
 

 

Putaran 8 Perundingan I-EU CEPA selesai 

 Putaran 8 Perundingan I-EU CEPA berlangsung pada 17-21 Juni 2018 bertempat di Hotel Ayana 

Midplaza, Jakarta. 

 Perundingan Putaran 8 mencakup isu Perdagangan barang, jasa, investasi, kekayaan intelektual, 

perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, perdagangan barang dan jasa pemerintah, 

ketentuan asal barang, hambatan teknis perdagangan, bea cukai dan fasilitasi perdagangan, 

BUMN, UMKM dan mekanisme penyelesaian sengketa. 

 Dalam perundingan ini juga terdapt Special Session on Palm Oil untuk membahas kebijakan 

terkait sawit dari kedua pihak 

Perjanjian Dagang Indonesia-Chile mulai berlaku 

 Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) hampir mencapai 

tahap akhir dimana Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang 

Perdagangan Chile Rodrigo Yáñez Benítez telah melakukan pertukaran Instrument of 

Ratification (IoR) Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) 

hari ini, Selasa (11/6) di Kementerian Perdagangan RI, Jakarta.  

 IC-CEPA telah resmi diratifikasi melalui Perpres nomor 11 tahun 2019. 



 Dengan perjanjian ini, tarif bea masuk Indonesia ke Chile maupun sebaliknya akan dibebaskan 

tertanggal 10 Agustus 2019 

Banyak yang luput dari IA-CEPA 

 Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement telah 

disepakati pada bulan maret lalu 

 namun terdapat beberapa hal yang luput dari rincian teksnya, salah satunya tidak ada bab yang 

menunjukkan komitmen kedua negara untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan standar 

lingkungan 

 terdapat pengadilan ekstra-nasional yang memberikan hak khusus kepada perusahaan asing 

untuk tidak melewati pengadilan lokal dan dapat menuntut langsung pemerintah di pengadilan 

ekstra-nasional jika mereka percaya perubahan dalam hukum atau kebijaka akan membahayakan 

investasi mereka. 

 Perjanjian akan memberi Indonesia tambahan 4.000 visa liburan kerja sementara, dan komitmen 

selama tiga tahun ke depan untuk menegosiasikan pengaturan untuk lebih banyak “penyedia jasa 

kontrak”. Pekerja imigran sementara ini rentan terhadap eksploitasi karena terikat dengan satu 

majikan serta dapat dideportasi jika mereka kehilangan pekerjaan. 

 Partai Buruh Australia menyatakan keprihatinannya atas perjanjian dagang ini dan akan 

mengupayakan negosiasi ulang. 

Neraca Perdagangan Indonesia bulan Mei surplus 

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Mei 2019 mengalami surplus 

sebesar US$210 juta, jauh membaik dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang mengalami 

defisit mencapai US$2,5 miliar.  

 Meskipun surplus pada bulan mei, neraca perdagangan sepanjang januari-mei masih mengalami 

defisit sebesar US$ 2,14 miliar. 

 Peningkatan ekspor terjadi pada sektor migas dan non migas. Kenaikan tertinggi terjadi pada 

ekspor migas serta ekspor industri pertanian dan industri pengolahan. Sektor yang mengalami 

penurunan terjadi pada ekspor pertambangan 

https://www.cnnindonesia.com/bps
https://www.cnnindonesia.com/tag/neraca-perdagangan


 Namun surplus neraca perdagangan pada bulan mei ini belum menunjukkan kondisi yang ideal, 

jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, ekspor Indonesia mengalami 

penurunan 

 Perang dagang Cina-AS juga turut menyumbang ketidakpastian kondisi perekonomian sehingga 

harga sejumlah komoditas mengalami penurunan.  

Indonesia masih mengandalkan empat komoditas utama 

 Produk ekspor Indonesia masih mengandalkan 4 produk pertanian yakni karet, sawit, kakao, dan 

kopi 

Brasil Laporkan Indonesia ke WTO 

 Brasil melaporkan Indonesia ke World Trade Organization terkaut dugaan mempersulit ekspor 

ayam dari negeri tersebut ke Indonesia. 

 Persoalan ini berawal dari penundaan pemberian sertifikasi sanitasi internasional yang harus 

dikeluarkan Indonesia. 

 Argumen yang disampaikan Pemerintah Indonesia terkait hal ini adalah ayam dari Brasil tidak 

memiliki sertifikasi halal. 

 Kementerian pertanian Brasil mengatakan tim dari Indonesia telah mengunjungi pabrik dari 

produsen ayam Brasil tahun lalu namun belum menerbitkan hasil inspeksi tersebut 

 Indonesia pernah kalah pada gugatan serupa oleh Brasil setahun yang  lalu 

Indonesia mendorong Israel penuhi Tenaga Kerja Palestina 

 Pada International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine yang digelar di 

Jenewa, Swiss, Indonesia menyerukan agar mendesak Israel untuk menghormati hak-hak 

ketenagakerjaan rakyat Palestina. 

 Indonesia prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja di Palestina yang semakin 

buruk akibat blokade Israel yang membatasi mobilitas keuangan dan perdagangan warga 

Palestina. 

 Indonesia terus mendorong ILO untuk mendukung Palestina mencapai kerja layak bagi seluruh 

rakyat Palestina. 



 

Agenda penting bulan Juni : 

1. Perjanjian Perdagangan Bebas Mendorong Privatisasi Benih dan Menghilangkan Hak 

Petani  

>>> http://igj.or.id/perlindungan-varietas-tanaman-dan-pertanian-dalam-perjanjian-

perdagangan-bebas-mendorong-privatisasi-benih-dan-menghilangkan-hak-petani/ 

 

2. Negosiator Indonesia: “Deal Sulit Di Dapat, RCEP Semakin Tidak Ambisius” 

     >>> http://igj.or.id/negosiator-indonesia-deal-sulit-di-dapat-rcep-semakin-tidak-ambisius/ 
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