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TPSA

CANADA–INDONESIA TRADE AND
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECT

Membantu Indonesia Menyediakan
Perlindungan terhadap Praktik
Perdagangan yang Tidak Adil
dan Lonjakan Impor
Proyek TPSA menyelenggarakan lokakarya pengantar untuk topik perbaikan
perdagangan (dari) WTO bagi pejabat Indonesia dan peserta dari sektor swasta.
Pembicara menguraikan metode (yang bisa digunakan) untuk menanggapi praktik
perdagangan yang tidak adil, misalnya praktik impor dumping dan subsidi, serta
lonjakan impor tiba-tiba yang dapat merugikan industri domestik.

Latar Belakang
Pada bulan November 2016, Direktur Jendral
Perdagangan
Luar
Negeri
Kementerian
Perdagangan Indonesia menyampaikan permintaan kepada proyek TPSA untuk mengadakan
pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam
topik perbaikan perdagangan dalam konteks WTO
(World Trade Organization).
Indonesia kini tengah terlibat dalam beberapa
perselisihan mengenai perbaikan perdagangan

baik sebagai pihak yang dikeluhkan mau pun
sebagai responden. Berdasarkan keahlian dan

pengalaman Kanada dalam perbaikan perdagangan, proyek TPSA menyarankan program pelatihan dua-bagian. Bagian pertama merupakan
pelatihan pengenalan terhadap perbaikan perdagangan WTO yang mencakup langkah-langkah
dumping dan anti-dumping, tugas-tugas subsidi
dan penyeimbangan, pengamanan, dan legislasi
serta praktik nasional Kanada dalam perbaikan
perdagangan. Kegiatan ini diadakan pada tanggal
20 hingga 22 Maret 2017.

Peserta lokakarya di Jakarta.

Bagian kedua merupakan pelatihan intensif tingkat lanjut yang akan diselenggarakan bulan
Juli 2017. Pelatihan tingkat lanjut ini difokuskan pada kasus-kasus aktual perbaikan perdagangan yang melibatkan Indonesia atau pun
Kanada, baik dalam konteks WTO mau pun
dalam konteks Special Import Measures Act (bagi
Kanada). Pelatihan tingkat lanjut ini kemungkinan akan m
 engadakan simulasi latihan perbaikan perdagangan agar pejabat kementerian
dapat mengalami langsung penyelidikan dan
penyelesaian
perselisihan
(dalam
rangka)
perbaikan perdagangan.

BERMITRA DENGAN

Program dilaksanakan dengan
dukungan dana dari Pemerintah
Kanada melalui Global Affairs Canada

Ikhtisar Lokakarya Pengenalan
(Perbaikan Perdagangan)
Sebanyak empat puluh sembilan perwakilan dari
Kementerian Perdagangan Indonesia dan sektor swasta turut berpartisipasi dalam lokakarya
pengenalan perbaikan dan pertahanan perda
gangan. Diadakan di Jakarta, lokakarya tiga hari ini
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perbaikan perdagangan WTO, meningkatkan
kemampuan dan keahlian teknis pejabat pemerintah dan perwakilan sektor swasta yang terlibat
dalam kasus-kasus perbaikan dan pertahanan perdagangan, serta membagikan pengalaman panjang
serta praktik legislasi dan litigasi terbaik Kanada
dalam (melaksanakan) perbaikan perdagangan.
Lokakarya dibagi dalam tiga bagian, masing-
masing didedikasikan untuk analisis mendalam
dan diskusi mengenai perbaikan perdagangan.
Perbaikan perdagangan merupakan perangkat
(pengambilan) kebijakan yang memungkinkan
pemerintah mengambil langkah-langkah terhadap kegiatan impor yang merugikan industri dalam negeri. Perbaikan perdagangan secara
umum dibagi menjadi tiga tipe: tugas anti-
dumping, tugas penyeimbangan, dan langkah-
langkah pengamanan.
Wenguo Cai, Ahli Senior Perdagangan dan
Investasi TPSA yang berfokus pada praktik perdagangan tidak adil ‘dumping’ yang terjadi ketika
seorang eksportir menjual produk kepada negara
importir dengan harga yang lebih murah daripada
harga jual dalam negeri untuk barang yang sama/
serupa. Guna menerapkan perbaikan perdagangan
(dalam hal ini tugas anti-dumping) di bawah peraturan-peraturan WTO, negara bersangkutan harus
menunjukkan hubungan sebab-akibat antara

Wenguo Cai membawakan topik perbaikan perdagangan antidumping.

Para peserta membahas perbaikan perdagangan.

impor dumping dan kerugian industri domestik.
Mr. Cai menguraikan prosedur yang harus diikuti
saat penyelidikan dumping dan pengaplikasian
tugas-tugas anti-dumping.
Bagian kedua dari lokakarya dibawakan oleh Peter
Clark, Presiden Gray, Clark, Shih and Associates,
sebuah perusahaan konsultan Kanada dengan
keahlian khusus di bidang perdagangan internasional dan penasihat negara berkembang tentang
cara-cara adaptasi dan implementasi peraturan
perdagangan internasional dan bagaimana mengatasi melalui langkah-langkah dagang terhadap
kegiatan ekspor mereka. Mr. Clark berfokus pada
praktik perdagangan (ter)subsidi yang tidak adil,
berupa kontribusi finansial oleh pemerintah atau
pun badan usaha milik negara pada suatu wilayah mitra dagang dengan imbalan keuntungan.
Mr. Clark memberikan informasi menyeluruh dan
(contoh) kasus dalam langkah-langkah subsidi dan
penyeimbangan serta menjelaskan manfaat tugas-
tugas penyeimbangan terhadap subsidi sekaligus
menyediakan contoh kasusnya.
Berdasarkan pengalamannya sebagai ahli perbaikan perdagangan terkemuka dari Kanada, beliau
memberikan informasi teknis dan terinci mengenai legislasi dan praktik perbaikan perdagangan
Kanada, termasuk implementasi Special Import
Measures Act dan peran Canada Border Services
Agency serta Canadian International Trade Tribunal.
Beliau juga menyertakan panduan pertanyaan
tentang minat publik terhadap perbaikan perdagangan di Kanada.
Pada hari ketiga, Alexandre Larouche-Maltais, Ahli
Senior Perdagangan dan Investasi TPSA, membawakan sebuah sesi mengenai pengamanan di
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bawah hukum WTO. Beliau menjelaskan tujuan asan ‘sangat baik sekali’, lima puluh empat persen
dan struktur Kesepakatan Pengamanan WTO, ‘sangat baik’, dua puluh satu persen ‘baik’ dan dua
serta dasar pemikiran penggunaan langkah- persen memberikan peringkat ‘cukup’.
langkah pengamanan terhadap lonjakan impor.
Beliau membahas persyaratan untuk menerapkan
langkah-
langkah pengamanan, termasuk kondisi
“Lokakarya perbaikan perdagangan
‘perkembangan yang tak terduga’, serta membamemberikan pengetahuan baru mengenai
has kasus-kasus utama WTO.
hal-hal yang dihadapi Indonesia dalam
kasus perbaikan mau pun pertahanan
Pada akhir lokakarya, sebuah diskusi mengenai
perdagangan. Lokakarya tersebut
perbaikan/pertahanan perdagangan dan implimemperkaya pemahaman saya terhadap
kasinya bagi Indonesia memberi peluang untuk
berbagai pendekatan yang digunakan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan.
dalam membahas kasus-kasus tersebut.
Saya berharap pelatihan tingkat lanjutnya
Lokakary yang diadakan mengadopsi pendekatan
akan menjelaskan konteks yang lebih luas
partisipatif dengan menggunakan sesi tanya-
mengenai perselisihan perdagangan. Saya
jawab diseluruh rangkaian sesi selama tiga hari
sangat tertarik untuk mengetahui pandangan
yang membahas kasus-kasus perselisihan perdan pendekatan yang diadopsi Kanada yang
baikan perdagangan global terkini yang dihadapi
dapat membantu kasus-kasus perbaikan
Badan Penyelesaian Perselisihan WTO (DSB) dan
perdagangan yang melibatkan Indonesia.”
sistem perbaikan perdagangan domestik Kanada.
Selain itu, peserta lokakarya juga bekerja dalam
kelompok untuk membahas kasus-kasus yang
dapat diperdebatkan mengenai praktik perdagangan tidak adil, yang melibatkan peserta dalam
menganalisis fakta kasus dan memberikan pilihan
kebijakan kepada peserta lokakarya lainnya.

—CHRISTIANTO TONGGO A. SIGALINGGING
S.H., Analis Perdagangan, Direktorat Jendral Perdagangan
Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indonesia

Kesimpulan

Lima puluh tujuh persen mengatakan mereka
akan ‘sangat sering’ atau ‘sering’ menggunakan
pengetahuan (yang didapat) dari lokakarya dalam
pekerjaan mereka, sementara tiga puluh lima persen mengatakan ’kadang-kadang’ dan delapan
persen ‘jarang’.

Peserta lokakarya berhasil meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan anti-dumping
WTO. Dumping tidaklah dilarang, namun kegiatan
tersebut mengandung praktik perdagangan yang
tidak adil oleh perusahaan swasta dari negara
eksportir jika menyebabkan kerugian atau mengancam menyebabkan kerugian terhadap industri
domestik negara pengimpor. Satu-satunya perbaikan yang dapat dilakukan adalah mengambil langkah anti-dumping, yang perlu diterapkan
dalam keadaan tertentu, yaitu hanya ketika memenuhi ketiga kondisi di bawah ini: 1) terjadi kegiatan dumping (misalnya: terjadi perbedaan harga);
2) industri domestik negara pengimpor mengalami
kerugian atau ancaman kerugian; dan 3) terdapat
hubungan sebab-akibat antara kegiatan dumping
dan kerugian (yang terjadi). Tugas anti-dumping
terbatas pada selisih harga dumping dan diterapkan hanya pada produk-produk terkait.

Para peserta menyampaikan kepuasan yang baik
terhadap seluruhan aspek dalam pelatihan. Dua
puluh tiga persen memberikan peringkat kepu-

Peserta juga mendapatkan keahlian dalam
langkah-
langkah subsidi dan penyeimbangan.
Subsidi tidaklah dilarang dalam Kesepakatan

Umpan Balik Peserta
Semua peserta melaporkan bahwa kemampuan
dan pengetahuan mereka meningkat setelah
mengikuti lokakarya mengenai perbaikan perdagangan. Empat puluh lima persen mengatakan bahwa kepercayaan diri mereka meningkat
menjadi ‘sangat baik sekali’ atau ‘sangat baik’
dalam menerapkan pengetahuan yang didapat,
sementara tiga puluh tujuh persen mengatakan
‘baik’, enam belas persen ‘cukup’ dan dua persen
mengatakan ‘kurang baik’.
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Peserta dan pembicara merayakan lokakarya yang berlangsung sukses.

WTO, namun penggunaannya tetap dibatasi.
Untuk masuk dalam kategori subsidi dalam
Kesepakatan (mengenai) Langkah-langkah Subsidi
dan Penyeimbangan (Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures), haruslah terdapat kontribusi finansial oleh pemerintah dengan keuntungan
yang diberikan bagi produk tersebut, dan subsidi
yang diberikan haruslah bersifat spesifik.
Peserta dibiasakan dengan aspek-aspek teknis
dari langkah-langkah pengamanan. Berbeda dari
bentuk-bentuk perbaikan perdagangan, pengamanan tidak dimaksudkan untuk digunakan melawan praktik perdagangan yang tidak adil, namun
untuk melawan lonjakan impor. Dalam Kesepakatan
Pengamanan,
langkah-langkah
pengamanan
dapat digunakan jika industri domestik mengalami
kerugian serius atau terancam mengalami kerugian jika terjadi lonjakan impor.

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 pemerintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha

kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan
organisasi masyarakat madani untuk informasi

terkait perdagangan, analisis kebijakan perda
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang
dan investasi 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 penggunaan 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;
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••Keterampilan dan pengetahuan analisis
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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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