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Proyek TPSA menyelenggarakan seminar pelatihan tiga hari yang dirancang untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pengenalan pejabat pemerintah Indonesia dalam 

mengadakan analisis rantai nilai global (Global Value Chain—GVC). Seminar ini akan 

membantu pengambil kebijakan di Indonesia untuk mengidentifikasi hambatan 

kompetitif yang dapat menghalangi kesuksesan ekspor ketiga komoditas strategis 

dalam perekonomian Indonesia: kopi, pakaian jadi dan alas kaki.

Mengingat pentingnya perdagangan bagi per-
ekonomian Indonesia, dan untuk melawan latar 
belakang perlambatan (atau penurunan) volume 
perdagangan global dalam masa pasca krisis 
keuangan, sangatlah berguna untuk memahami 
andil Indonesia dalam rantai nilai dunia (GVCs) 
untuk membantu memberi informasi dalam peng-
ambilan kebijakan ekonomi makro. Guna lebih 
memahami GVCs yang menghubungkan ekspor 
Indonesia dalam tiga komoditas dengan kepen-
tingan strategis (kopi, alas kaki dan pakaian jadi) ke 
Kanada, sebuah pelatihan tiga hari diadakan untuk 
24 pejabat (12 laki-laki dan 12 perempuan) dari 
Kementerian Perdagangan Indonesia. Pembicara 
pelatihan juga memberikan ringkasan hambatan 
logistik, institusional, dan regulasi terhadap badan 
usaha Indonesia yang hendak mendaki rantai nilai, 
dan bekerja dengan para peserta untuk mengem-
bangkan serangkaian rekomendasi yang ditujukan 
untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan populasi 
terbesar keempat di dunia dan memiliki ekonomi 
terbesar di Asia Tenggara, menjadikannya sebagai 
pasar yang semakin menjanjikan di dunia. GDP riil 
telah bertumbuh sebanyak 5,7 persen per tahun 

Hari pertama pelatihan rantai nilai global.
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sejak tahun 2011—pertumbuhan paling pesat 
keempat di antara negara-negara G20. Bagian 
yang signifikan dari perkembangan perekonomian 
Indonesia sebenarnya dimotori oleh aktivitas yang 
berhubungan dengan perdagangan. Total nilai 
ekspor diperkirakan USD 173 miliar pada tahun 
2015, 82 persen lebih tinggi dibandingkan 2005, 
sementara neraca perdagangan Indonesia selama 
satu dekade tersebut diperkirakan mencapai nilai 
kumulatif sebesar USD 129 miliar. Selain itu, hasil 
produksi industri yang berhubungan dengan per-
dagangan merupakan sumber utama lowongan 
pekerjaan serta devisa bagi Indonesia.

Meski pun Indonesia berada pada peringkat  
30  negara eksportir terbesar di dunia untuk 
barang dan  jasa, Indonesia memiliki jejak langkah 
yang lebih kuat pada beberapa barang (ekspor). 
Sebagai contoh, Indonesia menduduki peringkat 
10 besar untuk ekspor tekstil dunia, dan peringkat 
5 terbesar untuk ekspor pakaian jadi dan tekstil ke 
Amerika Serikat setelah Cina, Vietnam, India dan 
Bangladesh. Sejalan dengan itu, Indonesia meru-
pakan produsen terbesar kelima untuk alas kaki, 
dengan estimasi total produksi 660 juta pasang 
pada tahun 2015, yang sebagian besar ditujukan 
untuk pasar luar negeri. Indonesia berperan mema-
sok 5 persen dari total ekspor produk alas kaki 
dunia. Upah pekerja yang relatif rendah, lahan yang 
tersedia, dan hasil kerja berkualitas tinggi mem-
berikan keunggulan komparatif bagi Indonesia 
sejalan dengan waktu di era produk manufaktur 
berorientasi konsumen seperti pakaian jadi dan 
alas kaki, serta telah mendorong bertumbuhnya 
integrasi antara Indonesia dengan pasar konsumen 
besar seperti Amerika Utara.

Area lain dimana Indonesia terintegrasi secara 
kuat dengan rantai nilai global yaitu dalam sektor 
produk  pertanian. Indonesia memiliki sektor per-
tanian terbesar keempat dalam hasil akhir, dan 
mempekerjakan 50 juta orang baik dalam sektor 
ekonomi formal dan informal. Produksi pertanian 
menggunakan sekitar 30 persen lahan yang ter-
sedia di Indonesia. Meski pun bagian yang signifi-
kan dari bahan pokok yang diproduksi oleh petani 
Indonesia dikonsumsi oleh konsumen domestik, 
masih terdapat ekspor hasil pertanian yang cukup 
besar untuk kepentingan strategis kepada pereko-
nomian Kanada. Indonesia merupakan produsen 
biji kopi terbesar keempat, dan antara 60 hingga 
70 persen produksinya ditujukan untuk pasar luar 
negeri, menjadikan Indonesia eksportir kopi terbe-
sar keempat di dunia. Kondisi geografis Indonesia 
sangatlah cocok untuk produksi kopi, dan bagian 
lahan yang cukup besar di Indonesia diguna-
kan untuk (memenuhi) kebutuhan ini. Lebih dari  
90  persen hasil produksi (kopi Indonesia) berasal 
dari sekitar dua juta petani kecil yang tersebar di 
seluruh negeri, termasuk banyak badan usaha 
yang dimiliki perempuan dan rumah tangga yang 
berpartisipasi secara informal dalam perekono-
mian (Indonesia).

Ringkasan Pelatihan
Sebagai bagian dari kerja TPSA untuk GVCs, sebuah 
pelatihan tiga hari ditawarkan kepada  pejabat 
Kementerian Perdagangan dengan fokus untuk 
meningkatkan kesuksesan ekspor (Indonesia) 
dalam tiga komoditas utama. Hari pertama diawali 
dengan ringkasan GVCs, dengan penekanan pada 
bagaimana analisis GVCs Indonesia dapat mem-
bantu mengidentifikasi area non-kompetitif dalam 
perekonomian Indonesia. Sesi pertama memper-
kenalkan sebuah pendekatan metodologis terha-
dapan analisis GVC dan sumber data untuk tiga 
komoditas yang menjadi fokus (ekspor). Hal ini 
diikuti dengan analisis mendalam tentang GVC 
untuk kopi dan bagaimana analisis tersebut dapat 
mengarah kepada pengambilan kebijakan yang 
lebih terinformasi.

Pemahaman yang baik terhadap rantai nilai ekspor 
membutuhkan pengertian yang mendalam terha-
dap model hulu-hilir (input-output—IO). Untuk itu, 
peserta diberikan dasar model IO secara umum, 
menggunakan ekonomi Kanada sebagai contoh. 

Para peserta menganalisis data rantai nilai global.
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Dari sana, peserta lalu bergerak mempelajari tabel 
IO Indonesia untuk menentukan masukan utama, 
pendistribusian pendapatan, permintaan akhir, dan 
penggunaan menengah untuk ketiga komoditas 
yang menjadi fokus. Hasil yang didapatkan lalu 
dibandingkan dengan negara pembanding yang 
sesuai, memberikan kesempatan bagi peserta 
untuk mengidentifikasi area di mana Indonesia 
memerlukan perbaikan efisiensi. Peserta juga dibe-
rikan kesempatan untuk menyampaikan temuan- 
temuan mereka dan berpartisipasi dalam diskusi 
kelompok mengenai hasilnya.

“Indonesia merencanakan untuk 
menegoisasikan kesepakatan perdagangan 
bebas dengan 28 negara. Keterampilan yang 
diberikan melalui pelatihan ini akan sangat 
berguna untuk mengimplementasikan 
kebijakan yang tepat agar mendapatkan 
nilai yang lebih di sepanjang rantai nilai.”

—PESERTA PELATIHAN
(dari survei umpan balik)

Hari kedua pelatihan dimulai dengan dasar perda-
gangan bernilai-tambah. Menganalisis data perda-
gangan bernilai-tambah memberikan kesempatan 
bagi peserta untuk menentukan tingkatan kegiatan 
penambahan-nilai yang lebih tinggi yang diserta-
kan dalam ekspor Indonesia, dan bagaimana dina-
mika ini berubah seiring waktu. Peserta juga dapat 
membandingkan hasilnya dengan pesaing utama 
dan menarik kesimpulan. Analisis ini mengungkap-
kan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan 

nilai ekspornya dengan berinvestasi pada kegiatan 
yang memberi nilai-tambah yang lebih tinggi. Pada 
siang harinya, pembicara pelatihan menyampaikan 
hasil dari wawancara dalam-negara dan ulasan 
literatur mengenai hambatan terhadap daya saing. 
Para peserta lalu membentuk kelompok- kelompok 
kerja yang lebih kecil di mana mereka mengulas 
hambatan-hambatan terhadap daya saing dan 
menyoroti pemecahan yang mungkin (dilakukan). 
Masing-masing lalu mempresentasikan hasil (dis-
kusi) mereka pada kelompok yang lebih besar.

Hari terakhir pelatihan diawali dengan presentasi 
mendalam mengenai aspek penting gender dan 
lingkungan dari analisis GVC, dengan fokus bahwa 
menaruh perhatian pada faktor-faktor tersebut 
dapat meningkatkan kesuksesan ekspor Indonesia. 
Hal ini diikuti dengan presentasi tentang pasar 
impor Kanada dan hubungan yang ada antara 
Kanada dan Indonesia. Presentasi ini juga menyo-
roti potensi hambatan bagi produsen Indonesia 
dalam pasar Kanada dan memberikan rekomen-
dasi untuk mengatasinya. Sesi pelatihan ditu-
tup dengan kerja kelompok final di mana peserta 
menyampaikan pemecahan masalah yang bisa 
dicapai untuk meningkatkan partisipasi Indonesia 
dalam rantai nilai global.

Umpan Balik Peserta
Kepuasan menyeluruh terhadap kegiatan pela-
tihan sangatlah tinggi: 17 persen peserta menun-
jukkan bahwa pelatihan tersebut “sangat baik 
sekali”, 71 persen mengatakan “sangat baik” dan 
13 persen lainnya mengatakan “baik”. Selain itu, 
seluruh peserta menyampaikan bahwa penge-
tahuan mereka telah meningkat setelah mereka 
berpartisipasi dalam pelatihan tersebut, termasuk 
63 persen yang melaporkan bahwa pengetahuan-
nya “meningkat secara signifikan”, dan 37 persen 
lainnya mengatakan pengetahuannya “meningkat 
hingga batas tertentu”.

Umpan balik peserta juga mengindikasikan bahwa 
keterampilan yang dipelajari dalam seminar dapat 
diaplikasikan secara langsung dalam tugas sehari- 
hari mereka sebagai pengambil kebijakan dan 
peneliti. Lima puluh delapan persen melaporkan 
bahwa mereka berharap untuk “sangat sering” atau 
“sering” menggunakan pengetahuan dan kete-
rampilan yang baru mereka dapatkan, dengan 

Peserta memetakan rantai nilai untuk kopi.
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38  persen lainnya menyatakan bahwa mereka 
akan menggunakannya “kadang-kadang”. Selain 
itu, 96  persen peserta seminar mengindikasikan 
bahwa tingkat kepercayaan diri mereka yang baru 
dalam menerapkan keterampilan yang didapat 
setidaknya “baik” dan 58 persen mengindikasikan 
“sangat baik” atau “sangat baik sekali”.

“Pengetahuan ini akan meningkatkan 
peran saya dalam pekerjaan, khususnya 
saat kami mengadakan penelitian dan 
memformulasikan rekomendasi kebijakan 
untuk pemimpin di tingkat yang lebih tinggi 
dalam Kementerian Perdagangan.”

—PESERTA PELATIHAN
(dari survei umpan balik)

Hasil Kunci
Perekonomian Indonesia memiliki sejarah perkem-
bangan ekonomi yang sukses selama 15 tahun 
terakhir, dan kinerja positif dalam ekspor barang 
jadi telah menjadi kunci penggerak tren (positif) 
tersebut. Meski demikian, tingkat integrasi kepada 
rantai nilai global saat ini sesungguhnya merupa-
kan hasil dari upah pekerja yang relatif rendah di 
Indonesia, menjadikannya sumber yang menarik 
untuk barang produksi dan produk pertanian ber-
biaya rendah untuk pasar Kanada dan pasar ber-
pendapatan tinggi lainnya. Namun, jika Indonesia 
tetap mempertahankan lintasan pertumbuhannya 
saat ini dan menghindari perangkap pendapatan 
menengah yang banyak dihadapi pasar berkem-
bang di sepanjang perjalanan menuju status ber-
pendapatan tinggi, sejumlah hambatan kunci 
harus dapat dilalui oleh pengambil kebijakan dan 
pemangku kepentingan lainnya dalam jangka pen-
dek. Jika tantangan-tantangan ini tidak diperha-
tikan, sementara upah pekerja terus naik, badan 
usaha domestik akan segera mendapati bahwa 
mereka tidak lagi berdaya saing di pasar dunia 
dibandingkan dengan negara-negara lain yang 
memiliki produktivitas yang lebih tinggi atau pun 
upah pekerja yang lebih rendah, separti Vietnam, 
Kamboja, atau Etiopia.

Tujuan utama sesi pelatihan ini yaitu untuk mem-
bantu pengambil kebijakan dan pemangku 

kepentingan Indonesia yang berminat untuk 
mengidentifikasi hambatan-hambatan terhadap 
daya saing ketiga komoditas ekspor yang memi-
liki kepentingan strategis dalam perekonomian 
Indonesia. Secara khusus, peserta diberikan kete-
rampilan yang dibutuhkan dan sumber data yang 
akan diperlukan pengambil kebijakan untuk meng-
identifikasi dan mengatasi penghalang utama 
kesuksesan ekspor yang dihadapi industri manu-
faktur kopi, pakaian jadi dan alas kaki dalam negeri.

Banyak peserta dalam sesi pelatihan menekankan 
bahwa pengambilan kebijakan di Indonesia sering-
kali didasarkan pada persepsi, kepentingan politik, 
dan informasi yang sambil lalu. Mereka menyam-
paikan keinginan yang kuat untuk mengubah pro-
ses (pengambilan kebijakan) ke arah yang didasari 
fakta dan data, namun merasa saat ini kurang 
memiliki kemampuan untuk melakukannya dalam 
organisasi pemerintahan yang tengah dimuati oleh 
pengembangan kebijakan yang relevan tentang 
peraturan tenaga kerja, regulasi perdagangan, dan 
kesepakatan institusional yang berdampak pada 
kesuksesan ekspor Indonesia.

Dengan kemampuan peserta saat ini ditambah 
dengan praktik terbaik dalam pelatihan mengenai 
analisis rantai nilai global menggunakan informasi 
proses produksi hulu-hilir Indonesia pada ketiga 
komoditas utama, ditambah dengan memban-
dingkan hal tersebut dengan tolok ukur internasi-
onal dari negara lain, mendorong perkembangan 
ekonomi lebih jauh lagi. Melalui proses ini, peserta 
dapat mengenali area dan kegiatan khusus di 
mana badan usaha Indonesia masih kurang efisien 
dibandingkan rekan-rekannya, untuk kemudian 
mengembangkan jalan keluar “khas Indonesia”. 
Lebih lanjut, peserta juga mendapatkan penga-
laman dalam menangani konsep perkembangan 
perdagangan global yang relatif baru dalam produk 
bernilai-tambah, yang memungkinkan pembuat 
kebijakan untuk menentukan secara tepat bagian 
pendapatan yang dapat diperoleh negara dari 
seluruh rantai ekspor (termasuk sumber internasi-
onal dari bahan baku utama) untuk ketiga komo-
ditas tujuan. Analisis yang diadakan oleh peserta 
juga menunjukkan rendahnya layanan bernilai- 
tinggi yang menyertai (kegiatan) ekspor mereka 
jika dibandingkan dengan standar internasional, 
dan membantu mengungkapkan  pemecahan 
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 hambatan utama dalam mendaki tangga nilai 
dalam perdagangan internasional.

Pelatihan dalam sesi ini membuat para peserta 
memiliki kesediaan untuk melakukan usaha eks-
tra dalam membantu mengatasi kekurangan- 
kekurangan yang ada, khususnya jika mereka 
dilibatkan dalam skala yang luas baik dalam 
 pemerintahan federal mau pun sub-nasional.

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 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Peserta merayakan pelatihan yang (berlangsung) sukses dan produktif.
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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


