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 Multilateral (WTO)

 Plurilateral/Regional : APEC, ASEAN-FTA (AFTA), 
ASEAN+partner FTA

 Bilateral: Indonesia-Jepang EPA, Indonesia-China, 
Indonesia-Korea

 Lain-lain:

 Kerjasama plurilateral dibawah UN (UNCTAD, 
UNESCAP dll)

 Kerjasama Komoditas Regional dan Internasional (karet, 
kopi, kakao, kelapa)

 Hirarki liberalisasi: WTO <Regional<bilateral
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 Penyiapan posisi runding (penurunan tarif) dalam forum 
perundingan plurilateral/regional terkesan tidak
terkoordinasi dan terintegrasi dengan posisi runding di 
WTO serta tidak didasarkan hasil analisa yang 
mendalam

 Rendahnya tingkat (applied) tarif ASEAN-FTA dan
ASEAN+partner FTA memaksa pemerintah (Kemendag) 
menggunakan instrumen pembatasan impor yang tidak
konsisten (melanggar) aturan WTO, termasuk kuota
impor (GATT 1994)

 Belakangan pemerintah (Kemendag) banyak menerapkan
intrumen „kuota impor‟ dan „non-auotomatic licensing‟ 
yang hanya menguntungkan pencari rente (segelintir
importir dan pedagang) tetapi membebani konsumen
dan perekonomian.
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 Kementerian Perdagangan

 Kementerian terkait

 Perguruan Tinggi (PT)

 Lembaga Kajian Pemerintah/Non Pemerintah

 KADIN/Asosiasi industri

 Asosiasi dan Lembaga Non Pemerintah trmsk
PERHEPI

 Asosiasi-asosiasi komoditas.
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Agenda penting sebagai Pekerjaan rumah:

 Membahas, merumuskan dan memantapkan „national 
platform‟ perdagangan internasional

 Mendorong dan menumbuhkan „core competence‟ 
khususnya Lembaga Kajian dan PT (PAU).

 Mengefektifkan TimNas Perundingan Perdagangan
Internasional (TimNas PPI), dan meningkatkan
koordinasi lintas kementerian/lembaga.

 Menyiapkan, membahas dan memutuskan posisi
runding nasional.
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 Agenda Perundingan Doha-WTO bidang
pertanian implementasi Paket Bali dan
memantapkan posisi runding Indonesia dalam
penyelesaian Perundingan Doha.

 Agenda perundingan ASEAN-FTA (AFTA), 
ASEAN+Partner FTA di bidang pertanian

 Agenda perundingan bilateral

 Agenda pembahasan di forum APEC

 Agenda perundingan di forum kerjasama lain
termasuk kerjasama internasional komoditi.
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Pelaksana Utama:

 Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan
Kementerian LN, TimNas PPI dan PT-PAU

Target Sasaran:

 Anggota Parlemen (DPR-RI) dan DPRD

 Pemerintah Daerah dan Instansi Pemda (tk 1/tk2)

 Kandin/Assosiasi/Pelaku usaha

 Kelompok Media dan Wartawan

 LSM, termasuk HKTI/KTNA.

7



 KepentinganOffensive: mempertahankan dan/atau
meningkatkan akses pasar ekspor produk
(pertanian) Indonesia

 Kepentingan Defensive: melindungi pasar dan
produsen dan konsumen domestik Di forum 
WTO dengan memanfaatkan setiap instrumen “trade 
defence” dan “trade remedies” yang tersedia (anti-
dumping, safeguard,TBT, SPS) sesuai aturan WTO
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 Menyeimbangkan kepentingan offensive dan
defensive. 

 Menekankan elemen-elemen perundingan 
yang menyeimbangkan kepentingan seluruh 
negara anggota perlu menghitung dan 
menetapkan „fallback position‟ nasional.

 Perlunya menerjemahkan retorika politik ke
dalam pemecahan masalah secara nyata agar 
perundingan dapat bergerak maju di forum 
WTO perlu membangun ‟trust‟ dan „mutual 
interests‟.
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Beberapa Organisasi/Kerjasama Komoditi:

 International Tripartite Rubber Council (ITRC)

 International Coffee Organization (ICO)

 International Pepper Community (IPC)

 International Cocoa Organization (ICCO)

 Asian and Pacific Coconut Community (APCC)

 Kerjasama seperti ini harus bermanfaat bagi peningkatan
produktivitas dan mutu, pendapatan petani, peningkatan
nilai tambah, devisa/ekspor dan pertumbuhan ekonomi.
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 Yang penting adalah kemampuan Indonesia untuk
memanfaatkan dan menyiasati aturan WTO dan 
perjanjian perdagangan lainnya untuk kepentingan
nasional.

 Misalnya, bagaimana dan seperti apa kebijakan
perdagangan dan pilihan instrumen pembatasan
impor untuk mewujudkan kemandirian dan 
ketahanan pangan nasional, mencapai swasembada
daging sapi dsb. 

 Pilihan instrumen yang tidak konsisten dengan
aturan WTO akan dipertanyakan anggota lain dan 
kemungkinan dibawa ke proses sengketa dagang
(DSB). 
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 Kebijakan dan program peningkatan kapasitas
produksi, produktivitas dan daya saing produk pangan

 Kebijakan perdagangan untuk melindungi dan 
memberdayakan petani, serta melindungi konsumen.

 Kebijakan dan program peningkatan daya saing
perekonomian nasional infrastruktur, sistem logistik, 
pembiayaan, iklim usaha dan investasi.

Kemandirian dan ketahanan pangan tidak dapat
diwujudkan hanya dengan kebijakan perdagangan, 
melainkan diperlukan kebijakan dan program yang 
komprehensif, sebagai berikut:
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 Kebijakan perdagangan dan perlindungan petani
saja tidak mungkin menjadikan Indonesia
berkemandirian dan berketahanan pangan

 Diperlukan kebijakan dan program peningkatan
produksi, produktivitas dan daya saing produk
pangan (strategis), yakni dengan memanfaatkan
aturan WTO terkait „general services’ (green box)
dan aturan subsidi lain, termasuk subsidi
cadangan pangan (public stock holding)

Green box untuk pencetakan sawah, pembangunan
sarana irigasi, R&D, gudang, sarana pedesaan lainnya. 
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 Border measures: kebijakan pengendalian dan 
pembatasan impor untuk melindungi petani dari 
produk impor dan praktek unfair trading
(menerapkan trade remedies dan trade defence
instruments).

 Behind the border measures: kebijakan perdagangan
untuk melindungi dan memberdayakan petani
tanpa harus membebani konsumen, antara lain
kebijakan stabilisasi harga pangan, kebijakan
harga input produksi, kebijakan resi gudang dan 
lain mendukung peningkatan produksi, 
produktivitas dan kualitas produksi.
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BERAS:

 Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

 Harga Jual Pemerintah (HJP) dalam Operasi pasar.

 Pengelolaan stok penyangga oleh BULOG dan operasi
pasar sesuai HPP dan HJP

 Pengendalian dan pembatasan impor (tarif impor dan 
lisensi impor-IT)

 Sistem Resi Gudang (SRG)

PANGAN ‘STRATEGIS’ LAIN:

 Pengendalian dan pembatasan impor (Tarif dan Lisensi
Impor)

 Sistem Resi Gudang (SRG)
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 Resi Gudang (RG) adalah dokumen bukti
kepemilikan barang yang disimpan di suatu
gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang
dan merupakan sekuriti yang menjadi
instrumen perdagangan. 

 RG merupakan surat berharga yang dapat
diperdagangkan, dipertukarkan atau digunakan
sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
pembiayaaan dari Bank dan Lembaga keuangan
untuk usahataninya.

 SRG sangat cocok untuk komoditas pertanian
yang rentan terhadap fluktuasi harga.
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SRG Insuance Financing

Tahun Number

of RG

Value 

(million Rp)

Number

of RG

Nilai

(million Rp)

2008 16 1,432 6 313

2009 13 553 5 136

2010 57 8,679 35 4,216

2011 271 40,068 218 24,050

2012 379 93,183 334 58,654

2013 480 93,210 377 53,363

Total 1216 237,124 975 140,733
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