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Memahami kebijakan non-tarif (Non-Tariff Measures—NTMs) dan dampaknya terhadap 

perdagangan sangatlah penting untuk mengerti pola perdagangan abad ke-21, 

namun hal ini seringkali kurang mendapat perhatian. Kemampuan suatu negara untuk 

memasuki  pasar yang baru semakin bergantung pada pelaksanaan NTMs yang tidak 

dibahas dalam kebijakan perdagangan tradisional.

Sebuah laporan pada tahun 2013 oleh Konferensi 
PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan 
(UNCTAD) mencatat bahwa “kebijakan perda-
gangan tradisional seperti tarif dan kuota tidak lagi 
memiliki dampak yang signifikan dalam memba-
tasi akses pasar. ... Fakta bahwa pembebasan tarif 
sendiri secara umum terbukti tidak berhasil mem-
berikan akses pasar dasar telah lebih jauh menarik 
perhatian untuk (menerapkan) kebijakan non-tarif 
(NTMs) sebagai penentu utama dalam membatasi 
akses pasar.”1 NTMs ini merupakan tantangan besar 
bagi eksportir, importir, dan pembuat kebijakan. 

Sementara banyak NTMs difokuskan pada tujuan 
non-perdagangan, seperti melindungi kesehatan 
masyarakat atau lingkungan, kebijakan tersebut 
tetap dapat mempengaruhi perdagangan dan 
secara tidak sengaja dapat menjadi diskriminatif 
terhadap eksportir kecil, serta negara-negara ber-
penghasilan menengah dan rendah.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang NTMs, 
Proyek TPSA (Canada-Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance), yang didanai Global Affairs 
Kanada dan dikelola oleh The Conference Board 
of Canada, menyelenggarakan program pela-
tihan pada minggu ketiga Maret 2016. Program 
ini dibawakan oleh dua pembicara ahli dari 

UNCTAD—Christian Knebel dan Chi Le Ngo. Tiga 
puluh pejabat pemerintah dari mitra proyek, 
Kementerian Perdagangan Indonesia, menghadiri 
pelatihan tersebut.

UNCTAD dan NTMs
Informasi tentang NTM yang komprehensif, siste-
matis dan terpercaya adalah langka dan sulit dida-
pat bagi masyarakat. UNCTAD mengkoordinasikan 
upaya internasional dalam meningkatkan akses 
dan transparansi terkait NTM dan memberikan 
pelatihan secara global dalam mengumpulkan dan 
mengklasifikasikan informasi terkait hal ini. 

Pembicara ahli dari UNCTAD memberikan pelatihan NTM.
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Pengumpulan data NTM adalah tugas yang mem-
butuhkan sumber daya yang intensif serta penge-
tahuan teknis khusus. Dalam konteks ini, klasifikasi 
NTMs secara luas dibahas dan disepakati oleh 
beberapa organisasi internasional dengan mem-
bentuk Tim Pembantu Multi-Organisasi (MAST—
Multi-Agency Support Team)2 pada tahun 2006.

Pengenalan NTMs dan 
Pengumpulan Data
Program pelatihan dimulai dengan pengenalan 
pada NTMs yang memberikan pemahaman dasar 
tentang NTMs kepada para peserta dan pengum-
pulan data NTMs. Topik (yang dibahas) terma-
suk definisi dan klasifikasi NTMs, serta program- 
program yang telah dijalankan UNCTAD dan 
mitranya guna mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengklasifikasikan, mensistematisasi, dan meng-
analisis NTMs. Peserta diajarkan dasar-dasar 
NTMs untuk memungkinkan mereka menjawab 
pertanyaan- pertanyaan seperti:

 • Apakah NTMs? Apa perbedaan NTMs dari 
kebijakan tarif?

 • Bagaimana NTMs dibedakan dan diberi sandi?

 • Bagaimana mengidentifikasi NTMs yang 
diterapkan oleh suatu negara?

 • Platform dalam jaringan (online) apa yang 
memberikan akses ke NTMs yang disusun oleh 
UNCTAD dan mitranya?

 • Bagaimana data NTM “dibaca” dan digunakan 
untuk analisis perdagangan?

 • Bagaimana NTMs mempengaruhi perdagangan?

 • Apa pentingnya NTMs untuk perdagangan dan 
perundingan perdagangan?

“Pelatihan ini tidak hanya memberikan 
pengetahuan baru dan pemahaman 
mengenai NTMs, tetapi juga 
menghubungkan saya kepada jaringan 
baru di UNCTAD.”

—GOLDY EVI GRACE SIMATUPANG
Analis Perdagangan, Direktorat Perundingan Multilateral, 

Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional

Pelatihan ini juga mencakup diskusi tentang 
Harmonisasi Sistem dari klasifikasi produk dan 
latihan praktek tentang NTMs.

Menggunakan Data NTM untuk 
Analisis Mendalam
Setelah dua hari pelatihan pengenalan (materi), 
pembicara ahli dari UNCTAD membawakan materi 
tinjauan mendalam tentang NTMs pada pasar pro-
duk prioritas Indonesia (US, Kanada, Australia, Cina, 
dan ASEAN) berdasarkan daftar produk prioritas 
yang disarankan oleh Badan Analisis Kebijakan dan 
Pengembangan Perdagangan (TREDA).

Pelatihan meliputi penelitian dan evaluasi dampak 
NTMs dalam konteks global dan integrasi regio-
nal, pengumpulan data ASEAN dan proyek pene-
litian bersama oleh UNCTAD dan Institut Penelitian 
Ekonomi ASEAN dan Asia Timur (ERIA), serta ana-
lisis statistik konvergensi regulasi antara Indonesia 
dan ASEAN/mitra ekstra-regional.

Para ahli juga memandu para peserta melalui isi 
platform dalam jaringan (online) yang berisi NTMs 
yang dikembangkan oleh UNCTAD dan mitra- 
mitranya. Perlu dicatat sebuah situs yang baru saja 
diluncurkan, http://asean.i-tip.org/, untuk melihat 
penyajian NTMs dan statistik NTMs di negara- 
negara ASEAN.

Respon Peserta
Pelatihan ini berjalan dengan sukses dan berhasil 
mencapai tujuannya untuk mengenalkan peserta 
kepada NTMs serta meningkatkan kemam-
puan mereka dalam menganalisis dampak NTMs 
pada kinerja perdagangan Indonesia. Peserta 
sangat menghargai (bahwa) kegiatan yang dilak-
sanakan telah disesuaikan dengan kebutuhan 
Kementerian Perdagangan.

Peserta memperlajari bagaimana NTMs mempengaruhi 
perdagangan.
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Para peserta sangat antusias dan termotivasi untuk 
belajar selama pelatihan. Sebagian besar kasus 
dalam latihan praktek berhasil diselesaikan oleh 
para peserta.

Dalam kuesioner pasca-pelatihan, 100 persen 
peserta melaporkan bahwa tingkat kemampuan 
mereka meningkat setelah mengikuti pelatihan. 
Hampir 90 persen mengatakan mereka akan 
menggunakan pengetahuan dari pelatihan dalam 
pekerjaan mereka, dan 85 persen memberikan 
penilaian “baik” hingga “sangat baik” terhadap 
pelatihan tersebut.

Kegiatan Lanjutan
Pada akhir pelatihan, peserta membagi diri men-
jadi beberapa kelompok untuk tahap berikutnya. 
Dalam Program delapan-minggu-lanjutan, pem-
bicara ahli dari UNCTAD meneruskan pelatihan 
dan dukungan mereka melalui e-mail dan Skype 
untuk membantu peserta TREDA melakukan studi 
 penelitian tentang NTMs di Kanada yang mempe-
ngaruhi ekspor Indonesia.

“Terima kasih banyak untuk TPSA dan para 
ahli UNCTAD untuk program pelatihan 
yang berharga. Sebagai orang yang bekerja 
sangat erat dengan data untuk tujuan 
penelitian, saya mendapatkan begitu banyak 
(pelajaran) dari pelatihan ini. Saya bisa 
melihat dan merasakan bagaimana analisis 
data yang baik dapat berkontribusi untuk 
solusi yang signifikan. Saya berharap dapat 
menggunakan pengetahuan yang saya 
peroleh dari latihan hari ini untuk pekerjaan 
yang lebih baik di ranah profesional saya.”

—ENDAH AYU NINGSIH
Staf Statistik untuk Pusat Kerja sama Perdagangan 

Internasional, Badan Analisis dan Pengembangan 
Kebijakan Perdagangan

Kelompok-kelompok tersebut menyusun kum-
pulan fakta tentang produk ekspor prioritas (kopi, 
alas kaki, tekstil dan mebel, produk kelapa, lada, 
dan kertas) dari Indonesia kepada mitra-mitranya, 
termasuk Kanada, dan studi kasus tentang rantai 
nilai global produk-produk tersebut (kopi, alas kaki, 
tekstil, dan mainan).

Kesimpulan
Pelatihan dan bimbingan penelitian NTMs akan 
membantu tercapainya tujuan peningkatan eks-
por dari Indonesia ke Kanada dengan memung-
kinkan peneliti untuk mengidentifikasi NTMs yang 
menghambat ekspor. UNCTAD dan mitranya telah 
mengumpulkan dan mengklasifikasikan NTMs dari 
Indonesia dan Kanada. Data-data yang dikumpul-
kan komprehensif, mencakup semua peraturan 
ekspor dan impor.

Data UNCTAD dari NTMs di Indonesia dan Kanada 
memberi kesempatan bagi staf Kementerian 
Perdagangan Indonesia untuk memetakan NTMs 
yang paling penting bagi ekspor Indonesia ke 
Kanada, dan mengindikasikan posisi perundingan 
yang tersedia bagi pemerintah Indonesia untuk 
mengatasi NTMs dari Kanada yang mempengaruhi 
ekspor 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 per-
tumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih baik 
lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia mela-
lui peningkatan perdagangan dan investasi penun-
jang perdagangan antara Indonesia dan Kanada. 
TPSA ditujukan untuk meningkatkan perdagangan 
berkelanjutan dan sadar-gender serta kesempatan 
investasi, terutama untuk UKM Indonesia, seka-
ligus untuk meningkatkan penggunaan analisis 
perdagangan dan investasi oleh pemangku kepen-
tingan Indonesia demi kemitraan perdagangan 



• 4 •

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
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