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Jakarta, 22 Desember 2016. Indonesia for Global Justice bersama-sama dengan Kaukus Ekonomi 

Hijau DPR RI dan Organisasi Maju Perempuan Indonesia (MPI) menggelar diskusi panel ahli bertema 

“Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) & Tantangannya”, di ruang KK-

1 Gedung DPR RI, pada 8 Desember 2016 yang lalu. Diskusi ini merupakan bagian dari agenda 

merespon perundingan putaran ke-16 ASEAN Regional Comprehensive Economi Partnership (RCEP) 

yang berlangsung di ICE BSD Tangerang, pada 6-10 Desember 2016.  

 

Diskusi panel ahli ini mengundang para ahli Perjanjian Perdagangan Internasional, yaitu Shailly 

Gupta, Deputi Head of Medicine Sans Frontieres (MSF) on Access to Medicines Campaign, dan 

Sanya Reid Smith Legal Advisor and Senior Researcher at Third World Network. Selain itu, diskusi 

panel ahli ini juga menghadirkan Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Christy Barends, dan Anggota 

Parlemen Malaysia, Charles Santiago, untuk memberikan pandangan kritis terkait dengan proses 

perundingan RCEP yang sedang berlangsung saat itu.  

 

Diskusi ini bertujuan untuk membahas isi perundingan RCEP dan mengkaji potensi dampak dan 

tantangannya akibat penerapan Perjanjian RCEP, disamping juga ingin mendorong peran aktif 

anggota parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, sehingga dapat memastikan 

perundingan RCEP atau perundingan FTA pada umumnya tidak bertentangan dengan konstitusi dan 

merugikan hak-hak dasar publik. 

 

Klausul Pro-Lingkungan Dalam RCEP 

 

Diskusi dibuka dengan pidato kunci dari Satya Widya Yudha, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, 

yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Dalam pidatonya, Satya Yudha 

menyampaikan bahwa ASEAN RCEP akan menjadi perhatian khusus bagi DPR RI dengan melihat 

perkembangan yang terjadi sekarang dengan titik berat pada posisi Indonesia memainkan peran 

strategis dalam mengelola kerjasama perdagangan dan investasi regional.  

 

Namun, Satya Yudha juga mengkhawatirkan berkembangnya ASEAN RCEP di masa depan justru 

mematikan sumber-sumber perekonomian dalam negeri yang selama ini sudah mampu bertahan di 

tengah gejolak ekonomi global, seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, 

ASEAN RCEP ditakutkan justru akan menciptakan monopoli baru terhadap penguasan sumber-

sumber daya produksi.  

 

Satya Yudha juga memberikan catatan khusus mengenai isu lingkungan. Dalam konteks implementasi 

ASEAN RCEP, isu lingkungan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai Ketua Kaukus Ekonomi 



Hijau DPR RI, ia mengingatkan kepada pemerintah Indonesia dalam Perundingan ASEAN RCEP 

untuk memasukkan klausul-klausul pro-lingkungan dalam rangka menyelamatkan bumi di masa 

depan. 

 

Tantangan RCEP bagi Indonesia 

 

Dalam 30-50 tahun terakhir terjadi perubahan anatomi erkonomi dunia yang berdampak pada 

perubahan ekonomi dunia baik dalam bentuk Bilateral atau kawasan. Sistemnya berubah dari 

konvensional antara satu Negara dengan Negara lain, terjadi pertarungan ruang ekonomi di tingkat 

dunia untuk memastikan Negara yang menjadi pelaku utama pasar tetap memainkan perannya. Ada 

pasar EU, TPP (Amerika), Afrika region dan ASEAN region. 

 

Hal tersebut disampaikan oleh Mercy Chriesty Barends, Anggota Komisi VII DPR RI, sebagai 

pembuka dari paparannya yang berjudul “Perdagangan, Lingkungan, dan Hak Asasi Manusia”. Dalam 

paparannya, Mercy berpandangan bahwa Liberalisasi ekonomi dan investasi di dalam aturan FTAs 

seperti RCEP, EU CEPA, dan TPP akan mendorong pembukaan investasi skala besar yang pada 

akhirnya akan memberikan dampak besar bagi Indonesia.  

 

Mercy mencatat paling tidak ada beberapa dampak dari liberalisasi investasi skala besar, yaitu dampat 

terhadap kontrol, perubahan atau bahkan merusak dari  sumber mata pencaharian petani lokal, 

nelayan, dan peternak; meningkatnya masalah ekologi dan lingkungan; Kehilangan hak Budaya 

terhadap tanah; dan akses untuk mendapatkan obat-obatan yang terjangkau untuk masyarakat.  

 

Menurut Mercy hal ini tentunya akan menjadi tantangan terbesar Indonesia dan akan memberikan 

dampak luas terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Mercy menekankan bahwa Hak 

Asasi Manusia tidak dapat diperdagangkan atau dijadikan komoditas sebagai bagian dari kesepakatan 

perdagangan internasional atau FTA. 

 

Tantangan lain yang akan muncul dari RCEP juga disampaikan oleh para pembicara ahli. Mereka 

mencatat bahwa akibat Ketidakpastian Perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pasca dipilihnya 

Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada akhirnya mendorong beberapa Negara anggota 

TPP seperti Jepang dan Australia akan mengekspor aturan-aturan TPP ke dalam Perundingan ASEAN 

RCEP, seperti aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights), 

Jasa, dan Investasi. 

 

Shailly Gupta, Deputi Head of Medicine Sans Frontieres (MSF), menyampaikan bahwa  Perlindungan 

hak paten yang diberikan kepada perusahaan farmasi di dalam bab intellectual property rights, tidak 

hanya di dalam TRIPs maupun di dalam aturan TPP dan RCEP, akan mendorong monopoli produksi 

dan harga obat. Ketentuan ini akan menunda produksi obat generic.  

 

Terlebih lagi di dalam TPP dan kemungkinan ASEAN RCEP, aturan perlindungan hak paten akan 

semakin dibuat lebih tinggi atau dikenal dengan istilah TRIPS Plus, seperti penerapan aturan 

perlindungan Data Eksklusivity, memperpanjang waktu perlindungan paten (lebih dari 20 tahun), 

maupun IP Enforcement salah satunya melalui mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS). 

 

Shailly menegaskan bahwa dengan adanya aturan ini akan menutup kesempatan bagi Negara untuk 

dapat memproduksi obat generic. Menurut Shailly dengan memproduksi obat-obatan generic (obat 

tanpa paten) Negara dapat menurunkan harga obat dan menjamin biaya pengobatan menjadi lebih 

murah. Shailly menggambarkan Pengalaman di India yang memproduksi sendiri obat generic dapat 

menurunkan harga obat HIV dari US$ 4900/ bulan menjadi hanya US$ 12/bulan, Hepatitis C dari 

US$ 49.000/bulan menjadi US$ 151/bulan, dan Kanker dari US$ 11.595/bulan menjadi US$ 

111/bulan. 

Sementara Sanya Reid Smith, dari Third World Network, mencatat bahwa RCEP akan menutup 

kemungkinan adanya transformasi teknologi yang menjadi terhambat karena hak kekayaan 

intelektual. Apalagi ketentuan Performance Requirements juga akan menutup kemungkinan tersebut. 

Pada akhirnya Perlindungan hak paten di dalam RCEP akan terus mendorong ketergantungan 



Indonesia pada impor teknologi dan ini sangat mahal. Sanya menjelaskan jika Pemerintah Indonesia 

ingin menggunakan hak paten terhadap teknologi maka Pemerintah harus membayar royalty kepada 

perusahaan yang harganya sangat mahal.  

 

Sanya juga mengingatkan bahwa RCEP akan mengatur ketentuan perlindungan investasi yang 

memuat mekanisme gugatan korporasi asing terhadap Negara, atau yang bernama Investor-State 

Dispute settlement (ISDS). Sanya menjelaskan bahwa dengan mekanisme ISDS ini Negara bisa 

digugat oleh investor asing hingga milyaran dollar karena ingin melindungi lingkungan. Beberapa 

Negara seperti Peru, Ecuador, Jerman dan Romania harus digugat oleh Perusahaan tambang asing 

hinggal milyaran dollar karena mencabut izin tambang yang dianggap melanggar standar lingkungan.  

 

Indonesia juga sudah memiliki beberapa pengalaman buruk dengan mekanisme ISDS ini, seperti 

kasus Churcill Mining yang menggugat Indonesia untuk membayarkan kerugian Churchill sebesar 

US$ 1 Milyar akibat pencabutan izin tambang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kutai Timur, 

Kalimantan Timur.  

 

Serupa dengan Sanya, Anggota parlemen dari Malaysia dan juga Ketua Dewan ASEAN 

Parliamentarians for Human Rights (APHR), Charles Santiago, menyatakan bahwa perlindungan Hak 

Paten dalam bab IPR maupun mekanisme ISDS hanya akan berdampak terhadap menyempitnya ruang 

kebijakan (policy space) yang dimiliki Negara. Misalnya saja, atas alasan untuk mendorong harga 

obat kanker murah kemudian Pemerintah Ekuador di gugat oleh Novartis, perusahaan obat asal Swiss 

dengan tuntutan jutaan dollar. 

 

Charles juga mengingatkan bahwa perundingan RCEP yang akan membuat aturan yang berlaku 

merata bagi semua Negara anggota dinilai tidak adil, karena anggota RCEP terdiri dari kelompok 

Negara maju, berkembang dan Negara kurang berkembang yang masing-masing memiliki 

kepentingan yang berbeda. Dan pada akhirnya yang menikmati keuntungan dari kerjasama ekonomi 

ini adalah kelompok Negara maju.  

 

Mandatory Step: Uji Dampak Sosial, HAM, dan Lingkungan 

 

Untuk menjawab tantangan ini, diskusi panel ahli menyimpulkan bahwa model kerjasama ekonomi di 

dalam RCEP juga hendak mengatur aspek ekonomi dan social secara luas dan berdampak langsung 

terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Sehingga merekomendasikan agar aspek keadilan social, hak 

asasi manusia, dan lingkungan wajib dilakukan (mandatory step) dan harus menjadi dasar 

pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam memutuskan akan mengikatkan dirinya ke dalam berbagai 

perjanjian perdagangan bebas internasional, termasuk RCEP. 

 

Selain itu, diskusi juga mendorong agar teks perundingan dan proses perundingan RCEP dan FTA 

lainnya harus dibuka secara transparan dan membuka ruang pendiskusian secara luas oleh publik 

termasuk oleh DPR RI. Mendorong seluruh Komisi DPR RI dan DPD RI untuk merespon, mengawal, 

dan membahas seluruh isi perundingan FTAs yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia serta 

memastikan agar isi FTA tidak bertentangan dengan Konstitusi dan merugikan hak-hak dasar publik. 

Hasil diskusi ini akan difollow up kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI serta Ketua DPD 

RI.*** 

 

#NgobrolFTAYuk  

#NoRCEP    

#EkonomiAdil  

#KitaBisaTanpaFTA  
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