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Melengkapi Pejabat Indonesia 
(dengan Lebih Baik) untuk 
Menghadapi Praktik Perdagangan 
Tidak-Adil dan Lonjakan Impor

Peserta dari pejabat pemerintah dan sektor swasta yang mengikuti pelatihan perbaikan 

perdagangan WTO tingkat lanjut selama tiga hari berhasil meningkatkan kemampuan 

mereka pada aspek hukum dan teknis lanjutan perbaikan perdagangan, dengan fokus 

pada langkah-langkah pengamanan dan antidumping.

Latar Belakang
Pada November 2016, Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan Indonesia mengajukan permintaan 
kepada proyek TPSA untuk mengadakan pela-
tihan dan pengembangan kapasitas tentang per-
baikan perdagangan dalam konteks Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia kini tengah berada dalam penyelesaian 
beberapa perselisihan dalam perbaikan perda-
gangan, baik sebagai pelapor mau pun terlapor. 
Berdasarkan keahlian dan pengalaman Kanada 
dalam perbaikan perdagangan, proyek TPSA 
menyarankan diadakannya program pelatihan yang 
terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupa-
kan pelatihan pengenalan perbaikan perdagangan 
WTO yang meliputi langkah-langkah dumping 
dan antidumping, pemberian subsidi dan penye-
imbangnya, pengamanan, serta undang-undang 
dan praktik nasional Kanada dalam perbaikan per-
dagangan. Kegiatan ini telah dilaksanakan tanggal 
20–22 Maret 2017 dan telah disampaikan dalam 
Laporan Kegiatan sebelumnya.

Laporan Kegiatan ini hendak melaporkan bagian 
kedua dari program pelatihan tersebut— pelatihan 

intensif tingkat lanjut dengan beberapa topik 
pilihan, termasuk penilaian dampak umum 
langkah- langkah perbaikan perdagangan, penyu-
sunan argumentasi hukum, perhitungan nilai nor-
mal dan margin dumping, serta pembelajaran 
yang didapat dari yurisprudensi. Pelatihan tingkat 
lanjut ini berfokus pada kasus-kasus aktual perba-
ikan perdagangan yang melibatkan Indonesia dan 
Kanada, baik dalam konteks WTO mau pun Special 
Import Measures Act (untuk Kanada). Pelatihan 
lanjutan ini juga mencakup latihan simulasi per-
baikan perdagangan agar peserta mendapatkan 
pengalaman langsung dalam melakukan penye-
lidikan perbaikan perdagangan dan penyelesaian 

Alexandre Larouche-Maltais menyampaikan kiat-kiat menyusun 
argumentasi hukum untuk (sebuah kasus) perselisihan WTO.
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 perselisihan. Pelatihan ini diadakan di Bogor pada 
tanggal 17–19 Juli 2017.

Gambaran Kegiatan
Sebanyak dua puluh tiga pejabat pemerintah dan 
perwakilan swasta (12 laki-laki dan 11 perempuan) 
turut berpartisipasi dalam pelatihan, yang berhasil 
meningkatkan kemampuan mereka dalam aspek 
teknis lanjutan dan hukum perbaikan perdagangan 
WTO, dengan berfokus pada langkah-langkah per-
lindungan dan antidumping. Pelatihan ini membe-
rikan pengalaman praktis kepada peserta untuk 
menyusun argumentasi hukum dan menyampai-
kan argumentasi tersebut dalam pembelaan lisan 
sebelum (sesi) perdebatan di hadapan Panel WTO 
yang terdiri dari para ahli perbaikan perdagangan.

Pelatihan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian 
pertama, para praktisi dan ahli perdagangan inter-
nasional menyampaikan presentasi interaktif 
agar peserta menjadi lebih siap untuk menjalani 
bagian kedua pelatihan, yang berfokus pada studi 
kasus praktis mau pun langsung serta melakukan 
latihan simulasi.

Bagian 1: Memahami Konsep 
dan Cara Kerja Proses 
Perbaikan Perdagangan
Sesi pembukaan untuk bagian pertama ini dibawa-
kan oleh Ibu Pradnyawati, Direktur Pengamanan 
Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indonesia, 
yang memberikan penekanan terhadap tantangan 
dan kesempatan utama pengamanan perdagangan 
yang dihadapi oleh Indonesia. Beliau menggam-
barkan kasus-kasus yang tengah dihadapi yang 

melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat, serta 
menyampaikan perkembangan terkini kasus- 
kasus pengamanan perdagangan lainnya yang 
juga tengah dihadapi Indonesia. Beliau menekan-
kan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam 
proses perbaikan perdagangan untuk memasti-
kan bahwa pemerintah memiliki informasi yang 
lengkap dan mendapatkan kerja sama dari pihak 
swasta berupa kepatuhan terhadap peraturan per-
dagangan domestik dan internasional.

Peter Clark, Presiden Grey, Clark, Shih dan 
Associates di Ottawa, membawakan sesi “Penilaian 
Dampak Umum Langkah-langkah Perbaikan 
Perdagangan”. Dengan menggunakan contoh 
praktis, beliau memberikan ringkasan mengenai 
prosedur peminatan masyarakat Kanada dan mem-
bandingkannya dengan pendekatan-pendekatan 
lain. Beliau membuat daftar faktor-faktor yang rele-
van yang perlu dipertimbangkan oleh Canadian 
International Trade Tribunal, termasuk kondisi per-
saingan dalam pasar domestik dan dampaknya 
terhadap produsen domestik hulu. Para peserta 
memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memba-
has perbedaan-perbedaan antara sistem perba-
ikan perdagangan Kanada dan Indonesia.

Alexandre Larouche-Maltais, staf ahli perda-
gangan  dan investasi senior dari TPSA, memberi-
kan beberapa kiat dan nasihat dalam menyusun 
argumentasi hukum untuk perselisihan WTO 
dalam sesi “Membangun Kasus yang Kuat: Cara 
Menyusun Argumentasi Hukum untuk Pengamanan 
Perdagangan”. Beliau menyarankan sebuah pen-
dekatan empat-tahap dalam membentuk kasus 
perbaikan perdagangan yang kuat: 1) mengetahui 
dan mengidentifikasi fakta yang relevan, 2) riset, 
riset dan riset, 3) curah pendapat tentang semua 
argumentasi yang mungkin (bisa digunakan), 
4) berperan sebagai pengacara antagonis (skeptis). 
Beliau juga menguraikan elemen-elemen dasar 
hukum, termasuk (cara) mengidentifikasi pihak 
yang dikenai pembuktian yang memberatkan 
pada badan penyelesaian perselisihan WTO (DSB), 
dan persyaratan kumulatif untuk melaksanakan 
langkah-langkah pengamanan dan antidumping. 
Beliau sangat menyarankan para peserta meng-
gunakan teknik “rambu petunjuk”, di mana orang 
yang menyampaikan argumentasi terlebih dahulu 
menjelaskan kedudukannya, poin-poin utama, 

Peter Clark memberikan ulasan mengenai konsep teknis utama 
sehubungan dengan Kesepakatan Antidumping WTO.
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arah argumentasi, dan kesimpulannya. Orang 
tersebut juga mengakui poin-poin yang dapat 
menunjukkan kelemahan dalam kasusnya dan  
menyampaikan bantahannya.

Pada hari kedua, Mr. Clark mempimpin sesi “Mari 
Berhitung: Cara Menghitung Nilai Normal dan 
Margin Dumping”. Beliau memulai dengan merang-
kum konsep teknis utama yang berhubungan 
dengan Kesepakatan Antidumping WTO, terma-
suk margin dumping, penyesuaian nilai normal, 
harga ekspor, dan perbandingan yang adil. Beliau 
menjelaskan faktor (penyebab) kerugian mana saja 
yang perlu dipertimbangkan oleh pihak berwe-
nang yang melakukan penyelidikan dan cara untuk 
menangani “situasi pasar tertentu”.

Mr. Clark lalu melanjutkan dengan pembahasan 
kasus-kasus pilihan perbaikan perdagangan WTO. 
Setelah menjelaskan fakta dan elemen penting dari 
setiap kasus, beliau mengidentifikasikan pembela-
jaran yurisprudensi utama dan dampak potensial-
nya terhadap kasus-kasus yang akan datang. Beliau 
juga menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan 
hukum dari kesepakatan multilateral WTO telah 
diinterpretasikan oleh DSB. Sebagai contoh, kon-
sep “penjualan dalam jalur perdagangan umum” 
telah diklarifikasi dalam kasus Baja Gulung-Panas 
Amerika Serikat; Badan Banding memahami istilah 
tersebut sebagai penjualan yang dilakukan “dalam 
kondisi dan praktik yang normal, dalam periode 
yang wajar sebelum tanggal penjualan dari barang 
yang dimaksud, untuk penjualan barang-barang 

dari luar negeri.” Beliau memastikan bahwa para 
peserta memahami pentingnya menemukan inter-
pretasi yang sesuai untuk konsep-konsep tersebut 
sebelum menyampaikan argumentasi hukum.

Erry Bundjamin, salah satu mitra pendiri badan 
hukum Bundjamin & Partners di Jakarta, memba-
gikan pengalamannya menangani kasus-kasus 
perbaikan perdagangan di Indonesia. Beliau mem-
fokuskan diri pada isu-isu terkini mengenai penye-
suaian biaya dan penentuan keuntungan dalam 
pemberlakuan antidumping Uni Eropa terhadap 
impor biodiesel dari Indonesia. Mr. Bundjamin juga 
menjelaskan konsep ekonomi tunggal dalam kasus 
EU Fatty Alcohols (Indonesia). Beliau menutup pre-
sentasinya dengan memberikan rekomendasi bagi 
perbaikan perdagangan Indonesia di masa menda-
tang melalui reformasi regulasi.

Bagian 2: Sidang Dengar Pendapat 
Perselisihan WTO
Pada paruh kedua pelatihan tingkat lanjut, kelom-
pok peserta dibagi menjadi empat tim, dan 
masing-masing peserta ditugaskan untuk berpe-
ran sebagai: koordinator, periset, atau penasihat 
hukum. Setiap tim mewakili sebuah negara fiktif 
baik sebagai Pelapor mau pun yang Terlapor dalam 
salah satu dari dua kasus yang dibawakan dalam 
simulasi dengar pendapat sistem penyelesaian 
perselisihan WTO.

Kasus pertama—Langkah-langkah Antidumping 
dalam sektor Filet Ikan Cod—yang melibatkan 
negara Islandia sebagai Pelapor dan Cavana 
sebagai yang Terlapor. Islandia merupakan 
sebuah negara berkembang yang mencari cara 
untuk menyingkirkan pembatasan antidumping 
Cavana terhadap impor filet ikan cod. Menurut 
Cavana, aturan tambahan tersebut diperlukan 
untuk melindungi industri perikanan Cavana dari 
praktik perdagangan tidak adil (yang dilakukan)  
eksportir Islandia.

Kasus kedua melibatkan negara Fabrikistan dan 
Fashionistan dalam kasus Langkah Pengamanan 
dalam sektor Pakaian Jadi Wanita. Fabrikistan, 
sebagai Pelapor, meminta kepada DSB WTO untuk 
mendeklarasikan langkah-langkah pengamanan 
Terlapor dalam sektor pakaian jadi wanita inkon-
sisten (tidak sesuai) dengan kesepakatan WTO. 

Para penasihat yang mewakili “Fabrikistan” dalam sidang per-
debatan perbaikan perdagangan WTO sedang mempersiapkan 
argumentasi mereka dalam kasus Langkah Pengamanan dalam 
sektor Pakaian Jadi Wanita.
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Bagi Fashionistan, langkah pengamanan sangatlah 
dibutuhkan untuk melindungi industri domestiknya 
terhadap lonjakan impor serta untuk memberi-
kan masa penyesuaian untuk memulihkan diri dari 
masa-masa sulit.

“Pelatihan tingkat lanjut ini memberikan 
(pembelajaran) kasus dan teori secara 
mendalam, dan telah memperkaya 
pengetahuan kami tentang perbaikan 
perdagangan secara signifikan. Saya 
belum pernah mengalami langsung 
panel perbaikan perdagangan, jadi 
panel perdebatan WTO (dalam pelatihan 
ini) sangat membantu. Pengalaman ini 
memberikan pemahaman yang lebih baik 
mengenai cara penerapan prinsip-prinsip 
perbaikan perdagangan dalam kasus yang 
sebenarnya serta menunjukkan hal-hal 
yang mungkin terjadi dalam sesi panel. 
Pelatihan ini menyenangkan sekaligus 
menantang; peserta menjalani peran 
mereka sebagai Pelapor atau pun Terlapor 
dan bekerja bersama dengan tim kami 
untuk memenangkan kasus kami. Bagian 
tersebut menjadikan pelatihan ini sebagai 
salah satu pelatihan terbaik yang pernah 
saya dapatkan. Dan dari perpesktif sektor 
swasta (terutama yang berurusan dengan 
perdagangan), pelatihan ini sangatlah 
diperlukan.”

—JESSICA CALLISTA
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

Peserta pelatihan hanya memiliki 24 jam untuk 
menyusun argumentasi hukum mereka, melaku-
kan riset terhadap yurisprudensi WTO, mempersi-
apkan pembelaan, dan menyampaikan argumentasi 
lisan di hadapan Panel Debat WTO sebagai perwa-
kilan resmi negara mereka. Panel Debat WTO ter-
diri dari Peter Clark sebagai Ketua, Erry Bundjamin 
dan Alexandre Larouche-Maltais.

Sidang perdebatan TPSA dibuka secara resmi 
pada  hari ketiga dengan melanjutkan penyele-
saian perselisihan dalam kasus filet ikan cod. Para 
penasihat Islandia dan Cavana menyampaikan 
argumentasi mereka dan menjawab pertanyaan- 

pertanyaan dari panelis, masing-masing selama 
25 menit. Setiap penasihat lalu mendapat kesem-
patan untuk menanggapi argumentasi pihak 
lawan mau pun pertanyaan tambahan dari panelis. 
Agenda yang sama juga diikuti oleh (penyele-
saian) kasus pakaian jadi wanita, di mana para 
penasihat hukum Fabrikistan dan Fashionistan 
menyampaikan argumentasi lisan mereka dan 
 mendapatkan kesempatan untuk menanggapi 
argumentasi lawan mereka dalam (sesi) bantahan 
dan bantahan balasan.

Sesi akhir dalam pelatihan didedikasikan untuk 
diskusi meja bundar tentang bagaimana Indonesia 
bisa mendapat manfaat dari pengamanan perda-
gangan. Dengan difasilitasi oleh Wenguo Cai, ahli 
perdagangan internasional TPSA, para panelis 
(sidang) perdebatan (WTO) dapat menyampaikan 
komentar kepada peserta yang berperan sebagai 
penasihat hukum.

Komponen sidang perdebatan dalam pelatihan 
ini merupakan bagian yang penting bagi peserta. 
Meski pun lebih menuntut (keterlibatan peserta) 
ketimbang pelatihan tradisional (mengingat 
mereka  harus menyusun seluruh argumentasi 
hukum berdasarkan yurisprudensi WTO dalam 
waktu singkat dan menjawab pertanyaan panelis 
pada saat acara berlangsung), pendekatan ini 
 menjamin bahwa peserta tak hanya memahami 
konsep dan cara kerja proses perbaikan perda-
gangan WTO, namun juga, dan yang lebih pen-
ting, dapat langsung melakukan praktiknya. 
Pengalaman praktis ini akan membantu Indonesia 
untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik 
dalam  menghadapi kasus-kasus perbaikan dan 
pengamanan perdagangan di masa depan.

Hasil Utama/Kesimpulan
 • Para peserta dapat lebih mengenal konsep 
penilaian dampak umum terhadap langkah-
langkah perbaikan perdagangan—langkah 
antidumping, langkah penyeimbangan, serta 
langkah pengamanan. Langkah mana yang 
akan digunakan tergantung pada regulasi 
domestik. Praktik terbaik dapat diidentifikasi 
dengan membandingkan pendekatan 
nasional di Kanada, Indonesia dan Selandia 
Baru. Penyelidikan sebelumnya di Kanada 
menunjukkan bahwa minat masyarakat umum 
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(dampak terhadap konsumen, produsen 
domestik lainnya, dan pembeli hulu domestik) 
haruslah dipertimbangkan, seperti halnya 
faktor-faktor kunci lainnya seperti dampak 
persaingan, perkembangan teknologi, atau 
bahkan pemberian kerja di area terpencil.

 • Pejabat Indonesia meningkatkan kemampuan 
riset hukum mereka, khususnya untuk 
yurisprudensi DSB WTO. Mereka diperkenalkan 
dengan perangkat riset daring baru, seperti 
“WTO Analytical Index” dan “WorldTradeLaw.net” 
yang dapat membantu mereka menemukan 
informasi kasus hukum. Peserta juga secara 
otomatis mengadakan riset hukum untuk 
mendukung gugatan dan argumentasi dalam 
sidang perdebatan serta menunjukkan 
pemahaman yang tinggi yang relevan 
terhadap yurisprudensi DSB WTO serta 
pengetahuan untuk menggunakannya dalam 
penyelesaian perselisihan.

 • Para peserta mendapatkan pengalaman tentang 
nilai normal dan perhitungan margin dumping 
dalam konteks penyelidikan dumping dan 
perselisihan antidumping. Meski seluruh peserta 
telah mengenal formula untuk menghitung 
margin dumping, pelatihan ini menunjukkan 
kepada mereka metode untuk menyesuaikan 
nolai normal dan cara untuk memenuhi 
persyaratan perbandingan yang adil. Mereka 
juga semakin mengenal “metodologi biaya 
tersusun” serta konsep “situasi pasar khusus” 
dalam konteks Asia Tenggara.

 • Peserta dari pejabat pemerintah mau pun 
swasta meningkatkan kapasitas mereka dalam 
perbaikan perdagangan dan penyelesaian 
perselisihan pengamanan perdagangan. Meski 
pun sebagian besar peserta belum pernah 
terlibat secara langsung dalam penyelesaian 
perselisihan perdagangan di WTO, kegiatan 
sidang perdebatan menjadikan mereka 
lebih menyadari bagaimana mempersiapkan 
penyusunan kasus yang kuat sebelum DSB 
serta memahami pentingnya melibatkan 
pihak swasta dalam penyelidikan perbaikan 
perdagangan guna mendapatkan informasi 
sebanyak-banyaknya.

Umpan Balik Peserta
Seluruh peserta melaporkan bahwa kemampuan 
dan pengetahuan mereka meningkat sebagai hasil 

mengikuti pelatihan tentang perbaikan perda-
gangan. Lima puluh satu persen mengatakan ting-
kat kepercayaan diri mereka kini menjadi “sangat 
baik sekali” atau “sangat baik”, 35 persen lainnya 
mengatakan “baik”, dan 4 persen mengatakan 
“cukup baik”.

Tujuh puluh tujuh persen mengatakan bahwa 
mereka akan “sangat sering” atau “sering” meng-
gunakan pengetahuan yang didapat dari pela-
tihan dalam pekerjaan mereka, sementara 
18 persen mengatakan “kadang-kadang” dan 
5 persen “jarang”.

Para peserta melaporkan tingkat kepuasan yang 
tinggi terhadap pelaksanaan pelatihan secara 
menyeluruh. Lima puluh tujuh persen memberikan 
peringkat kepuasan “sangat baik sekali”, 39 persen 
mengatakan “sangat baik” dan 4 persen memberi-
kan peringkat “baik”.

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 
 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 peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
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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

Para peserta merayakan pelatihan yang berjalan sukses.


