komputer 
dan sesi praktek secara langsung untuk membe-
rikan peserta perangkat yang diperlukan dalam 
melakukan analisis perdagangan.

Respon Peserta
Peserta terlibat secara aktif dalam pelatihan dan 
pengayaan materi. Mereka dengan cepat mema-
hami konsep dan yang paling layak dicatat adalah 
mereka berharap dapat seringkali menggunakan 
pengetahuan baru yang diperoleh dalam peker-
jaan mereka.

Semua peserta melaporkan bahwa keteram-
pilan  dan pengetahuan mereka meningkat sete-
lah mengikuti pelatihan ini, sekaligus melaporkan 
bahwa keterampilan dan kepercayaan diri dalam 

menerapkan pengetahuan tersebut telah bertam-
bah dari baik menjadi sangat baik.

Para peserta menyampaikan kepuasan yang 
tinggi terhadap keseluruhan pelatihan yang 
dijalani. Peringkat kepuasan yang dicapai ada-
lah 10 persen baik, 50 persen sangat baik, dan 
40 persen sempurna.

Kesimpulan
Para peserta telah memiliki latar belakang statis-
tik substansial yang memungkinkan mereka untuk 
mempelajari materi dengan cepat. Pada akhir 
 pelatihan, peserta bisa menggunakan EViews 
untuk mengelola rangkaian data yang besar, 
membangun persamaan lalu menilai persamaan 
tersebut menggunakan uji statistik yang berbeda, 
serta menyusun dan menyelesaikan model berda-
sarkan periode lampau (historis) dan masa depan. 
Para peserta juga bisa menafsirkan tabel Input-
Output Kanada untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mungkin dapat mempengaruhi permintaan 
Kanada untuk ekspor dari Indonesia.

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 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
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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 

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

Peserta dan pembicara merayakan suksesnya pelatihan dalam penyusunan acuan perdagangan.


