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Surat Terbuka Masyarat Sipil Terkait Putaran Kedua Perundingan Kerjasama Ekonomi 

Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EUCEPA) 

 

Perundingan Indonesia-EU CEPA Harus Di Moratorium: 

Hak Asasi Manusia Wajib Diutamakan Daripada Pasar Bebas 
 

Pada 24-28 Januari 2017, putaran perundingan kedua antara Indonesia dan Uni Eropa akan dilangsungkan 

untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi komprehensif di antara kedua negara. 

 

Proses negosiasi dalam perundingan kedua amat dimotori oleh kepentingan-kepentingan perusahaan 

transnasional.  Dugaan demikian berangkat dari agenda-agenda negosiasi yang merupakan imitasi dari 

ketentuan-ketentuan dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership dan Trans-Pacific Partnership. 

Alur negosiasi yang tercipta di antara kedua negara mengesampingkan pandangan dan kritik public yang 

substansial, yakni bahwa pembukaan akses pasar tanpa kekangan dan perlindungan terhadap usaha-usaha 

berbasis modal besar bukanlah langkah yang dapat menjamin kemajuan yang berkelanjutan.  

 

Sejumlah kelompok masyarakat sipil dari Indonesia, ASEAN, dan Eropa menyerukan tuntutan kepada 

para negosiator untuk menangguhkan proses negosiasi sampai adanya suatu konsultasi inklusif yang 

dilangsungkan dengan masyarakat sipil di masing-masing negara dengan tujuan untuk memetakan potensi 

dampak dari kemitraan ekonomi CEPA.  

 

Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah sering meminta kepada Negara anggotanya untuk melakukan 

analisis dampak HAM dari perjanjian perdagangan dan investasi. Analisis dampak HAM dapat menjadi 

alat yang sangat penting bagi Negara yang akan menegosiasikan perjanjian perdagangan dan investasi, 

terutama untuk memastikan bahwa mereka tidak akan membuat tuntutan atau konsesi yang akan 

mempersulit mereka, atau untuk para pihak atau pihak lain dalam perjanjian, dalam mematuhi kewajiban 

HAM. 

 

Konsep kemitraan CEPA yang diusulkan saat ini telah melingkupi sejumlah langkah menuju liberalisasi 

dan deregulasi. Pengaturan demikian berpotensi menimbulkan kerugian yang serius terhadap masyarakat, 

individu, dan lingkungan. Sebagai contoh, desakan komersialisasi dan pembukaan akses pasar kepada 

investor asing mengancam hak universal seorang individu untuk memperleh akses layanan publik yang 

terjangkau.  

 

Uni Eropa, mewakili kepentingan korporasinya, secara aktif menuntut adanya pembatasan ruang gerak 

pemerintah untuk menciptakan kebijakan pengadaan publik dengan tujuan memperkerjakan tenaga kerja 

lokal dan memberikan insentif kepada industri dalam negeri. Uni Eropa memiliki ambisi untuk 

memperkuat perlindungan hak paten dan hak kekayaan intelektual terhadap sector obat-obatan, yang 

menguntungkan industri farmasi raksasa dunia, namun bertentangan dengan kebijakan pendistribusian 

obat generik bagi masyarakat luas. 

 

Di dalam negosiasi CEPA, Komisi Uni Eropa – yang menjadi perwakilan negosiasi negara-negara 

anggota EU – menegaskan ambisinya untuk mencapai liberalisasi dan deregulasi secara luas di sektor 

pelayanan jasa. Selain itu, sebagaimana di dalam perjanjian perdagangan dan investasi yang 

dilangsungkan EU dengan negara-negara lain, Komisi Uni Eropa menitiberatkan ruang lingkup 

pengaturan investasi yang luas, dengan memasukan perlindungan terhadap investor asing tanpa adanya 

pembebanan tanggungjawab yang berkesesuaian dengan besar perlindungan yang diperoleh serta 

permberlakuan perlindungan yang dijamin ketat oleh penyelesaian sengketa antara investor dan negara 

(ISDS) melalui lembaga Investment Court System.  

 

Bab investasi yang diajukan dalam rencana kemitraan perdagangan ini ditargetkan untuk mendorong 

keterbukaan pasar bagi investor asing, dengan konsekuensi terpinggirkannya industri domestic dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  dari ‘arena keramaian’.  

 

Larangan untuk menerapkan ketentuan Persyaratan Kinerja (Performance Requirements), yang pada 

umumnya menentukan bagaimana investor asing dapat melaksanakan kegiatan operasinya di negara 

tempat modal ditanamkan, dapat mengganggu upaya pemerintah dalam membebankan kewajiban kepada 

investor asing untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi domestic yang berkelanjutan. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mewajibkan investor asing untuk menggunakan bahan 

baku/komponen dalam negeri  sebelum melakukan kegiatan ekspor, dapat dipertentangkan.  



 

Agenda Uni Eropa untuk menjamin perluasan hak-hak investor asing, tanpa disertai pembebanan 

kewajiban bagi para investor tersebut, dapat menghambat langkah Indonesia untuk melakukan reformasi 

terhadap kerangka perjanjian penanaman modal bilateral (Bilateral Investment Agreements). Hasil 

pengubahan kerangka BITs nantinya ditujukan untuk melibatkan kewajban investor asing untuk 

melakukan kegiatan penanaman modal yang dapat menguntungkan Indonesia sebagai negara penerima 

modal dan masyarakat luas. Indonesia turut menargetkan pembatasan ruang lingkup sektor yang dapat 

dijadikan dasar gugatan investor asing kepada pemerintah Indonesia di hadapan lembaga penyelesaian 

sengketa investasi internasional, yang berada di luar system hokum dalam negeri Indonesia. Oleh karena, 

warga negara tidak memiliki sarana kelembagaan yang serupa untuk membawa tuntutan  tindakan 

malpraktik korporasi yang dilakukan oleh investor asing.  

 

Organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, ASEAN, dan Eropa hendak menyerukan tuntuan untuk 

moratorium perundingan CEPA.  

 

Pertimbangan terhadap segi sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia wajib diutamakan di atas 

perdagangan bebas dan pemberian perlindungan bagi industri trans-nasional. Negosiasi CEPA tidak 

dapat dilanjutkan sebelum adanya analisis dampak yang komprehensif terhadap keberlanjutan hidup 

dan hak asasi manusia  

 

Kami meminta Indonesia dan Uni Eropa untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat di dalam proses 

negosiasi, dengan mempertimbangkan poin-poin rekomendasi di bawah ini. Poin-poin rekomendasi 

berikut juga berlaku bagi proses negosiasi Uni Eropa dengan negara anggota ASEAN lainnya, seperti 

Filipina, Thailand, dan Myanmar. Poin-poin rekomendasi meliputi: 

 

1. CEPA wajib mempertahankan keleluasaan ruang pembuatan kebijakan untuk mempertahankan 

tujuan pembangunan dalam negeri yang bertujuan untuk mendorong distribusi pendapatan yang 

adil, penguatan jaminan sosial public, layanan public yang berkualitas, di sektor-sektor strategis 

seperti kesehatan, pendidikan, pemukiman, perlindungan sosial, dan pelestarian lingkungan 

hidup. 

 

2. Untuk menjamin perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, perlu ditempuh suatu langkah 

vital dengan melakukan kajian mendalam terhadap dampak-dampak kemitraan CEPA terhadap 

pemenuhan hak asasi manusia sebelum segala bentuk perundingan dimulai, dengan melibatkan 

tidak hanya Pemerintah negara-negara ASEAN dan Komisi Uni Eropa, namun secara inklusif 

mengikutsertakan peran parlemen, akademisi, komunitas masyarakat yang berpotensi terkena 

dampak, dan organisasi masyarakat sipill.  

 

3. Proses negosiasi CEPA wajib dilakukan secara transparan. Segala dokumen yang berhubungan 

dengan proses negosiasi wajib dapat dipublikasikan secara luas dan tersedia untuk siapapun, 

sehingga seluruh proses perundingan CEPA dapat menjadi dasar penyelenggaraan debat publik 

dan pengawasan politis. 

 

4. Di dalam proses negosiasi, Uni Eropa wajib bertindak non-intrusif terhadap: 1) Implementasi 

ketentuan ekspor Indoenesia untuk memajukkan penggunaan bahan baku domestic yang 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kandungan lokal, 2) Ketentuan mengenai 

tingkat kandungan lokal demi memajukan pemerataan, perlindungan lingkungan hidup dan aspek 

social, serta hak asasi manusia.  

 

5. Segala ketentuan mengenai penyelesaian sengketa antara investor asing melawan negara tidak 

dimasukkan ke dalam CEPA. Segala perlindungan yang diberikan terhadap investor wajib 

diimbangi dengan pembebanan kewajiban dan tanggungjawab yang menyertainya. 

 

6. Pemantauan pasca pelaksanaan (ex-post) terhadap dampak-dampak kemitraan CEPA terhadap 

hak asasi manusia dan lingkungan sangat esensil untuk dilakukan. Penemuan dampak maupun 

kerugian yang cukup serius dapat menjadi dasar untuk meninjau ulang subtansi perjanjian I-

EUCEPA.  

 

Jakarta, 25 Januari 2017 

 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

 

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia  Organisasi Masyarakat Sipil Internasional 

& Regioal 

1. Indonesia for Global Justice 

2. Kelompok Studi dan Pengembangan 

Prakarsa 

1. EU-ASEAN FTA Campaign Network 

2. Centre for Research on Multinational 

Organisations (SOMO) 



3. Yayasan SatuDunia 

4. Institute for Ecosoc Rights 

5. Masyarajat Peduli Desa 

6. Bening (Benahi Lingkungan) 

7. Alto 

8. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia 

9. Asosiasi Penasehat Hukum & HAM 

Indonesia 

10. Dompet Dhuafa 

11. Asosiasi Kades dan Perangkat Desa 

Temanggung 

12. Mubyarto Institute 

13. Yayasan Wangsamijaya 

14. European Partnership Research Centre 

(EPRC) 

15. Yayasan Transformasi Indonesia 

Sejahtera 

16. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

17. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia 

18. Bina Desa 

19. Solidaritas Perempuan 

20. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane 

21. KontraS 

22. Komunitas buruh migrant ( KOBUMI ) 

23. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 

24. Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo 

25. FoodFirst Information and Action 

Network Indonesia 

26. Korps PMII Puteri 

27. Konsorsium Pembaruan Agraria 

28. International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) 

29. Serikat Petani Indonesia (SPI) 

30. Alam Tani 

31. Lembaga Konsumen Yogya 

3. Transnational Institute 

4. BothEnds 

5. FTA Watch Thailand 

6. Sentro ng mga Progresibo at 

Nagkakaisang Manggagawa (SENTRO) 

7. Focus on the Global South 

8. Asian Peoples Movement on Debt and 

Development 

9. CNS (Citizen News Service) and 

Socialist Party (India) 

10. Clinica de Direitos Humanos da 

Amazonia, Brasil 

11. Gresea 

12. Ecologistas en AcciÃ³n (Spain) 

13. PowerShift e.V., Germany 

14. Working Group on Intellectual Proprety 

- a collective of 16 organizations in 

Brazil 

15. Plataforma Interamericana de Derechos 

Humanos, Democracia y Desarrollo 

(PIDHDD Regional) 

16. Centro de DocumentaciÃ³n en Derechos 

Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." 

(CSMM) 

17. Association International de Techniciens 

Experts et Chercheurs 

18. Milieudefensie 

19. Macha M undial  das Mulheres –

Mocambique 

20. Network for Transformative Social 

Protection 

21. Southern and Eastern Africa Trade 

Information Negotiations Institute 

(SEATINI) Uganda 

22. Breastfeeding Promotion Network of 

India 
 

Individual - All 

1. Jeanne Francoise – Peneliti Profesional 

2. M.Suyanto – Petani 

3. Harry Suseno – Pekerja PT.Telkom 

4. Agus Candra – Pengusaha 

5. Alie Bakoye – Pekerja 

6. Dr Joshua Curtis - School of Law and Social 

Justice, University of Liverpool 

 

 


