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Penguatan Kemampuan 
Perundingan Pejabat Pemerintah 
Dalam Perdagangan Sektor Jasa

Proyek TPSA menyelenggarakan studi tur lanjutan dengan topik (peningkatan) 

kemampuan perundingan perdagangan sektor jasa bagi pejabat pemerintah Indonesia 

selama satu minggu di Jenewa, Swiss. Tujuan dari pelatihan yang dilakukan adalah 

untuk meningkatkan kapasitas Indonesia untuk merundingkan perdagangan sektor jasa 

dan mencapai kesepakatan dagang yang menguntungkan demi meningkatkan ekspor 

sektor jasa.

Perlunya Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Indonesia secara aktif berpartisipasi 
dalam perundingan Doha Development Round 
yang diadakan oleh WTO, dan tengah menimbang 
untuk mengadakan atau menjajaki perundingan 
Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA—Free 
Trade Agreement) dengan Australia, Uni Eropa, dan 
mitra CEPA (Comprehensive Economic Partnership 
Agreement) lainnya, atau bahkan bergabung 
dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP—Trans-Pacific 
Partnership). Pembicaraan perdagangan bila-
teral dan regional ini mencakup perundingan 
dalam perdagangan sektor jasa. Meski demikian, 
Kementerian Perdagangan Indonesia mengin-
dikasikan bahwa Indonesia tengah menghadapi 
tantangan terkait ketersediaan tenaga ahli dalam 
perundingan perdagangan sektor jasa ini.

Kementerian Perdagangan meminta agar Proyek 
TPSA menawarkan kegiatan peningkatan kapasitas 
dalam bidang perundingan perdagangan sektor 
jasa. Sebagai tanggapan, Proyek TPSA menyeleng-
garakan dan mendukung secara finansial sebuah 
kunjungan studi ke Jenewa pada tanggal 25 hingga 
30 September 2016, yaitu sebuah program pela-
tihan yang dirancang khusus untuk menjawab per-
masalahan perundingan perdagangan sektor jasa 

dan reformasi kebijakan. Sebanyak delapan peja-
bat pemerintah dan sektor swasta berpartisipasi 
dalam kunjungan ini, yang terdiri dari:

Kementerian Perdagangan

 • Ibu Puri Listiyani

 • Ibu Ria Devika Hayuningtias

 • Ibu Siti Tri Joelyartini

 • Ibu Yuni Fatria Putrie
Kementerian Sumberdaya Energi dan Mineral

 • Bapak Prima Kesatria Panggabean

Para delegasi menerima briefing dari perwakilan WTO 
di Jenewa.
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Kementerian Perindustrian

 • Bapak Geovani Kusuma
Kementerian Pos dan Komunikasi

 • Ibu Aghati Sofia Soeria Atmadja
Indonesia Services Dialogue

 • Bapak Taufikurrahman

Ikhtisar Pelatihan
Studi tur ke Jenewa dengan topik perdagangan 
sektor jasa dirancang menggunakan pendekatan 
dua-tahap. Pada tahap pertama, WTO, UNCTAD 
dan ITC, serta organisasi lainnya yang berbasis 
di Jenewa menjadi tuan rumah bagi para dele-
gasi sekaligus menyediakan pelatihan teknis 
mengenai berbagai isu terkait perdagangan sek-
tor jasa. Pada tahap kedua dari program terkait, 
perwakilan dari Misi Tetap WTO terpilih memba-
gikan informasi praktis dan pengalaman negara 
masing- masing dalam perundingan perdagangan 
sektor jasa demi kepentingan delegasi Indonesia 
yang berpartisipasi.

Tahap 1: Briefing Teknis oleh 
Organisasi-organisasi Internasional
Tahap pertama studi tur ini mencakup sesi pela-
tihan sehari penuh yang dibawakan oleh tenaga 
ahli WTO di kantor-kantor sekretariat. Topik yang 
dibawakan mencakup dasar konseptual dan tren 
perdagangan sektor jasa pada tingkat global, kon-
sep hukum utama, dan penjadwalan komitmen 
khusus, serta perundingan sektoral dalam teleko-
munikasi, e-commerce, dan layanan jasa energi. 
Dua hari kemudian, delegasi Indonesia menghadiri 
Forum Publik WTO, yang memberikan kesempatan 
untuk mendengar dari dan membahas dengan 
perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat 
sipil dan para ahli mengenai isu-isu terkait perda-
gangan sektor jasa.

Pada hari kedua itu pula, ITC menjadi tuan rumah 
bagi para delegasi dan mengadakan presen-
tasi teknis dengan fokus khusus pada perspektif 
UKM, reformasi regulasi sektor jasa dari perspektif 
pengembangan, serta pada daya saing unit usaha, 
perdagangan sektor jasa dan layanan pada rantai 
nilai global. ITC juga mencakup komponen gender 
dengan mempresentasikan Program Perempuan 
dan Perdagangan, yang ditujukan pada pember-
dayaan perempuan dalam sektor jasa di Indonesia.

UNCTAD menyediakan sesi komprehensif yang 
didedikasikan untuk (topik) perspektif negara 
berkembang dalam perundingan perdagangan 
sektor jasa. Tenaga ahli UNCTAD membagikan 
rekomendasi praktik terbaik dan pembelajaran 
dalam penerapan kebijakan perdagangan dan 
perundingan kesepakatan dagang dalam sektor 
jasa bagi negara-negara berkembang dan negara 
belum-berkembang.

Kemudian, para delegasi diundang untuk ber-
temu dengan pejabat ACWL (Advisory Centre for 
WTO Law) di Jenewa, yang mengemban misi untuk 
menyediakan bantuan hukum bagi negara ber-
kembang dan belum-berkembang. Sesi ACWL 
mencakup aspek hukum dari perdagangan sektor 
jasa internasional serta menyediakan ringkasan 
ikhtisar perkara-perkara WTO yang melibatkan 
Kesepakatan Umum Perdagangan Sektor Jasa 
(General Agreement on Trade in Services). Dua per-
kara ACWL yang disoroti dalam sesi tersebut ada-
lah langkah-langkah Amerika Serikat menyangkut 
visa non-imigran dan paket energi Uni Eropa.

Tahap 2: Pengalaman Praktis dari 
Juru Runding Perdagangan (dalam 
Praktek Nyata)
Tahap kedua dalam program ini didedikasi-
kan untuk  pertemuan dengan juru runding 
internasional dan perwakilan mancanegara. 
Pertemuan-pertemuan ini difokuskan untuk meng-
identifikasi praktik terbaik dan pembelajaran dari 
perundingan- perundingan perdagangan sektor 
jasa mancanegara.

Pejabat dari Misi Tetap Uni Eropa untuk WTO berbicara dengan 
para delegasi.
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Para delegasi disambut oleh perwakilan dari 
negara-negara mitra dagang terbesar Indonesia—
Cina, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Berbagai 
topik dibahas dalam pertemuan ini. Misalnya, 
Konselor Cina membahas partisipasi Cina dalam 
perundingan GATS dan implementasi komitmen 
yang disetujui pada sektor jasa, sementara per-
wakilan Amerika Serikat menjelaskan pendekatan 
daftar negatif yang digunakan dalam TPP, TiSA 
(Trade in Services Agreement), serta Kesepakatan 
Perdagangan Bebas lainnya yang dirundingkan 
oleh Amerika Serikat.

Delegasi Indonesia juga mendapatkan kesem-
patan untuk menemui perwakilan pasar ekspor- 
berpotensi tinggi seperti Kanada, Uni Eropa dan 
Australia. Topik yang dibahas termasuk diskusi 
mendalam tentang inisiatif perdagangan bebas 
bilateral dan regional di wilayah Asia-Pasifik, ter-
masuk RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership—Kemitraan Ekonomi Komprehensif 
Regional) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif 
Indonesia-Australia.

Umpan Balik Peserta
Seluruh peserta menyampaikan bahwa kemam-
puan dan pengetahuan mereka meningkat sete-
lah  melakukan studi tur mengenai perdagangan 
sektor  jasa. Dua puluh lima persen diantaranya 
mengatakan bahwa kini tingkat kepercayaan diri 
mereka dalam menerapkan pengetahuan yang 
didapat ‘sangat baik sekali’, dua puluh lima persen 
lainnya ‘sangat baik’ dan lima puluh persen sisa-
nya mengatakan ‘baik’. Tujuh dari delapan peserta 
menyampaikan bahwa mereka akan menggunakan 
pengetahuan yang didapat dari pelatihan dalam 
pekerjaan mereka, sementara satu orang menga-
takan ‘sekali-sekali’.

Seluruh peserta melaporkan tingkat kepuasan 
yang tinggi terhadap keseluruhan pelatihan. Dua 
puluh lima persen memberikan peringkat kepu-
asan sebagai ‘sangat baik sekali’, lima puluh persen 
‘sangat baik’ dan dua puluh lima persen ‘baik’.

Pelatihan ini diadakan pada waktu yang tepat 
saat kami perlu meningkatkan kapasitas 
pejabat dalam melakukan perundingan 
perdagangan sektor jasa. Indonesia kini 
tengah dalam proses perundingan dengan 
(negara) ekonomi maju dan perdagangan 
sektor jasa telah menjadi lebih liberal 
dalam pasar global. Para peserta tur 
menyampaikan bahwa mereka merasa puas 
dengan pelatihan (yang diberikan), serta 
bahwa presentasi dan pembicara yang 
membawakannya sangat bermakna. Saya 
sangat menghargai kerja sama dengan 
Proyek TPSA.

—HERLIZA AMAN
Direktur Perundingan Perdagangan Sektor Jasa,  

Kementerian Perdagangan

Kesimpulan
Studi tur ke Jenewa mengenai perdagangan sek-
tor jasa berhasil meraih empat tujuan utama pem-
belajaran. Pertama, delegasi Indonesia berhasil 
meningkatkan kesadaran mereka akan tren saat ini 
dalam perdagangan sektor jasa dan rantai nilai glo-
bal, serta berbagai perkembangan terkini dalam 
perundingan sektor jasa multilateral dan regional. 
Dari para ahli WTO, para delegasi mempelajari 
bahwa meskipun sektor jasa lebih sedikit diperda-
gangkan ketimbang barang, sektor jasa kini tengah 
bertumbuh dan bahkan (lebih mampu) bertahan 
ketimbang perdagangan barang. Tren lainnya yaitu 
ekspor sektor jasa negara berkembang semakin 

Para delegasi mendengarkan pejabat dari Misi Tetap Vietnam 
untuk WTO.
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meningkat dalam satu dekade terakhir. Sumber 
data terbaru juga memberikan wawasan menge-
nai pentingnya peran sektor jasa dalam melakukan 
ekspor barang.

Para delegasi juga menjadi lebih mengenal per-
kembangan terakhir dalam inisiatif perundingan 
perdagangan regional dan multilateral. Inisiatif 
plurilateral yang paling ambisius saat ini adalah 
TiSA, dengan 23 pihak yang saling mencari libe-
ralisasi perdagangan mendalam dengan cakupan 
yang luas dalam perdagangan sektor jasa di luar 
kerangka kerja WTO. Perwakilan dari Mauritius—
satu-satunya anggota TiSA dari Afrika—menjelas-
kan bahwa negaranya, meski memiliki ekonomi 
dan populasi yang tidak besar, menggunakan stra-
tegi perundingan yang pragmatis, fleksibel dan 
berorientasi-hasil dengan tujuan merambah ke 
pasar baru serta memastikan bahwa manfaat ber-
gabung dengan TiSA dapat melebihi biaya yang 
dikeluarkan. Pengalaman positif Mauritius dapat 
menjadi pelajaran yang meneguhkan negara- 
negara berkembang lainnya, seperti Indonesia, 
yang menberusaha untuk terlibat dalam pembi-
caraan liberalisasi sektor jasa berstandar-tinggi 
dengan (negara-negara) ekonomi maju.

Pada level regional, TPP diakui para ahli seba-
gai Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA) 
yang paling  besar, luas dan ambisius. Mengingat 
Indonesia kini tengah mempertimbangkan untuk 
bergabung dengan TPP dan tengah menganalisis 
potensi manfaatnya, para delegasi menanyakan 
kepada para juru runding perdagangan agar dapat 
lebih memahami langkah-langkah yang perlu 
diambil Indonesia dalam jangka pendek dan jangka 
panjang. Diskusi dengan juru runding sektor jasa 
dari Amerika Serikat dan Australia memungkinkan 
para peserta untuk memahami bahwa Indonesia 
perlu mengambil langkah yang jelas guna mem-
buka pasar sektor swasta dan mau serta siap untuk 
memberikan beberapa kelonggaran jika akhirnya 
perundingan TPP berlangsung.

Kedua, studi tur tersebut juga meningkatkan 
pemahaman para peserta terhadap beragam tek-
nik perundingan yang berbeda-beda dalam perun-
dingan perdagangan sektor jasa. Para pembicara 
menekankan pro dan kontra terhadap penggu-
naan daftar “positif” dan “negatif”, serta pendekatan 

hibrida (antarjenis) dalam perundingan perda-
gangan jasa pada tingkat bilateral, regional dan 
 multilateral. Penggunaan daftar negatif, termasuk 
oleh negara berkembang, tidaklah sama dengan 
liberalisasi yang lebih ambisius. Hal tersebut 
memastikan adanya kejelasan dan kemungkinan 
perkiraan yang lebih baik bagi sektor swasta serta 
memungkinkan liberalisasi progresif dimasa depan 
mengingat sektor-sektor yang termasuk dalam daf-
tar hanyalah sektor-sektor yang dilindungi, menu-
rut perwakilan dagang Kanada. Pendekatan ini 
digunakan oleh Amerika Serikat, Kanada, Australia, 
Mauritius, Vietnam dan TiSA serta TPP.

Ketiga, para peserta menjadi lebih mengenal 
 berbagai kesempatan dan tantangan dari libera-
lisasi perdagangan jasa pada sektor berpotensi 
tinggi terpilih dari Indonesia, seperti misalnya 
energi dan telekomunikasi. Pejabat WTO men-
jelaskan bahwa layanan jasa sektor energi harus 
dipahami dalam agenda kebijakan energi yang 
lebih luas. Mengingat Indonesia memiliki minat 
yang besar terhadap barang dan jasa sektor energi, 
pemerintah seharusnya mengembangkan stra-
tegi perundingan khusus. Para pembuat kebijakan 
perlu mengingat bahwa bagi pelaku usaha, pem-
bedaan antara barang dan jasa pada sektor energi 
tidaklah relevan. Untuk kepentingan WTO, kedua 
produk tersebut tidak dapat dirundingkan dengan 
cara yang sama, mengingat peraturan (yang meng-
aturnya) sama sekali berbeda. Para juru runding 
harus  mengetahui bahwa tidak ada kategori khu-
sus untuk jasa pada sektor energi di WTO, namun 
ada banyak segmentasi dan keempat moda paso-
kan yang mungkin relevan.

Minat pada sektor telekomunikasi dan layanan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) mening-
kat pesat dalam satu dekade terakhir, utamanya 
karena kemajuan teknologi yang sangat pesat, 
dengan internet sebagai katalisnya. Sesi brie-
fing WTO memungkinkan para peserta untuk 
mempelajari lebih dalam penjadwalan tele-
com, yang memiliki fitur istimewa seperti tanggal  
phase-in, batasan routing, dan prinsip-prinsip  
regulasi yang dijabarkan dalam “Reference Paper” 
(sebuah cetak biru untuk reformasi sektor yang 
mencerminkan praktek terbaik dalam regu-
lasi telecom). Delegasi Indonesia menjadi lebih 
menyadari pentingnya kerja sama yang erat antara 
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Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pos 
dan Telekomunikasi dan saling mengkoordinasikan 
posisi masing-masing sebelum memulai pembica-
raan perdagangan internasional.

Keempat, studi tur tersebut merupakan sebuah 
kesempatan yang istimewa bagi pada delegasi 
untuk mendapatkan pengetahuan praktis bagai-
mana penyelesaian konflik WTO bekerja serta 
mendapatkan informasi mengenai perkembangan 
terkini dalam resolusi perselisihan perdagangan 
jasa. Dikarenakan terbatasnya yurisprudensi GATS 
jika dibandingkan dengan kesepakatan WTO lain-
nya, terdapat banyak isu misinterpretasi yang 
berhubungan dengan klasifikasi layanan dan 
komitmen yang perlu diklarifikasi secepatnya oleh 
badan penyelesaian konflik WTO. Para ahli hukum 
ACWL memberikan rincian informasi untuk kasus- 
kasus yang sedang diselesaikannya. Kini, para 
delegasi Indonesia memiliki pemahaman yang 
lebih baik akan pentingnya Indonesia mengambil 
langkah yang jelas dan konsisten di WTO, sama 
halnya saat melakukan perundingan di tingkat bila-
teral dan regional.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah Kanada 
melalui Global Affairs Canada. Proyek ini dilaksana-
kan 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 

Delegasi Indonesia bersama perwakilan Perutusan Tetap Kanada untuk WTO.
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Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
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 
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


