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Membangun pemahaman pembuat kebijakan Indonesia tentang bagaimana isu dan 

standar lingkungan membentuk rantai nilai global (GVC) untuk membantu memahami 

peluang dan tantangan yang muncul karena partisipasi GVC.

Latar Belakang
Proyek TPSA bermitra dengan beberapa organisasi 
lain untuk menawarkan lokakarya pelatihan dua 
hari tentang aspek-aspek lingkungan rantai nilai 
global, atau GVC. Aspek-aspek ini adalah fenomena 
baru, terkait dengan globalisasi, yang mengamati 
berbagai tahap produksi yang terjadi di berba-
gai negara. GVC telah menyebabkan restrukturi-
sasi perdagangan internasional di banyak industri. 
Standar teknis (dan sertifikasi) telah menjalankan 
peran penting dalam mengatur dan mengoordi-
nasikan proses produksi global yang terfragmen-
tasi. Proses-proses tersebut termasuk standar dan 
sertifikasi lingkungan (seperti eco-label), baik yang 
dikembangkan secara publik maupun pribadi, 
yang semakin membentuk beberapa industri GVC 
(termasuk kopi, kakao, dan minyak sawit). Mereka 
telah menambahkan satu tingkat kerumitan lagi, 
dan beberapa pemangku kepentingan khawatir 
bahwa hal-hal tersebut bisa menjadi bentuk ham-
batan perdagangan non-tarif (non-tariff trade bar-
rier) yang baru. Akan tetapi, standar dan sertifikasi 
lingkungan juga bisa menjadi penentu akses pasar 
utama di negara-negara berpendapatan tinggi 
dan segmen pasar dengan margin tinggi (seperti 
makanan organik). Tren ini kemungkinan akan terus 
berlanjut ketika dunia bergerak ke arah ekonomi 
hijau, berkarbon rendah, sebagai tanggapan ter-

hadap perubahan iklim dan tantangan lingkungan 
dunia yang lain.

Negara berkembang dapat mengambil manfaat 
dari partisipasi GVC melalui peningkatan ekspor, 
lapangan kerja (terutama untuk UKM), produktivi-
tas, dan transfer teknologi. Namun, GVC mengan-
dalkan efisiensi logistik, jaringan transportasi dan 
komunikasi yang baik, fasilitasi perdagangan, dan 
tenaga kerja produktif, dan karena itu juga dapat 
menyebabkan tantangan besar bagi negara-negara 
ini. Untuk turut serta mengambil keuntungan dari 
partisipasi, pembuat kebijakan Indonesia perlu 
memahami bagaimana GVC beroperasi di indus-
tri tertentu, terutama yang mempunyai potensi 

Peserta di lokakarya mengenai aspek lingkungan dari GVC. 
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keunggulan kompetitif. Hal ini termasuk mema-
hami bagaimana masalah dan standar lingkungan 
memengaruhi GVC dalam pertimbangan kebijakan 
perdagangan dan dalam pengurangan kemiskinan. 
Menyediakan fasilitas pengembangan kapasi-
tas pembuat kebijakan akan mendukung pertim-
bangan kebijakan berorientasi ekspor pemerintah 
Indonesia.

Tujuan
Tujuan lokakarya adalah memberi pemahaman 
kepada para peserta tentang bagaimana GVC 
membentuk ekonomi global dan perdagangan 
internasional, lalu mengapa dan bagaimana 
masalah dan standar lingkungan membentuk 
struktur tata kelola GVC, dinamika kelembagaan, 
akses pasar, serta peluang dan tantangan terkait. 
Lokakarya ini menggunakan studi kasus dari GVC 
kopi, termasuk hasil penelitian mengenai dampak 
standar lingkungan terhadap mata pencaharian 
petani.

Deskripsi Kegiatan
Hari pertama lokakarya, yang disponsori oleh TPSA, 
difasilitasi oleh Jeffrey Neilson, pakar GVC dari 
Universitas Sydney, Australia, dan Rita Lindayati, 
pakar lingkungan senior TPSA. Hari kedua dispon-
sori dan difasilitasi oleh International Social and 
Environmental Accreditation and Labeling (ISEAL) 
Alliance, Sustainable Coffee Platform of Indonesia 
(SCOPI), dan Australian Centre for International 
Agricultural Research (ACIAR).

Lokakarya dua hari ini menyediakan kerangka ana-
lisis dan studi kasus untuk peserta. Hari pertama 
memperkenalkan kerangka kerja untuk meng-
erti bagaimana masalah dan standar lingkungan 
memengaruhi tata kelola GVC, termasuk akses 
pasar, dan peran penting perusahaan terkemuka 
dalam proses ini. Diskusi hari tersebut amat hidup 
dan kaya akan stimulasi, membahas standar dan 
sertifikasi lingkungan, termasuk tantangan yang 
mereka timbulkan dan peluang pasar yang mereka 
tawarkan.

Hari kedua menggunakan studi kasus untuk 
menunjukkan bagaimana isu-isu lingkungan, 
standar, dan sertifikasi telah dilaksanakan di dae-
rah tertentu. Dinamika dan institusi daerah telah 
membentuk implementasi standar berkelanjutan 

sukarela (voluntary sustainable standard, VSS), 
yang menghasilkan dampak tak terduga terhadap 
mata pencaharian dan pengurangan kemiskinan. 
Peningkatan akses pasar dan perolehan nilai GVC 
dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan 
di lingkungan kelembagaan yang baik.

Hari Pertama
Lokakarya dibuka oleh Greg Elms, TPSA Field 
Director, dan Novi Anggriani, mewakili Global 
Affairs Canada. Tiga puluh peserta (15 pria dan 
15 wanita) lokakarya ini mewakili lima kementerian 
pemerintah Indonesia, dua lembaga pemerintah, 
dan dua asosiasi kopi. Kementerian yang diwa-
kili adalah Perdagangan, Pertanian, Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah, dan Industri. Instansi pemerintah 
yang diwakili adalah Badan Standardisasi Nasional 
dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 
(Puslitkoka). Asosiasi industri yang diwakili ada-
lah Specialty Coffee Association of Indonesia 
(SCAI) dan Sustainable Coffee Platform of  
Indonesia (SCOPI).

Sesi pertama, yang disajikan oleh Rita Lindayati, 
mencakup hubungan antara pembangunan ber-
kelanjutan, ekonomi hijau, dan pembangunan 
internasional, serta memberikan konteks menge-
nai peningkatan kesadaran lingkungan global dan 
gerakan pembangunan berkelanjutan yang telah 
memengaruhi perdagangan internasional dan 
GVC. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada 
keseimbangan tujuan sosial, ekonomi, dan ling-
kungan. Ada kekhawatiran yang meningkat tentang 
dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi, terma-
suk perdagangan. Perdagangan komoditas memi-
liki banyak dampak lingkungan, termasuk selama 

Rita Lindayati membahas keterkaitan antara pembangunan 
berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pembangunan internasional. 



• 3 •

pemerolehan bahan baku, pengolahan dan manu-
faktur, transportasi, penggunaan, dan siklus hidup 
pembuangan (disposal life cycles).

Tahap yang berbeda menyebabkan dampak ber-
beda, tetapi besarnya tergantung pada jenis pro-
duk. Dampak lingkungan kumulatif produk biasanya 
dinilai melalui analisis siklus hidup. Proses produksi 
semakin terfragmentasi di seluruh dunia, demi-
kian pula jejak lingkungan produk. Menghijaukan 
perdagangan dan rantai nilai global harus mem-
perhitungkan siklus hidup produk dan fokus pada 
pengurangan dampak lingkungan pada tahap 
yang paling kritis atau tahap polusi (yang disebut 
hotspot/titik panas lingkungan). Namun, dampak 
lingkungan dari perdagangan sangat kompleks 
dan bergantung pada faktor-faktor seperti skala 
perdagangan, jenis produk dan posisinya dalam 
struktur ekonomi negara, teknologi, dan peraturan 
lingkungan. Perdagangan internasional juga dapat 
memperbaiki kondisi lingkungan ketika, contohnya, 
melibatkan produk teknologi bersih atau ketika 
pasar sasaran membutuhkan standar lingkungan 
yang tinggi.

Jeffrey Neilson membahas bagaimana GVC mem-
bentuk perdagangan internasional dan ekonomi 
global. Ketika proses produksi terfragmentasi 
secara global, perdagangan tidak lagi didominasi 
oleh produk jadi, tetapi oleh produk tugas dan pro-
duk antara. Produksi sering dikoordinasikan atau 
diatur oleh perusahaan transnasional. Partisipasi 
GVC dapat mempercepat pembangunan ekonomi 
suatu negara. Negara biasanya berfokus pada 
upaya menemukan strategi untuk meningkatkan 
posisi mereka di GVC, baik dengan peningkatan 
produk (pindah ke lini produk yang lebih canggih 
dan berkualitas), peningkatan proses (mengubah 
masukan (input) menjadi keluaran (output) lebih 
efisien), peningkatan fungsional (memperoleh 
fungsi baru seperti hilirisasi proses di Indonesia), 
dan/atau peningkatan antar-rantai (berpindah ke 
industri baru namun industrinya sering terkait). 
Sebagai contoh, di Indonesia, nilai dapat ditam-
bahkan dengan meningkatkan kualitas biji kopi 
hijau yang dijual di pasar domestik dan ekspor. 
Nilai per unit kopi specialty berkualitas tinggi yang 
dijual sebagai biji kopi hijau bahkan mungkin lebih 
tinggi dibandingkan kopi yang dapat larut dan  
sudah diproses.

Namun, partisipasi GVC tidak selalu menjamin 
peningkatan pekerjaan dan mata pencaharian, 
karena dapat mengarah kepada “perlombaan 
menuju ke bawah”; negara-negara melonggarkan 
standar dan persyaratan sosial dan lingkungan 
mereka untuk menarik investasi global. Jadi per-
tanyaannya adalah: dalam kondisi apa partisipasi 
GVC dapat mendorong pembangunan daerah dan 
meningkatkan mata pencaharian? Proses “peng-
gandengan strategis (strategic coupling)” telah 
diciptakan untuk menggambarkan kondisi yang 
menguntungkan saat pengaturan kelembagaan 
suatu negara diselaraskan dengan kebutuhan per-
usahaan transnasional global. Kondisi ini memung-
kinkan “pengambilan nilai (value capture)” dalam 
suatu negara atau wilayah.

Lindayati membahas tentang timbulnya dan 
semakin meluasnya penerapan standar dan ser-
tifikasi lingkungan global. Globalisasi ekonomi 
telah mendorong adopsi standar teknis global 
secara meluas, karena mereka membantu komu-
nikasi dan koordinasi yang lebih efisien, sehingga 
menurunkan biaya transaksi. Standar teknis dapat 
dibuat oleh perusahaan, asosiasi industri, peme-
rintah, atau organisasi non-pemerintah, meskipun 
kredibilitas mereka di mata pelanggan bervari-
asi, tergantung pada faktor-faktor seperti apakah 
pihak ketiga yang independen terlibat dalam pro-
ses audit dan pemantauan. Standar berkelanjutan 
global sukarela, atau label ramah lingkungan, telah 
mendapatkan rekam jejak yang kuat di beberapa 
industri (seperti coklat, kopi, dan kelapa sawit) 

Jeffrey Neilson membahas bagaimana tata kelola lingkungan 
memengaruhi GVC. 
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karena pelanggan menuntut produk yang lebih 
bertanggung jawab secara lingkungan.

Jeffrey Neilson kemudian berbicara tentang bagai-
mana tata kelola lingkungan memengaruhi GVC. 
Melebihi peraturan dan kebijakan lingkungan 
pemerintah yang resmi, tata kelola lingkungan 
merupakan pertemuan antara lembaga dan aturan 
formal dan informal, aturan, dan proses yang 
mengondisikan para pemangku kepentingan untuk 
membuat keputusan dan mengambil tindakan 
lingkungan. Sistem produksi yang terglobalisasi 
terkait dengan pergeseran peraturan lingkungan 
yang berpusat pada negara ke lingkungan glo-
bal, seperti standar berkelanjutan sukarela. Peran 
negara dalam pengelolaan lingkungan telah mele-
mah karena telah menjadi salah satu dari banyak 
pemangku kepentingan.

“Diskusi hari ini tidak hanya menyediakan 
informasi baru, tetapi juga meningkatkan 
pengetahuan saya karena menggunakan 
kasus-kasus nyata. Sebagai pembuat 
regulasi, kami juga mau memastikan bahwa 
kami memiliki perspektif luas. Di masa 
depan, saya berharap pelatihan yang sama 
dapat dilakukan dengan berbagai operator 
bisnis yang membawa pengalaman mereka 
dalam mengatasi hambatan, terutama 
standarisasi lingkungan. Saya ingin belajar 
lebih lanjut dari pengalaman mereka.”

—IMMANUEL ALFONSUS
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, 

Kementerian Perdagangan Indonesia

Semakin banyak perusahaan terkemuka (terma-
suk roaster kopi) telah mengadopsi standar berke-
lanjutan sukarela (voluntary sustainable standards, 
VSS) untuk meningkatkan kinerja lingkungan 
 rantai  pasok mereka, baik sebagai bagian dari 
tanggung jawab sosial perusahaan mereka atau 
sebagai  tanggapan terhadap permintaan konsu-
men atau tekanan LSM. Di sektor kopi, perusahaan- 
perusahaan terkemuka “mengatur” rantai dengan 
mendikte syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh 
para pelaku lain agar bisa berpartisipasi. Hal  
ini  dilakukan melalui berbagai kebijakan sum-
ber  (sourcing), kode etik, standar kualitas, pro-
gram  keberlanjutan, dan tuntutan untuk produk 

 bersertifikat. Strategi dan kebijakan perusahaan- 
perusahaan ini semakin memengaruhi kehidupan 
petani kopi Indonesia.

Banyak peserta mengajukan pertanyaan terkait 
mencuatnya dan semakin meluasnya penerapan 
standar lingkungan global. Terdapat kebingungan 
mengenai berbagai jenis standar lingkungan 
(termasuk ISO 14000, Organik, Fairtrade, dan 
Rainforest Alliance). Hal ini dapat dimengerti, 
karena proliferasi VSS (ada sekitar 400 hingga 
saat ini) juga telah menyebabkan kebingungan di 
antara produsen dan konsumen. Beberapa peserta 
menyuarakan keprihatinan mereka bahwa standar 
lingkungan ini juga menjadi penghalang perda-
gangan untuk negara berkembang. Para fasilitator 
sepakat bahwa standar- standar ini memang dapat 
memiliki efek positif maupun negatif terhadap per-
dagangan. Ketika sebuah perusahaan terkemuka 
mengadopsi VSS untuk rantai pasoknya, VSS akan 
selaras dengan strategi perusahaan tersebut. Hasil 
VSS merupakan fungsi dari interaksinya dengan 
jaringan perdagangan yang sudah ada, yang bisa 
menjadi positif atau negatif. Ketika VSS diimple-
mentasikan, memahami lingkungan kelembagaan 
dan jaringan sosial yang lebih luas dapat mem-
bantu meningkatkan efektivitasnya.

Hari Kedua
Hari kedua lokakarya, yang diselenggarakan oleh 
ISEAL Alliance, SCOPI, dan ACIAR, bekerja sama 
dengan Proyek TPSA, berbagi wawasan dari dua 
proyek penelitian yang berfokus pada sektor kopi 
rakyat Indonesia. Lokakarya dibuka oleh Moenardji 
Soedargo, Ketua SCOPI, dan Marta Maireles 
González, Impacts and Innovations Manager dari 
ISEAL Alliance. Presentasi mereka dilanjutkan oleh 
deskripsi singkat kehadiran global standar keber-
lanjutan di sektor kopi oleh Rosie Forsyth dari 
ISEAL Alliance. Veronica Herlina dari SCOPI kemu-
dian berbicara tentang sektor kopi Indonesia dan 
berbagai tantangan mengenai keberlanjutannya.

Tujuan utama hari kedua adalah berbagi temuan 
penelitian awal tentang dampak penghidupan dan 
pengentasan kemiskinan dari standar berkelan-
jutan sukarela (VSS) 4C Association dan Rainforest 
Alliance. Studi lima tahun ini (2015–2019) sedang 
dilakukan oleh tim riset University of Sydney yang 
dipimpin oleh Jeffrey Neilson dan Russell Toth.
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Penelitian dilakukan di Semendo (Sumatra Selatan) 
dan Tanggamus (Lampung Barat). Temuan awal 
menunjukkan bahwa VSS telah membawa dampak 
positif bagi petani, tetapi dengan cara yang tidak 
terduga. Partisipasi petani VSS dikaitkan dengan 
peningkatan keamanan pasar dan kualitas kopi. 
Hal ini memungkinkan rumah tangga untuk terlibat 
dalam pertanian tambahan non-kopi, memungkin-
kan mereka untuk memiliki penghasilan yang lebih 
besar. Hasil ini menyimpang dari teori awal pene-
liti, yang menyatakan bahwa manfaat VSS akan 
memotivasi petani untuk berinvestasi lebih banyak 
dalam produksi kopi. Intervensi yang terkait standar 
berkelanjutan di Semendo tampaknya tidak memi-
liki dampak yang signifikan terhadap pengurangan 
kemiskinan, yang sering terjadi di luar pertanian 
(misalnya, perdagangan kecil), sementara produksi 
pertanian menyediakan keamanan dengan mata 
pencaharian cadangan.

Fasilitator juga melibatkan para pemangku kepen-
tingan dalam dialog tentang cara memperba-
iki manfaat bagi petani kecil. Peran dan relevansi 
standar keberlanjutan dalam memenuhi tantangan 
utama sektor pertanian petani kecil, termasuk ino-
vasi dan kolaborasi, juga dibahas. Seringkali terda-
pat pandangan bahwa VSS dan sertifikasi menjadi 
kunci produksi kopi yang berkelanjutan dan dapat 
memperkuat posisi produsen kopi skala kecil dalam 
rantai nilai global. Produk bersertifikasi berkelan-
jutan juga sering dikaitkan dengan harga premium 
yang secara langsung menguntungkan petani.

Umpan Balik Peserta
Hampir semua peserta mengindikasikan bahwa 
aspek lingkungan dari GVC adalah topik yang 
sangat baru dan relevan bagi mereka.

Umpan balik dari para peserta menunjukkan 
bahwa pelatihan telah berhasil dan tingkat kepu-
asan tinggi secara keseluruhan.

Seluruh peserta yang menjawab pertanyaan ini 
(26 peserta) melaporkan bahwa pengetahuan dan 
keterampilan mereka terkait dengan materi pela-
tihan meningkat: 46 persen mengatakan “secara 
signifikan” dan 54 persen mengatakan “sampai 
batas tertentu.” Sembilan belas persen peserta 
mencatat bahwa tingkat kepercayaan mereka yang 
baru dalam penerapan pengetahuan yang dida-

pat dari pelatihan adalah “luar biasa.” Empat puluh 
enam persen mengatakan “sangat baik,” 31 persen 
mengatakan “baik,” dan empat persen mengatakan 
“cukup.” Semua peserta mengatakan mereka akan 
menggunakan pengetahuan, setidaknya di waktu 
tertentu.

“Sebagai bagian dari kelompok pemangku 
kepentingan industri kopi yang penting di 
Indonesia, salah satu tugas saya adalah 
memberi masukan kepada pemerintah 
Indonesia dalam menyiapkan kebijakan 
pengembangan industri kopi secara 
keseluruhan. Diskusi yang kami lakukan di 
lokakarya sangat mencerahkan, terutama 
peninjauan kondisi pasar serta bagaimana 
posisi kami dalam rantai nilai dapat 
membantu mengidentifikasi strategi yang 
paling efisien dan efektif.”

—DAROE HANDOJO, WAKIL KETUA
Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia (AKSI)

Umpan balik menunjukkan relevansi konten berda-
sarkan peran peserta serta bagaimana mereka 
akan menerapkan pengetahuan di masa depan.

Tentang 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 
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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;

 • 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 akhir pelatihan yang sukses. 


