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Peran penting jasa dalam kinerja perdagangan suatu negara sering diabaikan. Hal ini 

sebagian karena negara-negara biasanya berfokus pada ekspor barang. Akan tetapi, jasa 

memainkan peran yang lebih besar daripada yang selama ini diperkirakan, khususnya 

dengan meningkatnya rantai nilai global. Akan tetapi, Indonesia belum sejajar dengan 

negara-negara sejawatnya dalam memanfaatkan keuntungan yang dapat diambil dari 

ekspor jasa.

Sesungguhnya, sebagian besar negara ekonomi 
maju merupakan ekonomi jasa. Menurut data World 
Bank, industri yang memproduksi jasa memben-
tuk lebih daripada 70 persen PDB dunia. Ekonomi 
modern bergantung pada peran langsung yang 
dimainkan oleh jasa dalam membuka lapangan 
pekerjaan dan mendorong pertumbuhan eko-
nomi, dan juga pada peran jasa di balik layar, yang 
menambahkan nilai pada hampir setiap tahapan 
produksi barang.

Tiga pejabat magang dari Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia—Panji Nurindra 
dan Indra Prahasta dari Direktorat Jenderal 
Perundingan Perdagangan Internasional dan 
Bambang Sumarjono dari Badan Litbang 
Perdagangan—menghabiskan dua bulan meneliti 
peran penting yang dimainkan oleh jasa dan per-
dagangan jasa dalam ekonomi Indonesia.

Ekspor Jasa Indonesia Selama Ini 
Dipandang Remeh
Peran yang dimainkan sektor jasa dalam ekspor 
Indonesia selama ini sering diabaikan. Hal ini dise-

babkan oleh statistika perdagangan konvensional 
yang menilai terlalu rendah ekspor jasa dibanding-
kan dengan ekspor barang, karena dua alasan:
1. Ekspor barang dihitung setiap kali barang 

melintasi perbatasan, bahkan jika hanya sedikit 
saja nilai tambah yang diberikan. Karena 
adanya fragmentasi dalam rantai nilai global, 
barang lebih sering melintasi perbatasan 
dibandingkan dengan jasa.

2. Nilai jasa yang melatari produksi barang tidak 
dipandang sebagai ekspor jasa melainkan 
sebagai bagian dari ekspor barang itu 
sendiri. Contohnya, nilai desain, rekayasa, 

Kiri ke kanan: Bambang Sumarjono, Panji Nurindra, dan 
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atau kegiatan distribusi dicakup dalam harga 
barang—dan nilai keseluruhannya dihitung 
sebagai ekspor barang.

Cara yang lebih baik untuk mendapatkan gam-
baran yang lebih akurat mengenai nilai ekspor 
jasa sesungguhnya adalah dengan mengguna-
kan statistika nilai tambah. Statistika nilai tam-
bah mengukur semata-mata nilai tambahan yang 
dibuat suatu negara terhadap barang yang dieks-
por. Pendekatan ini mempertimbangkan serta 
memisah-misahkan nilai dari semua jenis kegiatan 
yang terjadi di sepanjang proses produksi ketim-
bang menumpukkan seluruh nilai tersebut pada 
produk akhir.

Data konvensional yang diterbitkan oleh 
Kementerian Perdagangan Indonesia menunjuk-
kan bahwa jasa membentuk 10 persen dari nilai 
ekspor total Indonesia pada 2011. Andil jasa dalam 
ekspor berlipat lebih dari dua kali—menjadi 22 per-
sen—bila menggunakan pengukuran nilai tambah 
perdagangan yang diterbitkan di pangkalan data 
baru yang disusun oleh Organisasi untuk Kerja 
Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu pang-
kalan data Perdagangan Nilai Tambah (TiVA).

Bagaimana Jasa Diekspor?
Jasa dapat diekspor secara langsung, terkandung 
dalam jasa lain, atau terkandung dalam barang.

Secara langsung: Jasa langsung adalah jasa yang 
diperdagangkan sebagai suatu komoditas mandiri 
dan bukan sebagai masukan-antara dalam suatu 
barang atau jasa lain.

Terkandung dalam jasa lain: Beberapa jasa ter-
kandung dalam jasa lain dan karena itu dikonsumsi 
secara tidak langsung di pasar asing.

Terkandung dalam barang: Beberapa jasa mema-
inkan peran dalam proses produksi barang dan 
karena itu terkandung dalam barang tersebut.

Jasa yang Diekspor Secara 
Langsung
Nilai ekspor jasa langsung Indonesia meningkat 
dari US$8,6 miliar pada 2000 menjadi US$21,4 
miliar pada 2011. Meskipun ada peningkatan ter-
sebut, ekspor jasa-langsung membentuk bagian 
yang lebih kecil dari ekspor keseluruhan Indonesia 
pada 2011 dibandingkan dengan pada 2000. Pada 
2000, 38 persen dari nilai ekspor secara keselu-
ruhan berasal dari ekspor jasa langsung. Bagian ini 
turun menjadi 33 persen pada 2011.

“Merupakan keistimewaan bagi Pusat 
Pengkajian Kerja Sama Perdagangan 
Internasional untuk memperoleh peluang 
riset ini di Ottawa. Hasil kerja para pejabat 
magang tersebut menggarisbawahi betapa 
pembatasan perdagangan dalam sektor jasa 
telah mempengaruhi kinerja perdagangan 
internasional Indonesia. Paparan terhadap 
pangkalan data perdagangan nilai tambah 
sangatlah membuka wawasan; demikian 
juga saat kami melihat hasil analisis yang 
menggunakan pangkalan data tersebut—
khususnya, peran yang dimainkan oleh jasa 
dalam ekspor barang. Laporan tersebut 
akan menjadi suatu “alarm pembuka 
mata” bagi semua pemangku kepentingan 
Indonesia, dan ini harus ditindaklanjuti 
dengan analisis lebih lanjut untuk menilai 
dampaknya—baik positif maupun negatif—
di setiap industri. Analisis dalam laporan 
ini akan membantu kami menyusun 
rekomendasi yang berwawasan dan berbasis 
bukti, serta seyogianya menjadi dasar 
untukpengambilan kebijakan perdagangan 
di masa depan.”

—IR. SRI NASTITI BUDIANTI, M.SI.
Kepala Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan  
Internasional, Kementerian Perdagangan IndonesiaPara pejabat magang menyajikan hasil penelitian di Conference 

Board of Canada pada 27 Mei 2016.
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Di Indonesia, perdagangan grosir dan ritel—yang 
merupakan suatu ‘enabling service’ atau “jasa 
penyanggup”, yaitu jasa yang memungkinkan ter-
jadinya perdagangan jasa inti—merupakan sektor 
jasa terbesar dari 15 sektor jasa yang dilaporkan 
dalam pangkalan data TiVA, dengan nilai ekspor 
lebih daripada US$10 miliar pada 2011, yang meru-
pakan tahun terbaru pada data TiVA. Jasa penyang-
gup lainnya—transportasi—ada di peringkat ketiga. 
Yang menduduki peringkat kedua adalah jasa ter-
kait pariwisata. Meskipun jasa bernilai tinggi saat 
ini tidak mewakili bagian besar dari ekspor jasa 
Indonesia, jenis-jenis jasa tersebut sangatlah pen-
ting untuk meningkatkan rantai nilai jasa.

Jasa yang Terkandung dalam 
Ekspor Barang
Jasa juga memainkan peran penting dalam meng-
hasilkan dan mendukung barang di setiap tahap 
proses produksi: Pengembangan, pemrosesan, dis-
tribusi, dan penjualan/pasca-penjualan. Sebagian 
besar ekspor barang tak dapat berlangsung apa-
bila tidak didukung oleh kegiatan jasa. Karena itu, 
tidaklah mengejutkan betapa jasa sering disebut 
sebagai lem yang merekatkan seluruh rantai nilai 
global dan memungkinkan rantai tersebut bero-
perasi secara efisien. Melalui beberapa cara, jasa 
dapat membuat barang berdaya saing lebih tinggi 
dan perusahaan yang memproduksi barang terse-
but menghasilkan lebih banyak keuntungan.

Pada 2011, jasa yang terkandung dalam barang 
membentuk 14 persen ekspor barang Indonesia. 
Ini lebih rendah daripada porsinya pada 2000 dan 
jauh lebih rendah daripada porsi jasa di negara- 
negara sejawat.

Untuk lebih baik memahami kinerja Indonesia 
dibandingkan dengan sejawatnya, porsi jasa yang 
terkandung dalam ekspor barang dapat dipecah 
ke dalam dua komponen:
1. Porsi jasa domestik yang terkandung dalam 

ekspor barang.
2. Porsi jasa asing yang terkandung dalam ekspor 

barang di sepanjang rantai pasokan global.

Dibandingkan dengan sejawatnya, di Indonesia 
porsi jasa domestik yang terkandung dalam eks-
por barangnya lebih rendah dibandingkan dengan 
semua negara lain kecuali Kamboja dan Vietnam. 

Hanya 9 persen dari nilai tambah ekspor barang 
Indonesia diberikan oleh penyedia jasa Indonesia.

Selain itu, di antara sejawatnya, Indonesia memiliki 
porsi terkecil—jauh lebih kecil dibandingkan yang 
lain—dalam hal jasa asing yang terkandung dalam 
ekspor barangnya: hanya 4,8 persen.

Telah ditunjukkan betapa pandangan bahwa porsi 
kandungan asing dalam ekspor barang adalah 
sesuatu yang “buruk” sementara porsi kandungan 
domestik merupakan hal yang “baik” adalah pan-
dangan yang ketinggalan zaman. Jasa yang diim-
por dapat membantu meningkatkan daya saing 
ekspor suatu negara. Kesimpulan ini didasarkan 
pada teori pasokan global ketika suatu negara 
mengimpor suatu barang atau jasa, dan negara 
tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif 
untuk barang atau jasa tersebut. Memanfaatkan 
masukan jasa yang paling efisien dan hemat 
biaya, tak peduli dari mana asalnya, merupakan 
hal yang baik bagi bisnis. Suatu telaah bersama 
yang baru-baru ini diadakan oleh OECD, WTO, dan 
Bank Dunia menyatakan bahwa rantai nilai global 
sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing  
negara-negara berkembang.

Apakah Pembatasan Ketat 
Merupakan Alasan Buruknya Kinerja 
Indonesia Dalam Hal Ekspor Jasa?
Rendahnya porsi kandungan jasa asing dalam 
ekspor manufaktur Indonesia bisa jadi merupakan 
indikator dari tingkat partisipasinya yang di bawah 
rata-rata dalam rantai nilai global dibandingkan 
dengan negara-negara sejawatnya. Hambatan 
ketat terhadap penanaman modal asing langsung 
(FDI) dalam sektor jasa bisa jadi merupakan salah 
satu alasan.

OECD menerbitkan FDI Regulatory Restrictiveness 
Index untuk sektor jasa di 59 negara. Pada 
2015, FDI Regulatory Restrictiveness Index bagi 
Indonesia dalam hal jasa secara keseluruhan ada-
lah 0,466—dan ini menunjukkan bahwa diban-
dingkan regulasi di ke-59 negara tersebut, regu-
lasi Indonesia adalah yang paling mengekang. 
Indonesia bahkan lebih restriktif dibandingkan 
Filipina, Tiongkok, Myanmar, dan Malaysia. OECD 
juga menerbitkan indeks restriksi untuk delapan 
sub-sektor jasa:
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 • distribusi

 • transportasi

 • hotel dan restoran

 • media

 • telekomunikasi

 • jasa keuangan

 • jasa bisnis

 • real estat atau lahan yasan

Di setiap subsektor jasa tersebut, Indonesia lebih 
restriktif dibandingkan dengan rata-rata dari 59 
negara tersebut. Hal ini penting karena telaah 
menunjukkan betapa FDI dalam hal jasa mening-
katkan produktivitas di perusahaan-perusahaan 
manufaktur, dan ini mengindikasikan bahwa 
dampaknya pun akan sama di industri lainnya. 
Rendahnya penanaman modal asing langsung 
(FDI) di sektor jasa Indonesia berkontribusi kepada 
rendahnya kandungan jasa asing dalam ekspor 
manufaktur Indonesia, dan ini mengindikasikan 
rendahnya keterlibatan dalam rantai nilai global.

Hambatan Lain yang Berdampak 
pada Sektor Jasa Indonesia
Selain hambatan investasi, kinerja sektor jasa 
Indonesia juga dibatasi oleh hambatan per-
dagangan. OECD baru-baru ini mengeluarkan 
Services Trade Restrictiveness Index (STRI), yang 
memberikan gambaran menyeluruh mengenai 
restriksi  perdagangan jasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di 42 negara.

Menurut data tersebut, sekali lagi Indonesia relatif 
lebih restriktif dibandingkan dengan rata-rata.

Berbagi Pembelajaran
Sebelum kembali ke Indonesia, pada 27 Mei ketiga 
pejabat magang tersebut menyajikan hasil pene-
litian mereka kepada para peneliti Conference 
Board dan juga para pejabat dari Kementerian 
Perdagangan Indonesia dan Kedutaan Besar 
Indonesia di Ottawa, yaitu:

 • Sri Nastiti Budianti, Kepala Pusat Kebijakan 
Kerja Sama Perdagangan Internasional, Badan 
Litbang Perdagangan

 • Adi Nurjaman, Kepala Divisi Program dan Kerja 
Sama, Sekretariat Badan Litbang Perdagangan

 • Ninuk Rahayuningrum, Kepala Pusat Kebijakan 
Perdagangan Dalam Negeri, Balitbang 
Perdagangan

 • Christhophorus Barutu, Atase Perdagangan, 
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa.

Masukan Peserta
Dalam survei pasca-magang, ketiga pejabat 
magang melaporkan bahwa pengetahuan mereka 
dalam topik tersebut meningkat pesat berkat 
peran-serta mereka dalam program magang ini, 
dan bahwa mereka kini lebih mampu melaku-
kan analisis perdagangan dan investasi. Mereka 
mengindikasikan bahwa mereka bermaksud 
menggunakan pengetahuan baru mereka untuk 
meningkatkan kerja mereka sendiri dan kerja  
departemen mereka.

Kesimpulan
Program magang ini berhasil meningkatkan kapa-
sitas peneliti kementerian untuk melakukan ana-
lisis perdagangan dan investasi. Temuan-temuan 
penelitian yang dihasilkan oleh Panji Nurindra, Indra 
Prahasta, dan Bambang Sumarjono akan dicakup 
dalam kegiatan-kegiatan TPSA mendatang.

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 secara berkelanjutan yang 
lebih baik lagi dan mengurangi kemiskinan di 
Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan 
investasi penunjang perdagangan antara Indonesia 
dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkat-
kan perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
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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

Sri Nastiti Budianti dan Glen Hodgson, Executive Vice-President 
dan Chief Economist dari Conference Board memberikan 
sertifikat kepada para pejabat magang setelah presentasi 
final mereka.


