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Proyek TPSA menyelenggarakan lokakarya dua hari yang digunakan untuk membentuk 

kasus bagi liberalisasi sektor jasa di Indonesia. Para pembicara menguraikan kesempatan 

dan tantangan dalam perdagangan (sektor) jasa di Indonesia dan bagaimana merancang 

strategi pengembangan perdagangan (sektor) jasa berdasarkan praktik terbaik dan 

pembelajaran dari studi tur TPSA ke Genewa.

Latar Belakang
Dengan ekspor barang senilai USD 150 miliar pada 
tahun 2015, Indonesia termasuk dalam 30 negara 
pengekspor terbesar. Namun peringkatnya dalam 
ekspor sektor jasa jauh di bawah itu. Meskipun 
memiliki sektor pariwisata yang besar, Indonesia 
mengalami defisit perdagangan jasa senilai 
USD 9 miliar di 2015, seiring dengan menurunnya 
ekspor layanan jasa komersial.

Untuk meraih pangsa pasar baru dan menumbuh-
kan persaingan (yang sehat) dalam industri sektor 
jasa domestik, pemerintah Indonesia berperan aktif 
dalam kancah global, termasuk dalam kerangka 
kerja perundingan Doha Development Round dari 
WTO. Inisiatif perundingan bilateral dan regio-
nal lain yang meliputi perdagangan sektor jasa, 
seperti misalnya dengan Australia, Uni Eropa, dan 
mitra CEPA (Comprehensive Economic Partnership 
Agreement), juga tengah dipertimbangkan atau 
dijajaki oleh Indonesia.

Selain usaha yang dilakukan, masih ada tantangan 
yang menghambat ekspor sektor jasa Indonesia 
dan potensi perundingannya. Kementerian 
Perdagangan meminta bantuan teknis tambahan 
dari Proyek TPSA untuk penguatan kapasitas 
pejabat pemerintah, dengan tujuan peningkatan 

kemampuan dalam merancang strategi promosi 
dan reformasi kebijakan perdagangan sektor jasa, 
serta dalam melakukan perundingan kesepakatan 
perdagangan bebas yang lebih menguntungkan 
dengan negara-negara lain.

Sebagai tanggapan, Proyek TPSA menyelenggara-
kan tiga kegiatan:
1. Sebuah lokakarya dengan topik promosi 

ekspor sektor jasa pada tanggal 30–31 Maret 
2016 di Bandung. Lokakarya ini memberikan 
kesempatan untuk saling membagikan ide 
bagaimana mendukung usaha UKM Indonesia 
dalam melakukan ekspor (sektor) jasa ke pasar 
internasional dan pentingnya peran promosi 
yang dijalankan oleh asosiasi bisnis.

Hari pertama lokakarya.
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2. Sebuah studi tur dengan topik perundingan 
perdagangan sektor jasa pada tanggal 
26 hingga 30 September 2016 di Genewa. 
Kegiatan ini difokuskan pada aspek-aspek 
perundingan perdagangan jasa, dengan 
pendekatan dua-tahap yang mencakup 
pengarahan teknis oleh organisasi internasional 
dan sesi berbagi informasi dengan para juru 
runding dan perwakilan mancanegara.

3. Sebuah lokakarya tentang reformasi sektor 
jasa pada 22–23 November 2016. Pembicara 
lokakarya menguraikan reformasi yang 
dibutuhkan, dengan tujuan mengidentifikasi 
kesempatan dan mengatasi tantangan terkait 
perdagangan sektor jasa.

Dua kegiatan pada poin 1) dan 2) telah dilapor-
kan dalam laporan kegiatan sebelumnya. Untuk 
itu, laporan ini difokuskan pada lokakarya tanggal 
22–23 November 2016.

Ikhtisar Lokakarya
Lokakarya mengenai reformasi perdagangan 
sektor jasa mengadopsi pendekatan inklusif dan 
terbuka yang dibawakan oleh berbagai pembi-
cara lokal dan internasional dan diikuti lebih dari 
50 peserta. Kata sambutan disampaikan oleh Bapak 
John Summerbell, Deputy Director and Counsellor 
(Development) Kedutaan Besar Kanada di Jakarta, 
dan Bapak Kasan Muhri, Staf Ahli Kementerian 
untuk Hubungan Internasional.

Lokakarya diawali dengan ringkasan tentang tren 
global dalam perdagangan (sektor) jasa yang kom-
prehensif dan mencerahkan, dibawakan oleh Ibu 
Herliza Aman. Beliau menekankan pentingnya 
perdagangan (sektor) jasa bagi perkembangan 
ekonomi Indonesia dan memberikan uraian ten-
tang rencana-rencana perundingan internasional 
Indonesia sekaligus komitmen-komitmen sebe-
lumnya. Sesi ini ditutup dengan pandangan beliau 
terhadap kesempatan dan tantangan perdagangan 
(sektor) jasa di Indonesia.

Sesi berikutnya dibawakan oleh Joscelyn 
Magdeleine, Staf Urusan Ekonomi di Sekretariat 
WTO di Genewa. Bapak Magdeleine menguraikan 
tantangan-tantangan utama bagi perdagangan 
(sektor) jasa dan Kesepakatan Umum Perdagangan 
(sektor) Jasa (GATS—General Agreement on Trade 

in  Services), fleksibilitas dan liberalisasi progre-
sif di bawah GATS, serta tantangan para anggota 
dalam mengklasifikasi, memperjelas dan mengko-
ordinasi penjadwalan komitmen GATS. Beliau juga 
membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi para 
anggota WTO dalam meneruskan perundingan 
jasa multilateral dan inisiatif perundingan “mega- 
regional” dan plurilateral yang baru yang menca-
kup perdagangan (sektor) jasa.

Panji Nurindra, Indra Prahasta dan Bambang 
Sumarjono, para peneliti dari Kementerian 
Perdagangan yang menghabiskan dua bulan di 
The Conference Board of Canada sebagai peserta 
magang, mempresentasikan studi komparatif sek-
tor jasa dalam ekonomi Indonesia dan reformasi 
yang dibutuhkannya. Tim magang ini menekan-
kan temuan penelitian mereka yang menunjukkan 
betapa terbatasnya keterbukaan Indonesia dalam 
menarik investasi mancanegara dan ketatnya 
batasan-batasan yang diberlakukan dalam sektor 
jasa. Mereka membentuk kasus dengan menun-
jukkan bahwa batasan-batasan tersebut berkon-
tribusi terhadap rendahnya peringkatnya Indonesia 
dalam ekspor sektor jasa.

Ngo Chung Khanh, Deputi Direktur Jenderal 
Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam, 
membagikan pengalaman negaranya dalam 
perundingan sektor jasa bilateral, regional dan glo-
bal kepada para peserta lokakarya. Beliau meng-
gambarkan proses konsultasi internal Vietnam 
sebelum memulai pembicaraan perdagangan 
internasional, serta partisipasi terkininya dalam 
perundingan TPP dan Uni Eropa. Beliau menawar-
kan beberapa masukan bagi pejabat Indonesia  

Beberapa pembicara dalam lokakarya.
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dan membagikan pembelajaran yang didapat 
Vietnam dalam melakukan berbagai perundingan.

Pada hari kedua lokakarya, Alexandre Larouche-
Maltais, Staf Ahli Perdagangan Senior TPSA, 
merangkum pelajaran utama dari studi tur Genewa 
tentang perundingan perdagangan (sektor) jasa 
dan  memperkenalkan para peserta studi tur. 
Ibu Puri  Listiyani, Kepala Layanan Lingkungan 
dan Energi  Kementerian Perdagangan, memfo-
kuskan (penjelasannya) pada komitmen inter-
nasional Indonesia dalam sektor jasa energi, 
utamanya  dibawah GATS. Ibu Yuni Fatria Putrie, 
Analis Pedagangan Direktorat Jendral Perundingan 
Perdagangan Internasional (DGITN—Directorate 
General of International Trade Negotiations) 
Kementerian Perdagangan, menguraikan komit-
men Indonesia dalam kaitannya dengan jasa tele-
komunikasi dibawah GATS, serta kesepakatan 
perdagangan bebas (FTA) bilateral. Ibu Siti Tri 
Joelyartini, Deputi Direktur Layanan Konstruksi, 
Pariwisata, Rekreasi, Budaya, dan Olahraga dalam 
DGITN, menggambarkan luasnya lingkup distri-
busi sektor jasa dan pentingnya sektor jasa bagi 
ekonomi Indonesia. Beliau juga memberikan ring-
kasan klasifikasi distribusi sektor jasa dan komit-
men negaranya dibawah GATS, serta regulasi  
domestik terkait.

Pada sesi terakhir, Nadia Bourély, Konselor dan 
Komisaris Perdagangan Senior Kedutaan Besar 
Kanada, membagikan perspektif Kanada ten-
tang perdagangan (sektor) jasa dan kesempatan 
potensial bagi Indonesia. Ibu Bourély dengan 
antusias menjelaskan perannya sebagai Komisaris 
Perdagangan dan bagaimana beliau membantu 
para investor dan pedagang Kanada mem-
buka pangsa pasar baru. Beliau juga menekan-
kan tujuan Kanada dan strategi (yang digunakan) 
untuk mendorong perdagangan (sektor) jasa serta 
memberikan contoh praktis bidang-bidang yang 
memerlukan peningkatan kerja sama perdagangan 
jasa antara Kanada dan Indonesia.

Umpan Balik Peserta
Seluruh peserta menyampaikan bahwa kemam-
puan dan pengetahuan mereka meningkat sete-
lah (mengikuti) lokakarya tentang reformasi sektor 
jasa tersebut. Empat puluh dua persen menga-
takan bahwa tingkat kepercayaan diri mereka 

dalam menerapkan pengetahuan yang dida-
pat naik  menjadi ‘sangat baik sekali’ atau ‘sangat 
baik’, sementara empat puluh dua persen lainnya 
mengatakan ‘baik’ dan enam belas persen sisanya 
mengatakan ‘cukup baik’. Delapan puluh persen 
mengatakan bahwa mereka akan ‘sangat sering’ 
atau ‘sering’ menggunakan pengetahuan yang 
didapat dari pelatihan, sementara enam belas per-
sen mengatakan ‘sekali-sekali’ dan empat persen 
mengatakan ‘jarang’.

“Sungguh merupakan kesempatan (yang 
sangat baik) bisa berpartisipasi dalam 
lokakarya TPSA. Saya banyak belajar 
mengenai kondisi terkini yang menghambat 
sektor jasa Indonesia dalam meningkatkan 
daya saingnya, sekaligus mengenal 
kesempatan (yang tersedia) bagi sektor jasa 
dalam meraih potensi sesungguhnya. Fokus 
yang diarahkan pada sektor jasa masih 
merupakan hal yang baru di Indonesia; 
lokakarya tersebut sangat membantu 
menyoroti pentingnya hal ini. Secara 
keseluruhan, acara dua hari tersebut cukup 
interaktif sekaligus menyuguhkan diskusi 
yang konstruktif dan memberi hasil. Terima 
kasih atas kesempatan ini.”

—RUDHIAN CHLISSMA PUTRA
Staf Peneliti Kebijakan,  

Indonesia Services Dialogue Council (ISD)

Para peserta rata-rata melaporkan tingkat kepu-
asan yang tinggi terhadap pelatihan (yang diada-
kan). Lima belas persen memberikan peringkat 
kepuasan ‘sangat baik sekali’; tiga puluh lima per-
sen ‘sangat baik’; empat puluh delapan persen 
‘baik’; dan dua persen ‘cukup baik’.

Tantangan
Teknik-teknik Perundingan
Tantangan utama Indonesia berkaitan dengan 
perundingan perdagangan (sektor) jasa. Terdapat 
sebuah konsensus selama lokakarya tentang 
sejumlah kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah 
Indonesia. Pertama, meningkatnya penggunaan 
pendekatan daftar negatif dalam kesepakatan 
perdagangan bebas generasi-baru menimbulkan 
kekhawatiran politis dan teknis dari pejabat peme-
rintah. Misalnya, pembicaraan bilateral dengan 
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negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, 
atau Australia cenderung dilaksanakan menggu-
nakan pendekatan daftar negatif.

Beberapa argumen terhadap pendekatan ini dida-
sarkan pada kesalahpahaman yang dapat dilu-
ruskan melalui lokakarya ini, namun beberapa 
argumen lainnya dianggap cukup beralasan, misal-
nya keterbatasan kemampuan dan pengalaman 
juru runding perdagangan (sektor) jasa Indonesia 
dengan pendekatan daftar negatif tersebut. Para 
peserta menunjuk dengan tepat bahwa peng-
adopsian pendekatan demikian membutuhkan 
usaha lebih untuk memetakan langkah-langkah 
terkait perdagangan jasa yang ada saat ini, yang 
perlu dicatat untuk tujuan perlindungan. Namun 
demikian, pendekatan ini tidak berarti mengarah 
kepada liberalisasi yang lebih ambisius, jika diban-
dingkan dengan pendekatan daftar positif.

Penjadwalan Komitmen yang Ambigu
Tantangan teknis utama sehubungan dengan per-
gumulan juru runding dalam membuat komitmen 
yang koheren terhadap liberalisasi perdagangan 
(sektor) jasa. Para pembicara dalam lokakarya 
mencatat bahwa persiapan yang sangat baik dan 
tingkat pengetahuan yang tinggi sangat dibutuh-
kan saat mengadakan perundingan untuk perda-
gangan (sektor) jasa. Dalam banyak kasus, negara 
anggota WTO telah menyerahkan jadwal yang 
ambigu untuk beberapa komitmen dengan kondisi 
yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kemu-
dian mengarah pada interpretasi yang bermasa-
lah dan ketidakpastian (saat digunakan) dalam 
konteks penyelesaian konflik. Menurut staf WTO 
Joscelyn Magdeleine, klasifikasi juga menjadi lebih 
menantang bagi pihak-pihak yang berunding, 
terutama dalam konteks perkembangan tekno-
logi yang sangat cepat dan tersedianya jenis jasa 
(layanan) baru.

Kurangnya Dukungan Politis
Proses perundingan juga mungkin terhambat oleh 
kurangnya dukungan politis, yang menjadikan juru 
runding tidak dapat membuat konsesi tertentu 
guna mencapai kesepakatan. Mungkin saja ada 
tekanan internal terhadap liberalisasi perdagangan 
(sektor) jasa. Tanpa kemauan politik yang mema-
dai,  perundingan internasional tidak dapat mem-
buat kemajuan apapun dan kesepakatan yang 

ambisius menyangkut perdagangan (sektor) jasa 
tidak dapat dicapai. 

Terlepas dari itu, tantangan- tantangan yang ada 
tidaklah mustahil untuk diatasi, dan potensi man-
faat melakukan perundingan internasional untuk 
perdagangan (sektor) jasa dan pengadopsian 
reformasi liberalisasi sangat mungkin mengalah-
kan biaya dan kesulitan yang ditimbulkan.

Kesempatan
Mengembangkan Visi Bersama
Pembicara lokal dan internasional menekan-
kan kesempatan yang dimiliki Indonesia untuk 
merancang strategi yang komprehensif dan 
mengkoordinasikan visi terhadap perdagangan 
(sektor) jasa. Ibu  Bourély menunjukkan bahwa 
agenda dan reformasi perdagangan (sektor) jasa 
Indonesia menghadirkan kesempatan yang tak 
ternilai untuk menggerakkan kemauan politik dan 
koordinasi antardepartemen. Hal ini akan men-
jawab tantangan  yang timbul akibat kurangnya 
visi bersama diantara badan-badan pemerintah 
dan kementerian.

Ibu Listiyani menyerukan kepada seluruh jajaran 
kementerian yang terlibat dalam perdagangan dan 
perundingan (sektor) jasa untuk duduk bersama 
dan mengkoordinasikan kemudian mengadopsi 
sebuah visi bersama. Posisi yang dikoordinasikan 
dan disetujui bersama akan memberikan posisi 
yang lebih kuat bagi para juru runding Indonesia 
dalam pembicaraan perdagangan internasional di 
masa depan.

Kesempatan Membuka Pangsa Pasar Baru
Kedua, diskusi antara para peserta dan ahli ber-
hasil mengidentifikasi beberapa manfaat dari 
liberalisasi  perdagangan jasa. Kesimpulan 
dari kesepakatan perdagangan bebas bilate-
ral dan  regional akan memberikan kesempatan 
(membuka) pangsa pasar baru bagi penyedia jasa 
(dari) Indonesia. Mengingat pengalaman Vietnam 
baru-baru ini, Bapak Ngo Chung Khanh menye-
butkan bahwa kesepakatan Kemitraan Ekonomi 
Jepang-Vietnam, AFTA (ASEAN Free Trade Area) 
dan kesepakatan bilateral dengan Chili, berkon-
tribusi terhadap pendalaman dan perluasan eko-
nomi Vietnam dan integrasi perdagangan ke 
wilayah Asia-Pasifik. Kesepakatan-kesepakatan ini 
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 membantu  pengintegrasian penyedia jasa Vietnam 
ke dalam rantai nilai regional dan berkontribusi ter-
hadap terbukanya pasar yang belum dapat ditem-
bus eksportir jasa.

Menarik Investasi Baru
Ketiga, berbagai kajian menunjukkan bahwa mem-
buka sektor jasa domestik dapat meningkatkan 
aliran investasi mancanegara. Dalam presentasi-
nya, Ibu Siti Tri Joelyartini menjelaskan mengapa 
dan bagaimana pengurangan pembatasan sek-
tor jasa dapat mendorong pertumbuhan sektor 
ini dengan adanya penambahan investasi modal 
asing, yang pada gilirannya mengarah kepada jasa 
layanan yang lebih efektif dan berkualitas. Dalam 
hal pendistribusian jasa, beliau mengharapkan  
liberalisasi perdagangan akan membantu memo-
dernisasi dan meningkatkan infastruktur jasa 
domestik serta memiliki dampak positif terhadap 
daya saing sektor-sektor lainnya.

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 
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;

Peserta dan pembicara merayakan lokakarya yang (berlangsung) sukses.
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 • 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


