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Lokakarya TPSA ini meningkatkan kapasitas sektor swasta untuk menyediakan masukan 

bagi para pejabat pemerintah dan perunding perdagangan sebelum, selama, dan setelah 

perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA).

Latar Belakang
Pada saat ini, pemerintah Indonesia secara aktif 
berupaya membuka pasar luar negeri yang baru 
bagi para eksportir mereka dengan melakukan 
perundingan beberapa perjanjian perdagangan 
bilateral dan regional. Indonesia terlibat dalam 
enam perundingan perdagangan bebas (free trade 
agreement, FTA) yang sedang berlangsung dan 
diperkirakan akan menjalankan 12 perundingan 
lagi dalam waktu dekat. Untuk mempersiapkan 
perundingan dagang tersebut, pemerintah perlu 
menentukan posisi defensif dan ofensifnya dengan 
mengumpulkan masukan-masukan dari sektor 
swasta serta pemangku kepentingan lainnya.

Akan tetapi, hubungan antara sektor pemerintah 
dan swasta di Indonesia dapat ditingkatkan lebih 
lanjut. Tidak terdapat sistem atau kerangka formal 
untuk mengumpulkan pendapat dan kontribusi 
dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan 
domestik lainnya. Terlebih lagi, asosiasi usaha 
menghadapi tantangan internal, seperti sumber 
daya manusia dan keuangan yang terbatas, yang 
menghalangi mereka memberikan umpan balik 
sektor swasta yang komprehensif dan masukan 
teknis yang diperlukan pemerintah demi melaku-
kan perundingan FTA.

Dalam konteks ini, Trade and Private Sector 
Assistance (TPSA) Kanada-Indonesia menye-
lenggarakan lokakarya dua hari yang bertujuan 
memperkuat kapasitas perwakilan sektor peme-
rintah dan swasta untuk mendukung meka-
nisme konsultasi pemerintah-swasta (PPC) untuk 
perundingan FTA.

Lokakarya ini berusaha menyajikan praktik- 
praktik baik internasional PPC untuk kebijakan 
perdagangan dan perundingan FTA dengan 
memasukkan komponen berbagi pengetahuan 

Para peserta tiba di lokakarya.
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tradisional dan juga simulasi praktis yang dide-
sain untuk latihan praktik untuk perwakilan sek-
tor swasta Indonesia. Pendekatan ini membantu 
mengawali dialog antara peserta sektor pemerin-
tah dan swasta, serta meningkatkan pengetahuan 
dan pemahaman mereka mengenai masalah PPC 
dan perundingan FTA.

Tujuan
Diadakan di Jakarta pada 27 dan 28 Februari 2018, 
lokakarya ini mencakup aspek-aspek utama kon-
sultasi pemerintah-swasta dalam desain dan 
 implementasi kebijakan perdagangan, berfokus 
pada peningkatan kapasitas sektor swasta yang 
kuat untuk mengembangkan, menyusun, dan 
mengajukan position paper kepada Pemerintah 
Indonesia mengenai topik terpilih perdagangan 
internasional dan investasi. Lima belas pria 
dan empat belas perempuan yang mewakili 
Kementerian Perdagangan dan lembaga peme-
rintah lainnya, serta asosiasi usaha KADIN dan 
APINDO, berpartisipasi pada lokakarya tersebut.

Hal ini terbukti menjadi peluang tak ternilai bagi 
para perwakilan baik dari sektor pemerintah 
maupun swasta untuk memulai dialog tentang 
kebijakan perdagangan Indonesia dan berpar-
tisipasi dalam simulasi praktis konsultasi untuk  
perundingan FTA.

Topik Lokakarya
Lokakarya ini membahas dua komponen utama. 
Pertama, ahli perdagangan TPSA membawakan 
presentasi teknis yang interaktif dan berbagi prak-
tik terbaik mengenai semua langkah perundingan 
FTA dan proses konsultasi. Para peserta kemu-

dian diundang untuk terlibat dalam simulasi PPC, 
dimana mereka diajak untuk mempersiapkan dan 
menyajikan position paper.

Presentasi 
Lokakarya dibuka oleh Nadia Bourély, Counselor 
and  Senior Trade Commissioner untuk Kedutaan 
Kanada di Jakarta. Ms Bourély menekankan pen-
tingnya mempersiapkan position paper yang kuat 
untuk  perundingan karena position paper sangat 
penting dalam membantu argumentasi perun-
dingan dagang secara efektif atas hasil yang dii-
nginkan oleh bisnis domestik dan pemangku 
kepentingan lainnya. Manfaat nyata untuk sek-
tor swasta dan negara hanya dapat dicapai 
melalui proses konsultasi pemerintah-swasta 
yang  memadai dan koordinasi lembaga antar- 
pemerintah yang efisien.

Wahyuni   Bahar, Ketua Komite Permanen untuk 
Lembaga Multilateral dan FTA (KADIN Indonesia), 
lalu menjabarkan prioritas utama sektor swasta 
terkait perundingan FTA Indonesia. Karena agenda 
perundingan dagang negara yang sibuk, terdapat 
kebutuhan mendesak untuk partisipasi aktif oleh 
seluruh pemangku kepentingan dalam konsultasi 
pemerintah-swasta yang inklusif pada semua tahap 
perundingan FTA. Mengingat terbatasnya sumber 
daya manusia dan keuangan, Pak Bahar menyaran-
kan instansi pemerintah dan sektor swasta bekerja 
sama secara erat serta memanfaatkan dengan baik 
bantuan teknis yang diterima dari para pakar asing 
dan donor internasional. Selain itu, ia menekankan 
perlunya melaksanakan dan memperbarui studi 
sektoral dan komparatif di Indonesia, serta laporan 

Wahyuni Bahar menjabarkan prioritas utama sektor swasta 
terkait perundingan FTA Indonesia.

Nadia Bourély membahas pentingnya persiapan position paper 
yang kuat untuk perundingan FTA.



• 3 •

teknis yang mencakup berbagai masalah meliputi 
perdagangan internasional, investasi asing, dan 
peluang pasar luar negeri. Intelijen ini amat penting 
untuk memperkirakan dampak FTA di masa men-
datang, menangkap peluang bisnis, dan membuat 
penyesuaian untuk industri domestik yang terkena 
dampak negatif FTA.

Senior trade and investment expert dari TPSA, 
Alexandre Larouche-Maltais, menyampaikan pre-
sentasi teknis mengenai proses konsultasi dalam 
konteks perundingan FTA. Dia menjelaskan alasan 
perlunya PPC, menggambarkan perkembangan 
historis PPC di Kanada selama 50 tahun terakhir, 
dan menguraikan perundingan dan konsultasi per-
dagangan bilateral dan regional Kanada saat ini. 
Larouche-Maltais membagi kegiatan proses kon-
sultasi ke dalam tiga tahap: identifikasi kepentingan 
defensif dan ofensif sebelum melakukan perun-
dingan; koordinasi antar-lembaga pemerintah 
selama proses negosiasi; dan komunikasi dengan 
para pemangku kepentingan dalam negeri setelah 
perundingan perdagangan selesai.

Wenguo Cai, TPSA senior trade and investment 
expert, menyampaikan presentasi yang kompre-
hensif tentang isu perundingan dagang tradisi-
onal dan baru. Pertama-tama, dia menjelaskan 
bahwa topik tradisional yang dirundingkan di WTO 
(yakni, pertanian, barang non-pertanian, jasa, dan 
peraturan- peraturan), dapat diliberalisasi lebih lan-
jut dengan FTA, dan memberikan update mengenai 
perkembangan terbaru. Dia kemudian mengklarif-
ikasi isu-isu perdagangan baru yang saat ini ter-
masuk dalam kerangka perjanjian perdagangan 
abad ke-21. Isu-isu tersebut termasuk investasi, 
kebijakan persaingan, pengadaan pemerintah, dan 
badan usaha milik negara (BUMN), serta tenaga 
kerja, lingkungan, kesetaraan gender, masyarakat 
adat, dan UKM.

Larouche-Maltais kemudian membahas seni 
menyusun position paper. Dia memberikan saran 
untuk asosiasi usaha tentang cara memantau 
negosiasi dan menentukan posisi, dan berbagi ten-
tang praktik terbaik Kanada dalam berkomunikasi 
dengan para pemangku kepentingan utama dalam 
masyarakat sipil dan organisasi yang dipimpin sek-
tor swasta. Ia kemudian mengkaji cara menyusun 
position paper yang meyakinkan tentang isu perun-
dingan perdagangan internasional yang terpilih.

Pada hari kedua lokakarya, Jessica Callista, seo-
rang associate di Bahar Law Firm, mempresenta-
sikan pelajaran utama dari laporannya Konsultasi 
Pemerintah-Swasta (PPC) untuk Negosiasi Perjanjian 
Perdagangan Bebas (FTA) di Kanada dan Indonesia 
[tautan: http://www.tpsaproject.com/wp-content/ 
uploads/2017-11-01-Report-IDN-1213.01j.pdf]. 
Laporan ini ditulis selama magang penelitian 
dua bulan di The Conference Board of Canada di 
Ottawa. Program magang mencakup serangkaian 
pertemuan dengan asosiasi usaha dan lembaga 
pemerintah utama Kanada yang terlibat dalam 
kebijakan perdagangan. Callista memberikan 
analisis perbandingan tentang mekanisme PPC 
Kanada dan Indonesia serta mengidentifikasi kele-
mahan utama dan kesenjangan PPC Indonesia. Dia 
juga berbagi tentang praktik terbaik asosiasi usaha 
Kanada dalam mempersiapkan position paper, ter-
masuk pentingnya melakukan studi lapangan dan 
penelitian akademis yang mendalam. Terakhir, 
ia mempresentasikan pandangan dan rekomen-
dasi untuk melakukan reformasi mekanisme PPC 
Indonesia agar menjadi lebih efisien dan inklusif.

Sesi terakhir didedikasikan untuk diskusi meja bun-
dar, yang difasilitasi Larouche-Maltais, tentang cara 
meningkatkan mekanisme PPC Indonesia.

Simulasi PPC 
Komponen kedua dari lokakarya adalah latihan 
kelompok yang praktis untuk mempersiapkan dan 
mempresentasikan position paper perundingan 
perdagangan. Latihan ini didasarkan pada ske-
nario Kanada dan Indonesia yang merundingkan 
perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif pada 
2019 dimana pemerintah Indonesia mencari tahu 

Para peserta bekerja dalam tim untuk mempersiapkan dan 
mempresentasikan position paper perdagangan.

http://www.tpsaproject.com/wp-content/uploads/2017-11-01-Report-IDN-1213.01j.pdf
http://www.tpsaproject.com/wp-content/uploads/2017-11-01-Report-IDN-1213.01j.pdf
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tentang pandangan bisnis dan asosiasi masyara-
kat sipil, serikat pekerja, akademisi, dan individu. 
Tujuan konsultasi ini adalah agar Indonesia mampu 
mengidentifikasi kepentingan-kepentingan utama, 
peluang, dan kekhawatiran orang-orang Indonesia 
terkait hubungan perdagangan dan investasi bila-
teral dengan Kanada.

Para peserta dibagi menjadi lima tim, masing- 
masing mewakili kelompok kepentingan yang fiktif. 
Setiap tim mendapatkan sebuah topik:

 • Kelompok 1 mewakili “Asosiasi Eksportir dan 
Produsen Indonesia” dan berfokus pada akses 
pasar untuk barang-barang industri dan non-
pertanian lainnya.

 • Kelompok 2 mewakili “Konfederasi Petani dan 
Pekebun Indonesia” dan berfokus pada akses 
pasar terhadap produk-produk pertanian.

 • Kelompok 3 mewakili “Koalisi Usaha Layanan 
Indonesia” dan berfokus pada perdagangan 
dalam usaha layanan.

 • Kelompok 4 mewakili “Jakarta International” 
dan berfokus pada investasi dan penyelesaian 
sengketa antara investor dan negara.

 • Kelompok 5 mewakili “Federasi Serikat 
Pekerja Indonesia” dan berfokus pada masalah 
tenaga kerja.

Setiap kelompok diminta untuk mempersiapkan 
dan menyajikan position paper pada topik yang 
ditugaskan, mengintegrasikan isu lintas sektoral 
terkait lingkungan dengan pembangunan berke-
lanjutan atau kesetaraan jender dengan pember-
dayaan ekonomi perempuan. Sebagai tambahan, 
para peserta diminta untuk merancang strategi 
komunikasi yang mencakup koordinasi internal 

dengan para anggota dan pemangku kepentingan 
serta penjangkauan eksternal.

“Lokakarya ini penting karena sektor swasta 
dapat meningkatkan kapasitasnya dalam 
menyiapkan position paper yang baik untuk 
diserahkan kepada pelaku perundingan 
kami, sehingga mereka akan memahami 
sudut pandang kami dan apa yang kami 
harapkan dari FTA. Dengan partisipasi aktif 
sektor swasta dan pemangku kepentingan 
utama lainnya di Indonesia, saya percaya 
kami dapat menawarkan dorongan ekonomi 
dan sosial yang kuat untuk bisnis kami, para 
pekerja kami, para konsumen kami, dan 
negara kami.”

—WAHYUNI BAHAR
Ketua Komite Permanen untuk Lembaga  

Multilateral dan FTA, KADIN Indonesia

Peserta lokakarya hanya memiliki beberapa jam 
untuk melakukan penelitian tentang tren serta 
masalah teknis perdagangan dan investasi  
Kanada-Indonesia, mengidentifikasi kepentingan 
masing-masing pemangku kepentingan, menen-
tukan posisi sektoral, menyiapkan argumen berba-
sis bukti, kemudian menyusun position paper 
strategis dan strategi komunikasi. Setelah masing- 
masing juru bicara melakukan presentasi, semua 
peserta diundang untuk mengajukan pertanyaan 
dan memberikan komentar.

Umpan Balik Peserta 
Secara keseluruhan, para peserta merasa puas 
dengan kegiatan pelatihan: 37 persen responden 
menunjukkan bahwa pelatihan “luar biasa,” 37 per-
sen mengatakan “sangat baik,” dan 26 persen 
menyebutnya “baik.” Semua peserta melaporkan 
bahwa pengetahuan mereka meningkat sebagai 
hasil dari keikutsertaan mereka dalam pelatihan, 
termasuk 37 persen yang melaporkannya telah 
“meningkat secara signifikan,” dengan 63 persen 
lainnya melaporkan pengetahuan yang “meningkat 
sampai batas tertentu.”

Sebagian besar peserta menyatakan bahwa kete-
rampilan yang mereka pelajari selama seminar 
dapat langsung diterapkan untuk tugas sehari- hari 

Wenguo Cai menyimak komentar-komentar peserta.
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mereka sebagai pembuat kebijakan dan pene-
liti. Enam puluh enam persen melaporkan bahwa 
mereka berharap untuk “sangat sering” atau “sering” 
menggunakan pengetahuan dan keterampilan 
baru mereka. Kemudian, 92 persen dari peserta 
seminar menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan 
mereka yang baru dalam menerapkan keteram-
pilan yang dipelajari setidaknya adalah “baik.”

Pembelajaran Utama
Melakukan konsultasi perundingan FTA 
adalah langkah yang masuk akal baik bagi 
pemangku kepentingan pemerintah maupun 
sektor swasta. 
Lokakarya ini memberikan peluang untuk men-
diskusikan dan memperdebatkan dasar pemikiran 
konsultasi perundingan FTA, yang menyoroti rele-
vansinya dengan sektor publik dan swasta.

Dari sudut pandang sektor publik, melakukan 
konsultasi perdagangan yang bermakna, trans-
paran, dan inklusif dapat sangat berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan perundingan perda-
gangan dengan mengidentifikasi lebih baik ber-
bagai hambatan di perbatasan, hambatan utama 
perdagangan, dan peluang pasar yang paling 
menjanjikan di luar negeri. Hal ini juga dapat mem-
bantu perundingan jalur cepat, karena perwakilan 
sektor swasta dapat mengklarifikasi dan menje-
laskan masalah teknis dan kebijakan yang rumit 
kepada para perunding perdagangan. Selain itu, 
konsultasi dapat memiliki efek samping posi-
tif lainnya, seperti meningkatkan kepercayaan 
antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 
sipil, berkontribusi pada penerimaan sosial ter-
hadap perjanjian perdagangan internasional, dan 
meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan  
terhadap isu-isu FTA.

Untuk perwakilan sektor swasta baik dari peru-
sahaan besar maupun UKM, mengajukan position 
paper yang berdasar dan konklusif dalam konteks 
konsultasi negosiasi FTA telah terbukti berman-
faat dari beberapa sudut pandang. Pertama, inisi-
atif konsultasi pemerintah-swasta meningkatkan 
transparansi dalam proses negosiasi dan berkon-
tribusi pada akuntabilitas pemerintah. Selain itu, 
PPC membantu asosiasi usaha dan LSM menca-
pai tujuan advokasi mereka dan memenuhi man-
dat mereka untuk menyediakan platform untuk 

menyuarakan pendapat anggota mereka mengenai 
masalah perdagangan internasional agar didengar 
pemerintah. Pada akhirnya, dan yang terpenting, 
konsultasi yang bermanfaat memastikan bahwa 
perundingan berhasil dengan baik, dapat diterap-
kan, dan bermanfaat bagi kepentingan sosial dan  
ekonomi negara.

Para pemangku kepentingan memiliki peran 
yang berbeda dan menjalankan tanggung 
jawab tertentu sebelum, selama, dan setelah 
perundingan FTA. 
Pejabat Kementerian Perdagangan dan per-
wakilan organisasi usaha jadi lebih memahami 
peran masing-masing yang akan mereka jalankan 
pada konteks perundingan FTA di setiap tahap 
proses konsultasi.

Sebelum memasuki perundingan FTA, para peja-
bat pemerintah harus menentukan kerangka waktu 
yang tepat untuk perundingan, berbagi informasi 
tentang pendekatan yang dipilih untuk perun-
dingan perdagangan dan rezim peraturan dalam 
negeri, menentukan ruang lingkup dan cakupan 
dari perjanjian potensial, serta menetapkan tujuan 
perundingan berdasarkan kepentingan defensif 
dan ofensif.

Asosiasi usaha harus berupaya meyakinkan 
 pemerintah untuk melakukan atau meninggal-
kan perundingan, bila perlu membangun koa-
lisi. Mereka juga harus memimpin dalam mencari 
peluang bisnis, perdagangan, dan investasi paling 
menjanjikan di luar negeri, mengidentifikasi ham-
batan, hambatan non-tarif, masalah lintas batas, 
dan isu pita merah lainnya sambil memastikan 

Presentasi kelompok.
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suara-suara yang  berpotensi menjadi “pihak kalah” 
didengar oleh tim perunding pemerintah.

Selama melakukan diskusi perdagangan, tim 
perunding pemerintah harus menyiapkan per-
mintaan dan tawaran berdasarkan masukan yang 
dikumpulkan, dengan mempertimbangkan kekha-
watiran yang disuarakan oleh para pemangku 
kepentingan. Mereka harus menjaga saluran komu-
nikasi agar tetap terbuka dengan sektor swasta dan 
pemangku kepentingan lainnya, meminta umpan 
balik atas tawaran dan permintaan pihak lain serta 
konsesi potensial, jika perlu, sembari menyedi-
akan informasi bagi masyarakat umum tentang 
perkembangan dari perundingan. Tahap ini mem-
butuhkan koordinasi yang erat antara kementerian 
utama dan lembaga pemerintah lainnya (seperti 
pertanian, kesehatan dan keselamatan, bea cukai, 
dan keuangan).

Untuk perwakilan sektor swasta, penting untuk 
selalu responsif terhadap permintaan dan perta-
nyaan teknis pemerintah selama perundingan, ter-
utama jika diminta umpan balik naskah rancangan. 
Asosiasi sektoral harus memantau perundingan 
secara ketat agar anggota atau pemangku kepen-
tingan mereka sadar akan kemajuan atau potensi 
kebuntuan yang terjadi. Dalam kasus-kasus ter-
tentu, asosiasi usaha dapat membangun koalisi 
domestik atau internasional dengan pemangku 
kepentingan lain yang memiliki kepentingan 
yang serupa, untuk mempengaruhi proses dan 
hasil perundingan.

Setelah kesepakatan perdagangan selesai, peja-
bat pemerintah harus berupaya menyebarluaskan 
hasilnya seluas mungkin di antara para pemangku 
kepentingan dan masyarakat umum. Hal ini perlu 
untuk meningkatkan kesadaran di sektor swasta 
(terutama di kalangan UKM) mengenai pelu-
ang perdagangan dan investasi yang baru atau 
dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat men-
capai manfaat maksimal. Pemerintah juga akan 
melakukan ratifikasi FTA dan menerapkannya ke 
dalam sistem hukum domestik, sesuai dengan 
amanat konstitusional.

Setelah perundingan selesai, sektor swasta harus 
mendukung proses implementasi FTA dengan 
memberikan masukan tentang kebijakan dan opsi 

peraturan terbaik untuk memastikan transisi yang 
mulus. Asosiasi usaha juga harus berbagi berita 
baik (dan berita tidak terlalu baik) dengan para ang-
gota dan pemangku kepentingan. Pada akhirnya, 
perwakilan mereka harus memberi informasi pada 
pejabat pemerintah tentang masalah yang tetap 
ada atau kegagalan implementasi supaya dapat 
segera ditangani. Sektor swasta mungkin juga 
ingin menawarkan saran mengenai bidang-bidang 
potensial untuk kerja sama lebih lanjut atau sektor- 
sektor baru untuk disertakan dalam tinjauan FTA 
atau perundingan ulang di masa depan.

Indonesia dapat mengatasi tantangan internal 
dan mengatasi kelemahan proses konsultasi 
dalam negerinya. 
Seperti negara-negara lain, Indonesia mengha-
dapi  berbagai tantangan yang saling berkaitan, 
termasuk rendahnya kesadaran FTA di antara 
para  pemangku kepentingan domestik, kurang-
nya transparansi dalam proses perundingan 
perdagangan internasional, masukan kurang 
memadai yang diajukan oleh asosiasi usaha, dan 
akses terbatas UKM terhadap para perunding dan 
pejabat pemerintah. Lokakarya ini memberikan 
kesempatan untuk mengidentifikasi kelemahan- 
kelemahan tersebut dan mendiskusikan kemung-
kinan solusi praktis.

Tantangan pertama yang dihadapi Indonesia ada-
lah kurangnya mekanisme PPC formal dan sistema-
tis. Akibatnya, sektor swasta, khususnya UKM, tidak 
memiliki kesadaran akan negosiasi FTA yang telah 
rampung atau sedang dilaksanakan oleh Indonesia. 
Hal ini dapat diatasi dengan membangun portal 

Jessica Callista menyajikan analisis komparatif mekanisme PPC 
Kanada dan Indonesia kepada peserta lokakarya.
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web yang transparan, andal, dan mudah diakses 
yang mencakup seluruh informasi non- rahasia ter-
kait FTA, terstruktur dengan istilah singkat, jelas dan 
sederhana untuk memastikan pemahaman leng-
kap oleh para pemangku kepentingan Indonesia. 
Portal ini harus menyediakan peluang bagi sektor 
swasta Indonesia dan pemangku kepentingan lain-
nya untuk berkomentar atas semua informasi dan 
menawarkan pandangan mereka dalam bentuk 
dokumen pengajuan atau position paper.

Solusi lain adalah membentuk lembaga, mung-
kin sebuah komite perundingan perjanjian dagang 
yang memantau PPC dalam perundingan FTA. 
Komite ini harus dipimpin oleh pemerintah dan ter-
diri dari sektor swasta dan masyarakat sipil, seperti 
ahli teknis, akademisi, dan LSM. Tujuan utama 
komite ini adalah untuk memantau pelaksanaan 
PPC, memastikan bahwa semua informasi terse-
dia dan diperbarui dengan benar, dan bahwa sek-
tor swasta Indonesia dan pemangku kepentingan 
lainnya memiliki akses dan peluang penuh untuk 
menyampaikan pandangan mereka dan menerima 
umpan balik dari pemerintah.

Kedua, Pemerintah Indonesia telah menyaksikan 
tingkat partisipasi bisnis yang rendah dalam pro-
ses konsultasi, terutama oleh UKM. Lebih spesifik-
nya, kualitas dan kuantitas masukan yang diajukan 
oleh sektor swasta belum menghasilkan gam-
baran memuaskan tentang posisi dan prioritas para 
pemangku kepentingan. Salah satu solusinya ada-
lah dengan merancang template formulir dan pan-
duan untuk sektor swasta Indonesia dan pemangku 
kepentingan lainnya tentang cara mengirimkan 
kontribusi dan masukan mereka. Formulir harus 
tersedia untuk diunduh di portal web FTA tersebut.

Cara lain untuk meningkatkan kualitas masukan 
sektor swasta adalah untuk meningkatkan trans-
paransi dalam proses perundingan perjanjian 
dagang internasional, sehingga para pemangku 
kepentingan eksternal mendapat ide yang lebih 
jelas mengenai isu-isu spesifik yang harus menjadi 
pertimbangan utama. Untuk mencapai transpa-
ransi yang lebih baik, Pemerintah Indonesia harus 
membuat catatan pengarahan teknis yang mem-
berikan latar belakang mengenai perdagangan 
bilateral dan tren investasi antara Indonesia dan 
mitra perundingan, ruang lingkup dan cakupan 

FTA masa depan, dan isu-isu regional khusus 
lainnya untuk konsultasi. Catatan pengarahan ini 
harus tersedia online sebelum peluncuran konsul-
tasi agar menyediakan waktu memadai bagi para 
pemangku kepentingan untuk mengkaji mereka.

Ketiga, mengingat terbatasnya akses usaha kecil 
terhadap para perunding perjanjian dagang dan 
pejabat pemerintah, Indonesia harus mendo-
rong penyelenggaraan pertemuan dan acara ten-
tang FTA secara terbuka. Salah satu opsi adalah 
pemerintah melakukan pertemuan peningkatan 
kesadaran dan pengembangan kapasitas secara 
berkala untuk membahas perundingan FTA saat 
ini atau yang akan datang. Fasilitator dengan peng-
alaman dan pengetahuan luas—baik perunding 
dari Kemendag atau ahli perdagangan dalam dan 
luar negeri—harus diundang untuk berpartisipasi. 
Acara-acara ini akan memberikan kesempatan 
bagi semua pemangku kepentingan, termasuk 
UKM, untuk menerima akses istimewa ke perun-
ding perjanjian dagang dan memberi komentar, 
sekaligus meningkatkan pemahaman mereka ten-
tang perundingan FTA dan membangun keperca-
yaan terhadap pemerintah.

Asosiasi usaha harus lebih siap 
dalam berpartisipasi dalam PPC dan 
mengembangkan strategi komunikasi 
mereka sendiri. 
Diskusi lokakarya dan penelitian yang dilakukan 
oleh Callista menunjukkan bahwa pola pikir dan 
perubahan perilaku dapat sangat meningkatkan 
masukan sektor swasta yang diajukan kepada 
pemerintah. Dengan demikian, asosiasi usaha 
Indonesia dan organisasi sektor swasta lainnya 
harus menjalankan inisiatif-inisiatif berikut:

 • Jadilah proaktif: Asosiasi usaha dan 
anggotanya harus secara proaktif menjangkau 
satu sama lain secara teratur, terutama saat 
terjadi masalah berkaitan dengan topik yang 
perlu ditangani dalam proses perundingan FTA.

 • Bagikan informasi: Baik asosiasi dan 
anggotanya harus menerapkan pertukaran 
informasi dua arah yang terjadwal teratur.

 • Memanfaatkan sumber daya keanggotaan: 
Organisasi sektor swasta harus terlibat 
dengan anggota yang memiliki keahlian 
teknis atau hukum dan mungkin dapat 
memberikan kontribusi dalam bentuk jasa 
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atau barang, seperti sumber daya manusia atau 
tempat pertemuan.

 • Rangkumlah pandangan-pandangan seluruh 
anggota: Karena mereka mewakili berbagai 
sektor dan kepentingan usaha, organisasi 
sektor swasta harus menjalankan konsultasi 
internal dengan anggotanya secara ekstensif 
untuk merangkum dan membagikan seluruh 
pandangan kepada pemerintah sebagai 
pertimbangan mereka selama perundingan FTA.

Selain perubahan-perubahan ini, setiap asosiasi 
usaha harus merancang dan mengadopsi stra-
tegi komunikasi komprehensif untuk menjangkau 
kelompok-kelompok berikut:

 • Para anggota dan pemangku kepentingan: 
Sangat penting bagi asosiasi usaha untuk 
mengenali para pemangku kepentingannya 
dalam membangun kredibilitas dan otoritas 
dan untuk mengidentifikasi cara terbaik agar 
tetap selaras dengan kebutuhan dan prioritas 
para anggota. Strategi komunikasi dapat 
berupa mengatur pertemuan tatap muka atau 
panggilan telepon secara teratur, mengirim 
buletin terjadwal, dan menyelenggarakan 
acara-acara untuk berbagi pengetahuan.

 • Pemerintah: Membangun kepercayaan dengan 
pemerintah membutuhkan waktu. Asosiasi 
usaha harus menggunakan setiap peluang 
untuk berpartisipasi dalam konsultasi dan 
bersikap responsif sambil menghormati klausul 
kerahasiaan. Beberapa strategi komunikasi bisa 
berupa permohonan untuk pertemuan tatap 
muka atau panggilan telepon secara teratur, 

tetap berhubungan dengan anggota parlemen, 
dan mengajukan masukan tertulis selama 
proses PPC.

 • Organisasi sektor swasta lainnya: Selayaknya, 
asosiasi usaha harus memperkuat jaringan 
mereka dan menciptakan koalisi domestik atau 
internasional. Asosiasi usaha akan memiliki 
dampak dan pengaruh yang lebih besar 
jika mereka bersatu padu dan menghindari 
persaingan. Strategi komunikasi dapat berupa 
membangun jejaring internasional untuk 
asosiasi usaha, mengajukan position paper 
gabungan, dan menciptakan koalisi industri 
dalam negeri.

 • Masyarakat umum: Asosiasi usaha harus 
memperhatikan hubungan masyarakat dan 
menjangkau masyarakat umum. Kadang kala, 
publik merasa kepentingan usaha berbeda dari 
kepentingan mereka. Penjelasan dan pendidikan 
dapat meningkatkan dukungan publik. Strategi 
komunikasi dapat mencakup penerbitan 
position paper secara online, menggunakan 
media massa tradisional (TV, surat kabar, dan 
radio), serta menggunakan media sosial (seperti 
YouTube, Twitter, dan Facebook).

Asosiasi usaha harus menggunakan “resep 
keberhasilan” ketika menyusun position paper. 
Organisasi sektor swasta yang berpartisipasi dalam 
konsultasi pemerintah-swasta berusaha mempe-
ngaruhi pemerintah dengan cara yang akan meng-
untungkan anggota mereka dan ekonomi dalam 
negeri secara umum. Berdasarkan wawancara 
dengan asosiasi usaha Kanada, pengajuan tertulis 

Para peserta berkumpul pada akhir lokakarya.
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harus menyertakan ketiga elemen berikut untuk 
memaksimalkan dampaknya:

 • Argumen berbasis bukti: Masukan yang dibuat 
dengan penelitian yang baik lebih meyakinkan 
dibandingkan dengan opini semata-mata. Hal 
ini berarti, terdapat penggunaan informasi 
dari sumber independen dan terpercaya yang 
didasarkan pada fakta, termasuk sumber-
sumber utamanya.

 • Posisi yang didukung oleh para anggota: 
Agar berpengaruh, posisi asosiasi usaha harus 
didukung secara luas oleh anggota-anggotanya. 
Jika konsensus tidak memadai, position paper 
dapat menggambarkan posisi mayoritas 
versus minoritas. Menyediakan informasi terkini 
tentang jaringan keanggotaan dan metodologi 
konsultasi internal juga dapat memperkuat 
kredibilitas pengajuan posisi suatu asosiasi.

 • Masukan yang berguna bagi para perunding: 
Position paper yang terbaik disampaikan dalam 
bahasa yang sama dengan para perunding 
perdagangan, yakni position paper harus 
mengajukan daftar prioritas, bab-bab yang akan 
dibahas, dan bahkan penyusunan pasal-pasal 
khusus. Position paper harus realistis, mencakup 
kepentingan ofensif dan defensif, dan berada 
dalam lingkup mandat perundingan FTA.

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.

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


