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Lebih dari tujuh puluh pejabat pemerintah Indonesia memperoleh peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan tentang hukum WTO dan penyelesaian sengketa agar 

lebih baik dalam membela kepentingan Indonesia di WTO dan forum perdagangan 

lainnya di masa depan.

Latar Belakang 
Indonesia adalah anggota pendiri Organisasi 
Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/
WTO) dan peserta aktif dalam proses penyelesaian 
sengketa WTO. Sejak tahun 1995, Indonesia telah 
menjadi penggugat dalam 11 perselisihan, tergu-
gat dalam 14 perselisihan, dan pihak ketiga dalam 
37 perselisihan. Pada tahun-tahun awal WTO, 
Indonesia lebih sering menjadi penggugat. Namun, 
dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia lebih 
sering menjadi tergugat karena semakin banyak 
perselisihan yang diajukan terhadap Indonesia.

Perselisihan dagang ini telah menyentuh banyak 
masalah sensitif yang membutuhkan pemahaman 
kuat tentang peraturan dan persyaratan WTO 
oleh pembuat kebijakan di Indonesia dan penge-
lolaan yang cermat oleh Pemerintah Indonesia. 
Perselisihan ini melibatkan beberapa perjanjian 
WTO, termasuk General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) 1994, the Agreement on Agriculture 
(AoA), Import Licensing Agreement (ILA), Technical 
Barriers to Trade (TBT) Agreement, serta Sanitary and 
Phytosanitary Measures (SPS) Agreement. Indonesia 
juga memiliki kepentingan kebijakan dalam penge-

lolaan sengketa perdagangan terkait General 
Agreement on Trade in Services (GATS), Trade-
Related Investment Measures (TRIM), Subsidies and 
Countervailing Measures (SCM) Agreement, dan 
perjanjian perdagangan WTO lainnya.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya 
 membangun kapasitas terkait perdagangan, 
khususnya di bidang hukum WTO dan penyele-
saian sengketa perdagangan. Lebih penting lagi, 
semua kementerian/lembaga terkait yang terlibat 
dalam penyusunan undang-undang dan  peraturan 

Peserta pada program pelatihan tentang hukum WTO dan 
penyelesaian sengketa. 
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 nasional tentang perdagangan dan investasi inter-
nasional harus dilatih dengan baik mengenai per-
aturan dan prinsip WTO, sehingga hukum dan 
peraturan Indonesia konsisten dengan hukum 
tersebut dan nantinya tidak dapat ditantang oleh 
anggota WTO lainnya. Karena itu, Pemerintah 
Indonesia meminta Advisory Centre on WTO Law 
(ACWL) di Jenewa untuk melatih pejabat pemerin-
tah Indonesia tentang hukum WTO dan penyele-
saian sengketa.

Atas permintaan Kementerian Perdagangan 
Indonesia (Kemendag) dan Misi Indonesia untuk 
WTO di Jenewa, proyek Canada–Indonesia Trade 
and Private Sector Assistance (TPSA) dengan 
senang hati mendukung para pengacara dari 
ACWL selama program pelatihan, yang berlang-
sung di Yogyakarta dari 26 hingga 29 Maret 2019.

Deskripsi Kegiatan 
Tujuan keseluruhan dari program pelatihan 
ACWL di Yogyakarta adalah melatih para pejabat 
Indonesia tentang hukum dan penyelesaian seng-
keta WTO untuk membantu mereka lebih mema-
hami aturan dan regulasi WTO dan membela 
kepentingan Indonesia dalam mekanisme seng-
keta perdagangan.

Tiga pakar dari ACWL datang dari Jenewa ke 
Yogyakarta untuk memandu program pelatihan 
yang berjalan selama empat hari:

 • Cherise Valles, Wakil Direktur

 • Vitaliy Pogoretskyy, Penasihat

 • Tatiana Yanguas Acosta, Penasihat

Lebih dari tujuh puluh peserta dari Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemen-
terian Perikanan dan Kelautan, Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, kementerian dan lembaga peme-
rintah lainnya, dan beberapa pengacara perda-
gangan dari sektor swasta dan profesor universitas 
bidang hukum menghadiri pelatihan intensif ini. 
Program ini dimaksudkan untuk membekali peja-
bat pemerintah Indonesia dengan peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan tentang hukum 
WTO dan kasus-kasus perselisihan perdagangan 
tertentu, khususnya yang melibatkan Indonesia 
baik sebagai penggugat atau tergugat dalam pro-
ses litigasi WTO.

“Pelatihan ACWL yang terselenggara 
berkat kerja sama antara proyek TPSA, 
WTO dan Kementerian Perdagangan 
sungguh memberikan manfaat besar 
bagi saya, khususnya wawasan terhadap 
penyelesaian sengketa di DSB-WTO. Materi 
pelatihan diberikan secara sistematis dan 
komprehensif dalam menjelaskan proses 
pengajuan gugatan, sidang dan hasil sesuai 
aturan yang ada. Saya berharap akan ada 
rangkaian pelatihan yang berkelanjutan 
untuk memperdalam pemahaman saya. 
Terima kasih saya ucapkan kepada panitia, 
narasumber, dan Pemerintah Kanada yg 
telah memfasilitasi pelatihan ini.”

—HELENA J PURBA
Peneliti, Kementerian Pertanian

Program pelatihan dibagi menjadi 22 sesi/modul. 
Pelatihan ini menggabungkan presentasi dengan 
studi kasus dan latihan praktis yang efektif dalam 
membantu peserta memahami aturan dan prose-
dur hukum WTO yang rumit dari mekanisme 
penyelesaian sengketa.

Moga Simatupang, Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perundingan Perdagangan Internasional 
Kementerian Perdagangan, memberikan sam-
butan pembukaan pada hari pertama. Dia mem-
berikan latar belakang negosiasi WTO dan FTA 
Indonesia dan perselisihan perdagangan dengan 
negara lain, menekankan pentingnya pengetahuan 

Kiri ke kanan: Wenguo Cai, Vitaliy Pogoretskyy, Moga 
Simatupang, Cherise Valles, dan Tatiana Yanguas Acosta. 
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dan keterampilan pejabat pemerintah Indonesia 
dalam mengelola perselisihan perdagangan, dan 
menyambut baik kesempatan belajar dari para 
pakar ACWL.

Wenguo Cai, Direktur Program Internasional untuk 
The Conference Board of Canada, turut menyo-
roti pentingnya peningkatan kapasitas terkait per-
dagangan bagi pejabat pemerintah Indonesia, 
khususnya di bidang hukum WTO dan penyele-
saian sengketa perdagangan. Selain itu, ia mem-
berikan informasi latar belakang tentang proyek 
TPSA dan menyatakan dukungan kuat terhadap 
pelatihan ACWL.

Cherise Valles, Wakil Direktur ACWL, mencatat 
Indonesia adalah anggota penting organisasi ter-
sebut. Sejak Indonesia bergabung dengan ACWL 
pada tahun 2004, para pakar ACWL telah membe-
rikan 85 pendapat hukum kepada Indonesia dan 
menawarkan bantuan hukum dalam enam kasus 
sengketa WTO. Pakar ACWL juga melakukan kegi-
atan pelatihan untuk pejabat Indonesia di Jenewa.

Hari pertama berfokus pada pengantar aturan, 
 prinsip, struktur WTO, pengecualian, dan 
Pemahaman Penyelesaian Sengketa (Dispute 
Settlement Understanding/DSU). Masalah-masalah 
yang dibahas termasuk negara yang paling disu-
kai (Pasal I), perlakuan nasional (Pasal III), larangan 
pembatasan kuantitatif (Pasal XI), dan jadwal kon-
sesi (Pasal II). Para pakar ACWL menjelaskan secara 
rinci mengenai pengecualian umum (Pasal XX) dan 
pengecualian keamanan (Pasal XIX). Ini adalah 

prinsip dan pengecualian mendasar dari GATT/
WTO. Tim ACWL menggunakan banyak kasus WTO 
untuk menggambarkan prinsip dan pengecualian 
tersebut. Mereka menjelaskan mekanisme penye-
lesaian perselisihan, konsultasi, panel, dan proses 
banding. Latihan-latihan praktis yang meminta 
peserta menerapkan kasus-kasus hipotetis pada 
prinsip dan pengecualian GATT/WTO membantu 
meningkatkan pemahaman mereka tentang infor-
masi yang disajikan selama sesi-sesi ini.

Hari kedua dikhususkan untuk daftar barang 
dan jasa Indonesia, dengan fokus pada kemung-
kinan modifikasi dan perbaikan daftar barang dan 
jasa. Sesi juga mencakup Perjanjian TRIMs dan 
ILA. Daftar dan perjanjian ini sangat relevan bagi 
Indonesia, dan para pakar menggunakan kasus- 
kasus Indonesia untuk menjelaskan kewajiban 
dalam daftar barang dan jasa, serta menekan-
kan bahwa pejabat pemerintah Indonesia harus 
memberikan perhatian khusus pada hukum dan 
penyelesaian sengketa WTO. Setelah sesi presen-
tasi, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok 
dan diminta menjawab delapan belas pertanyaan 
tentang TRIMs dan ILA, untuk membantu mereka 
memperoleh pemahaman lebih baik tentang 
kedua perjanjian.

“Saya mengucapkan selamat dan terima 
kasih kepada Pemerintah Kanada dan proyek 
TPSA atas suksesnya penyelenggaraan 
pelatihan dengan ACWL. Dari pelatihan 
ini, saya lebih memahami bagaimana 
merumuskan kebijakan nasional yang 
berorientasi kepada kepentingan nasional 
terkait perdagangan dengan tetap berada 
dalam koridor perjanjian WTO.”

—ANGGA HANDIAN PUTRA
Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa,  

Kementerian Perdagangan

Hari ketiga berfokus pada dua perjanjian teknis 
WTO, Perjanjian SPS dan Perjanjian TBT. Perjanjian 
SPS menekankan penilaian risiko dan bukti ilmiah 
yang diperlukan untuk penerapan tindakan SPS. 
Langkah-langkah semacam itu tidak boleh dite-
rapkan secara diskriminatif, dan tidak boleh mem-
batasi perdagangan lebih dari yang disyaratkan. 

Moga Simatupang, Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan 
Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, 
membuka pelatihan. 
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Tiga aspek dari Perjanjian TBT dijelaskan secara 
rinci: standar, peraturan teknis, dan prosedur peni-
laian kesesuaian. Para pakar ACWL menggunakan 
banyak kasus untuk menggambarkan perjanjian 
perdagangan teknis ini, yang memainkan peran 
penting dalam penyelesaian sengketa perda-
gangan WTO. Diskusi kelompok tentang empat 
pertanyaan teknis mendukung pembelajaran 
peserta tentang isu-isu yang berkaitan dengan SPS 
dan TBT, khususnya yang melibatkan Indonesia.

Hari keempat mencakup dua perjanjian WTO 
penting lainnya: Subsidies and Countervailing 
Measures Agreement (SCM) dan Agreement on 
Agriculture (AoA). Sehubungan dengan SCM, para 
pakar ACWL berfokus pada konsep kontribusi 
keuangan, manfaat dari subsidi, dan subsidi yang 
dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklan-
juti, dan menunjukkan kepada peserta bagaimana 
cara menghitung margin subsidi dan tarif bea 
balik barang. Mereka lalu menjelaskan lebih jauh 
tiga pilar AoA: persaingan ekspor, akses pasar, 
dan dukungan domestik. Selain itu, sehubungan 
dengan AoA, para pakar memberikan penjelasan 
rinci tentang subsidi pertanian dan bagaimana 
kotak hijau, biru, dan pembangunan dapat dieks-
plorasi lebih lanjut untuk mendukung sektor per-
tanian. Mereka mengindikasikan adanya beberapa 
fleksibilitas bagi negara-negara berkembang baik 
dalam SCM dan AoA, jika Indonesia ingin memper-
tahankan beberapa “ruang kebijakan.”1 Para peja-
bat Indonesia harus lebih memikirkan rancangan 
undang-undang dan peraturan dan tujuan kese-
luruhannya untuk memastikan mereka konsisten 
dengan kewajiban dan komitmen Indonesia berda-

sarkan perjanjian WTO sebelum dipublikasikan dan 
diimplementasikan. Kalau tidak, mereka bisa digu-
gat anggota WTO lainnya menggunakan meka-
nisme penyelesaian sengketa.

Pembelajaran Utama dan 
Kesimpulan 
 • Sangat penting memahami aturan dan 
pengecualian yang telah dirundingkan dan 
disepakati anggota WTO, termasuk Indonesia, 
sebagai landasan sistem perdagangan 
multilateral. Pejabat Pemerintah Indonesia 
harus memastikan bahwa hukum dan peraturan 
Indonesia konsisten dengan aturan dan prinsip 
WTO. Sama pentingnya dengan memahami 
pengecualian WTO untuk memanfaatkannya 
guna memajukan posisi negosiasi dan 
mempertahankan kepentingan Indonesia.

 • Sebagai negara berkembang, Indonesia 
harus memanfaatkan fleksibilitas WTO untuk 
mempertahankan ruang kebijakan dengan 
cara yang konsisten dengan WTO. Indonesia 
dan negara berkembang lainnya dapat 
menegosiasikan jumlah kewajiban yang lebih 
sedikit dan mengambil lebih banyak waktu 
untuk mengimplementasikan komitmen 
tertentu, sesuai aturan WTO. Akibatnya, 
Indonesia dapat memiliki ruang kebijakan 
dalam proses liberalisasi perdagangan. Namun, 
konsesi dan pengaturan transisi tersebut 
(disebut sebagai “fleksibilitas WTO” untuk 
anggota negara berkembang) harus konsisten 
dengan aturan dan perjanjian WTO. Pejabat 
Indonesia harus menyadari fleksibilitas tersebut 
dan dampak penerapannya di Indonesia.

 • Semua kementerian/lembaga pemerintah 
terkait yang terlibat dalam penyusunan 
undang-undang dan peraturan nasional harus 
mengetahui aturan dan prinsip WTO untuk 
memastikan konsistensi dengan aturan WTO. Ini 
akan menghilangkan segala kemungkinan bagi 
anggota WTO lainnya menggugat hukum dan 
peraturan Indonesia.

 • Daya saing perdagangan akan menjadi kunci 
bagi Indonesia untuk memperluas potensi 
ekspornya di pasar dunia. Indonesia dapat 
mempertimbangkan tindakan sementara untuk 
melindungi dunia usaha dalam negeri dari 
persaingan asing, selama tindakan ini konsisten 
dengan WTO dan dinegosiasikan dengan mitra 

Pakar ACWL melakukan pelatihan. 
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dagang lainnya. Namun, bisnis Indonesia harus 
bersaing di pasar global. Perusahaan yang lebih 
kompetitif akan memenangkan pangsa pasar 
lebih besar, sementara tindakan proteksionis 
dapat bertindak sebagai hambatan untuk 
mencegah perusahaan Indonesia bersaing 
di pasar dunia.

 • Indonesia semakin terlibat dalam perselisihan 
dengan mitra dagangnya. Penting bagi pejabat 
pemerintah Indonesia dan asosiasi bisnis 
sektor swasta untuk secara teratur memantau 
proses penyelesaian sengketa WTO dan secara 
aktif berpartisipasi dalam proses sengketa 
perdagangan di WTO dan forum perdagangan 
lainnya. Ini mengharuskan pejabat pemerintah 
Indonesia memahami peraturan dan ketentuan 
WTO dan prosedur penyelesaian sengketa. 
Pejabat pemerintah Indonesia juga harus 
bekerja sama dengan perusahaan sektor swasta 
untuk membela kepentingan perdagangan 
Indonesia, baik sebagai penggugat atau 
sebagai tergugat.

 • Pejabat pemerintah Indonesia dan perwakilan 
sektor swasta harus terus memperkuat 
kapasitas mereka terkait perdagangan, 
khususnya di bidang hukum dan penyelesaian 
sengketa WTO. Indonesia harus siap dalam 
menghadapi lebih banyak perselisihan 
dengan mitra dagang, mengingat Indonesia 
adalah peserta aktif sistem WTO dan 
memiliki beberapa kasus sengketa WTO yang 
tertunda dengan anggota lain. Akibatnya, 
baik lembaga pemerintah maupun kelompok 
sektor swasta harus menggali lebih banyak 
peluang dalam mendapatkan bantuan teknis 
terkait perdagangan (serupa dengan yang 
diberikan ACWL dan TPSA) untuk melanjutkan 
pengembangan kapasitas terkait perdagangan 
di Indonesia.

Masukan Peserta 
Semua peserta melaporkan keterampilan dan 
pengetahuan mereka telah meningkat sebagai hasil 
dari lokakarya ini. Lima puluh tujuh persen menga-
takan tingkat kepercayaan diri mereka dalam 
menerapkan pengetahuan baru tersebut adalah 
istimewa atau sangat baik, 29% lainnya mengata-
kan baik, dan 14% mengatakan biasa. Tujuh puluh 
lima persen mengatakan mereka akan mengguna-
kan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini 
sangat sering atau sering dalam pekerjaan mereka, 
sementara 25% mengatakan sesekali. Para peserta 
menyatakan tingkat kepuasan tinggi terhadap 
pelatihan: 22% memberi peringkat kepuasan luar 
biasa, 71% mengatakan sangat baik, dan 9% mem-
beri 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 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Peserta selama sesi tanya jawab. 
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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

CATATAN AKHIR

1 Istilah “ruang kebijakan” mengacu pada ruang lingkup untuk menerapkan kebijakan dalam negeri, 
khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan pengembangan industri, dalam batas-batas aturan 
dan komitmen internasional. Sheila Page, Policy Space: Are WTO Rules Preventing Development? 
Briefing Paper #14 (London: Overseas Development Institute, Januari 2007), diakses 1 Mei 2019, 
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/106.pdf.

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/106.pdf

