
 

 

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia dalam Waktu Singkat 

- Saat ini China sudah sekitar 15% GDP-nya dibanding GDP dunia 

- China pun telah melakukan ekspansi bisnis dengan baik di Afrika. Salah satunya di 

wilayah Afrika dan di Asia Tenggara infrastruktur yang dibangun banyak yang berasal 

dari negara China. 

- Pemerintah agar melakukan upaya penguatan produk ekspor dan meningkatkan kerja 

sama bilateral untuk bersaing dengan ekspansi agresif yang dilakukan oleh China. 

- Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi china belakangan mulai banyak terkoreksi 

lantaran perang dagang dengan Amerika Serikat. China merilis data hasil produksi 

industri dan pertumbuhan penjualan ritel bulan November 2018 yang berada di bawah 

ekspektasi. 

- Hal ini berdasarkan data yang dirilis BPS, data tersebut sejalan dengan ekonomi China 

menunjukkan tanda-tanda perlambatan karena perang dagang dengan AS. 

- Investasi aset tumbuh 5,9%selama Januari-November 2018, lebih tinggi dibandingkan 

proyeksi ekonom yakni 5,8%.  

 

 



Ekspor Tekstil dan Pakaian Jadi Diproyeksi Tumbuh 5%-6% Tahun Depan 

- Ekspor tekstil dan pakaian jadi pada tahun depan diproyeksikan tumbuh 5%-6% secara 

tahunan atau tembus US$14 miliar. 

- Sepanjang tahun ini, ekspor tekstil dan pakaian jadi diproyeksikan senilai US$13,50 

miliar yang dipicu perjanjian-perjanjian dagang yang dilakukan negara 

- Tujuan ekspor tekstil dan pakaian jadi pada tahun depan diperkirakan masih didominasi 

ke negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, dan kemungkinan terjaid 

peningkatan ke negara-negara yang perjanjian dagangnya telah diselesaikan. 

- Sementara itu, Kementerian Perindustrian memproyeksikan industri kimia, tekstil, dan 

aneka (IKTA) bisa tumbuh lebih tinggi tahun depan di kisaran 3,6%-4%, sedangkan 

pertumbuhan pada akhir 2018 sebesar 3,4%. 

- Beberapa investor asal China berminat untuk menanamkan modalnya di dalam negeri 

dengan membangun fasilitas produksi.  

- Dana yang ditanamkan oleh perusahaan China tersebut sekitar Rp500 miliar dan 

diperkirakan bisa meningkat mendekati Rp1 triliun, tergantung dari insentif yang 

didapatkan dari pemerintah. 

 

RI & 4 Negara Eropa Teken Perdagangan Bebas 16 Desember 2018 

- Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan European Free 

Trade Association (Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement 

(IE-CEPA) akan ditandatangani pemerintah dan keempat menteri negara anggota 

EFTA di Jakarta pada 16 Desember 2018.  

- EFTA terdiri atas empat negara Skandinavia dan Eropa Barat yang tidak tergabung 

dalam Uni Eropa, yakni Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia.  

- Dengan ditekennya IE-CEPA, maka akses pasar perdagangan barang antara Indonesia 

dan EFTA akan semakin luas, termasuk jasa dan investasi serta kerja sama ekonomi 

dan capacity building. 

- Pada perdagangan jasa, akses pasar bagi para pekerja Indonesia ( Intra Corporate 

Trainee, Trainee, Contract Service Supplier, Independent Professional, serta Young 

Professional) ke EFTA akan lebih terbuka. 



Sektor jasa yang akan memperoleh keuntungan antara lain jasa profesi, telekomunikasi, 

keuangan, transportasi, dan pendidikan.  

- Negara anggota EFTA juga akan meningkatkan investasinya di RI, antara lain di sektor 

energi dan pertambangan, permesinan, pertanian, infrastruktur, perikanan, kehutanan, 

serta industri kimia. 

- Selain itu, Indonesia akan mendapatkan kerja sama dan capacity building dalam sektor 

perikanan dan aquamarine, promosi ekspor, pariwisata, UMKM, Hak Kekayaan 

Intelektual, industri kakao, sustainability, industri bengkel pesawat (MRO), serta 

pendidikan vokasional. 

- Data BPS menunjukkan, EFTA adalah negara tujuan ekspor non migas ke-23 dan 

negara asal impor non migas ke-25 bagi RI. Sepanjang 2017, perdagangan Indonesia-

EFTA mencapai US$ 2,4 miliar, dengan RI menikmati surplus perdagangan sebesar 

US$ 212 juta. 

- Di sektor investasi, nilai investasi negara-negara anggota EFTA di Indonesia sepanjang 

tahun lalu mencapai US$ 621 juta  

 

Indonesia-EFTA Tandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif 

- Indonesia secara resmi telah menjalin hubungan bilateral dengan empat negara yang 

tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA), yaitu Swiss, Liechtenstein, 

Islandia, dan Norwegia. Ini dilakukan setelah Menteri Perdagangan menandatangani 

perjanjian kerjasama lndonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (lE-CEPA).  

- Adapun perjanjian IE-CEPA mencakup isu-isu perdagangan barang, perdagangan jasa, 

investasi, hak kekayaan intelektual, pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal dan 

bea cukai, fasilitasi perdagangan, pengamanan perdagangan, persaingan usaha, legal, 

serta kerja sama dan pengembangan kapasitas. 

- Sesungguhnya hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan EFTA masih jauh 

dari potensi sesungguhnya, karena baru mencatatkan total nilai USD 2,4 miliar pada 

2017. 

- Pada perdagangan barang, Indonesia akan memperoleh peningkatan akses pasar ke 

EFTA, antara lain untuk produk-produk perikanan, industri (tekstil, furnitur, sepeda, 

elektronik, dan ban mobil), pertanian (di antaranya kopi dan kelapa sawit). Dengan lE-



CEPA, maka akses tenaga kerja Indonesia (intra corporate trainee, trainee, contract 

service supplier, independent professional, serta young professionals) ke negaranegara 

EFTA juga akan semakin terbuka. 

- Indonesia dan EFTA juga menyepakati kerja sama dan pengembangan kapasitas di 

bidang promosi ekspor, pariwisata, UMKM, HKI, kakao dan kelapa sawit, pendidikan 

vokasional. industri maritim, dan perikanan. 

- Di sisi lain, EFTA akan memperoleh peningkatan akses pasar ke Indonesia untuk 

produk emas, obat-obatan, tekstil, kimia, jam, makarel, mesin, jus, tanker, dan parfum. 

Komitmen lain yang juga terangkum dalam IECEPA adalah fasilitasi perdagangan. 

Melalui komitmen ini, peraturan perdagangan maupun prosedur kepabeanan akan 

menjadi lebih sederhana dan lebih transparan. 

 

Indonesia-Swiss Teken Perjanjian Perdagangan Bebas 

- Swiss dan Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas 

Minggu, 16/12. 

- Nantinya 98 persen dari ekspor Swiss ke Indonesia akan dibebaskan dari 

bea masuk dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, hambatan teknis 

untuk perdagangan akan dihapus, akses pasar untuk  penyedia jasa Swiss 

menjadi lebih mudah dan hubungan ekonomi bilateral secara umum 

meningkat.  

- Menurut keterangan yang diterima redaksi, perjanjian tersebut   bersifat 

komprehensif dan akan meningkatkan akses pasar dan kepastian hukum 

untuk perdagangan barang dalam bentuk barang industri dan produk 

pertanian dan jasa.  

- Perjanjian yang ditandatangani hari ini juga termasuk ketentuan tentang 

investasi, perlindungan kekayaan intelektual, pengurangan hambatan non -

tarif dalam perdagangan, termasuk prosedur sanitasi dan phytosanitary, 

pada persaingan, fasilitasi perdagangan, pengadaan publik, perdagangan 

dan pembangunan berkelanjutan, dan kerjasama ekonomi.  

- Elemen-elemen penting termasuk akses bebas ke pasar Indonesia untuk 

produk industri Swiss dan produk pertanian tertentu serta peraturan tentang 

perdagangan minyak sawit Indonesia. Swiss memberikan potongan tarif 



tertentu yang kompatibel untuk produk ini dan menerapkan kuota yang tidak 

menghambat produksi minyak nabati domestik.  

- Perjanjian itu juga mengharuskan para pihak terkait untuk mematuhi 

konvensi multilateral, termasuk konvensi buruh dan lingkungan, dan berisi 

ketentuan khusus untuk memastikan perdagangan produksi minyak sawit 

yang berkelanjutan.  

- Dalam perjanjian tambahan tentang hak kekayaan intelektu al, Indonesia 

berusaha untuk mengamandemen undang-undang perlindungan paten untuk 

memenuhi kewajiban internasionalnya.  

- Parlemen Swiss segera memulai proses persetujuan perjanjian agar 

perjanjian itu bisa diratifikasi paling lambat tahun 2020.  

- Indonesia adalah mitra ekonomi utama Swiss di Asia Tenggara, dengan 

volume perdagangan sekitar CHF 830 juta per tahun.  

- Bank Nasional Swiss mencatat  investasi modal langsung Swiss di Indonesia 

sendiri berjumlah CHF 6,9 miliar pada akhir tahun 2016 lalu.    

 

Legislator Desak WTO Tolak Proteksionisme 

- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) Nurhayati Ali Assegaf mengingatkan pentingnya sistem 

multilateral untuk menstabilkan perdagangan global yang terbuka dan menolak 

proteksionisme  

- Unilaterisme yang ditunjukkan oleh beberapa negara telah menimbulkan tantangan 

yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perdagangan global muncul tren 

nasionalisme sempit, populisme, dan proteksionisme yang mengarah kepada tindakan-

tindakan unilateralisme.  

- Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti sebelumnya 

menyerukan baik publik secara luas maupun di DPR dapat mengkaji seluruh isi 

perjanjian perdagangan internasional hingga sedetil-detilnya. 

 

 



Pemerintah Akan Tambah Sembilan Perjanjian Dagang Baru Tahun 2019 

- Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menambah sembilan perjanjian 

dagang baru tahun depan. Kesembilan perjanjian dagang tersebut adalah Indonesia-Sri 

Lanka Free Trade Agreement (FTA), Indonesia- Kenya Prefential Trade Agreement 

(PTA), Indonesia-Nigeria PTA, Indonesia South Africa PTA, Indonesia-Taiwan 

Economic Cooperation Agreement, Indonesia-Peru FTA, Indonesia-Jordan PTA, 

Asean-Canada FTA, dan Indonesia-Eurasian Economic Community. 

- Di 27 Januari 2018, Indonesia juga menyepakati Protocol to Amend Indonesia-

Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA). Dan baru baru ini, Indonesia-

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sudah 

disepakati bersama. 

Agenda penting bulan Desember : 

1. Surat Terbuka Masyarakat Sipil : Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif 

(CEPA) EFTA-Indonesia 

>>> http://igj.or.id/surat-terbuka-masyarakat-sipil-terhadap-perjanjian-kerjasama-ekonomi-

komprehensif-cepa-efta-indonesia/ 

 

2. Rilis Kelompok Masyarakat Sipil : Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif 

(CEPA) EFTA-Indonesia 

>>> http://igj.or.id/surat-terbuka-masyarakat-sipil-terhadap-perjanjian-kerjasama-ekonomi-

komprehensif-cepa-efta-indonesia/ 

 

3. Siaran Pers Bersama : Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia 

Rugikan Nelayan Indonesia 

>>> http://igj.or.id/perjanjian-perdagangan-bebas-indonesia-dan-norwegia-

rugikan-nelayan-indonesia/ 
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