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IA-CEPA merupakan sebuah
kemitraan komprehensif di bidang
perdagangan barang, jasa,
investasi, serta kerja sama
ekonomi. Kedua negara sebagai
mitra strategis secara bersama
ingin menciptakan kekuatan
ekonomi baru di kawasan
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RINGKASAN EKSEKUTIF
“Penyelesaian IA-CEPA ini merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan ekonomi Indonesia –
Australia. IA-CEPA bukanlah Free Trade Agreement (FTA) biasa, tetapi sebuah kemitraan komprehensif
di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi. Biasanya FTA hanya
menegosiasikan akses pasar, tetapi CEPA dengan Australia ini mencakup juga kerja sama bagaimana
kedua negara dapat tumbuh bersama memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menciptakan
kekuatan ekonomi baru di kawasan.”
- Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan RI), Bogor, 31 Agustus 2018

Perlambatan ekonomi dunia sejak satu dekade terakhir membuat Indonesia dan Australia berinisiatif
untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang komprehensif.
IA-CEPA dipandang dapat meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara, mengintegrasikan
ekonomi baik bilateral maupun regional. Australia sebagai negara maju yang menjadi mitra strategis
Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas ekonomi, termasuk kualitas
sumber daya manusia. Bentuknya antara lain adalah investasi, asistensi teknis, capacity building, dan
transfer pengetahuan dan teknologi.
IA-CEPA memberikan kemudahan akses pasar di Australia dengan komitmen pembebasan tarif bea
masuknya menjadi 0% untuk seluruh pos tarif komoditi, pengurangan hambatan non-tarif, fasilitasi
perdagangan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses pasar jasa dan investasi di berbagai sektor.
Dalam kesepakatan IA-CEPA, Indonesia juga mendapatkan komitmen yang tidak diberikan oleh negaranegara mitra Australia lain, antara lain sebagai berikut:
kemudahan akses pasar otomotif khususnya mobil listrik dan hybrid;
penambahan kuota Visa Kerja dan Liburan menjadi 5000 per tahun secara bertahap untuk Warga
Negara Indonesia;
investasi Australia dalam pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi sehingga lulusan Indonesia
dapat memiliki standar internasional;
program pemagangan dan jaminan visa untuk 200 orang per tahun di perusahaan-perusahaan
Australia;
program pertukaran tenaga kerja ahli ke Australia supaya tenaga kerja ahli Indonesia dapat
meningkatkan keahliannya;
komitmen untuk mencapai mutual recognition agreement di profesi insinyur;
kerja sama ekonomi yang terukur dan berkelanjutan/jangka panjang di berbagai sektor, contohnya
pada sektor pangan (grain partnership, red meat partnership, food innovation center).
IA-CEPA bukan Free Trade Agreement (FTA) biasa, melainkan sebuah kemitraan komprehensif yang
tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi, tetapi juga kerja-sama ekonomi
yang lebih luas (Vocational Education Training (VET); Higher Education; Health Sector). Kemitraan baru
Indonesia - Australia diarahkan membentuk “economic powerhouse” di kawasan, dengan mengawinkan
kekuatan kedua negara. Dengan IA-CEPA Indonesia diharapkan menjadi bagian dari global value chains
dan siap bersaing secara global.
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IA-CEPA

KEY POINTS

1. MOMENTUM
IA-CEPA membawa hubungan kedua negara ke tingkat yang
lebih tinggi menjadi bagian dari global value chains dan siap
bersaing secara global.

2. KEMITRAAN

IA-CEPA bukan Free Trade Agreement (FTA) biasa,
melainkan sebuah kemitraan komprehensif yang tidak hanya
berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi,
tetapi juga kerja-sama ekonomi yang lebih luas (Vocational
Education Training (VET); Higher Education; Health Sector)
Kemitraan baru Indonesia - Australia diarahkan membentuk
“economic powerhouse” di kawasan, dengan mengawinkan
kekuatan kedua negara.

2. MUTUAL BENEFITS
Prinsip dasar kemitraan IA-CEPA adalah saling
menguntungkan (Win-Win) secara berimbang. Kemitraan
ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan
Australia dalam jangka waktu yang panjang.
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IA-CEPA

TUJUAN DAN MANFAAT
IA-CEPA bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara,
mengintegrasikan ekonomi baik bilateral maupun regional. Selain itu, membentuk pondasi
yang kokoh di berbagai area kerja sama, termasuk keamanan, lingkungan, kerja sama
ekonomi, pendidikan, isu-isu transnasional, dan people-to-people link.
IA-CEPA didasari oleh opportunities-driven, untuk menciptakan lingkungan yang
mendukung untuk pengembangan bisnis. Oleh karena itu, sejak awal dalam
perundingannya, selalu melibatkan para pelaku usaha untuk mendapatkan masukan dan
pertimbangan.
Berdasarkan hasil studi kelayakan pada tahun 2008, IA-CEPA akan meningkatkan PDB
Indonesia sebesar 0,23% dari baseline sebesar AUD 33,1 miliar pada tahun 2030 atau
AUD 1,65 miliar per tahun, khususnya dari liberalisasi perdagangan dan peningkatan
investasi dari Australia juga pengembangan kapasitas berupa transfer teknologi dan
pelatihan keahlian di berbagai sektor.

Manfaat secara Umum

Memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing bagi produk-produk
pertanian, perikanan, industri, dan kehutanan.

Memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing tenaga kerja
Indonesia. IA-CEPA dapat memfasilitasi Indonesia untuk meningkatkan
standar kualitas tenaga kerja bertaraf internasional.
Meningkatan investasi dua arah antara Indonesia dan Australia. Indonesia
dapat menjadi tujuan yang menarik bagi investor-investor Australia, di
berbagai sektor. Di sisi lain investor Indonesia di Australia akan lebih
percaya diri dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menanamkan
modalnya.
Meningkatkan kerja sama yang lebih luas untuk mengoptimalkan
pemanfaatan perjanjian. IA-CEPA dapat memfasilitasi peningkatan
perdagangan yang berkelanjutan mnelalui 'Economic Cooperation' dalam
kerangka IA-CEPA.
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HASIL UTAMA IA-CEPA

KEUNTUNGAN BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR
Konsep 'Economic Powerhouse' IA-CEPA
'Economic Powerhouse' adalah merupakan kolaborasi kekuatan ekonomi untuk mendorong
produktifitas produk industri dan pertanian, dan meningkatkan ekspor ke pasar negara ketiga.
Kedua negara dapat berkontribusi lebih besar pada 'global value chains' untuk memasok
kebutuhan global. Indonesia diproyeksikan menjadi manufacturing powerhouse (pusat pengolahan),
dengan kemudahan akses berbagai bahan baku dan penolong murah serta berkualitas dari
Australia, sebagai contoh: impor gandum bagi industri makanan olahan seperti pasta.
Contoh bentuk kerja sama yang sudah diinisiasi:
Grain Partnership

Industri Besi dan Baja

Australia menyediakan bahan baku
gandum, sorghum dan barley, dan
kerja sama pengembangan industri
makanan olahan Indonesia.

Menangkap peluang ekspor
kebutuhan konstruksi seiring
pesatnya pembangunan global.

KEUNTUNGAN BAGI KONSUMEN DAN PRODUSEN
Pada persetujuan perdagangan bebas yang dimiliki Indonesia dengan mitranya, disepakati
penurunan tarif barang impor dari negara mitra. Hal tersebut juga berlaku dalam konteks IA-CEPA
yang akan memberi keuntungan bagi konsumen dan produsen, sebab barang yang diimpor dari
Australia menjadi lebih murah dengan pilihan kualitas barang beragam.
Produsen bisa mendapatkan bahan baku atau bahan penolong produksi yang lebih efisien, untuk
meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Pada skala yang lebih besar, output produksi yang lebih
banyak dan bernilai tambah dapat diekspor ke pasar luar negeri.
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HASIL UTAMA IA-CEPA

KEUNTUNGAN BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR

Akses Pasar Barang
Australia mengeliminasi semua pos tarifnya (6474 pos tarif) menjadi 0% pada saat implementasi.
Beberapa produk Indonesia yang berpotensi ditingkatkan ekspornya ke Australia:

Produk Otomotif (mobil, sepeda motor, dll)
Preferensi/kemudahan ekspor mobil hybrid dan listrik berupa ketentuan asal
barang berupa: change in tariff heading (CTH) or qualifying value content (QVC)
35% or built in Indonesia from a Complete Knock Down kit for Electric & Hybrid
Car.
Herbisida dan Pestisida
Merupakan salah satu early outcomes IA-CEPA sehingga tarif preferensi 0%
dari yang sebelumnya 5% dapat dinikmati sebelum IA-CEPA
berlaku, dengan ini Indonesia dapat berkompetisi kembali dengan Malaysia,
dan China yang sebelumnya sudah mendapatkan pembebasan tarif.
Produk Lainnya
Peralatan elektronik, permesinan, karet dan turunannya (ban), kayu dan
turunannya (furniture), kopi, coklat, makanan dan minuman
olahan, serta kertas. Produk-produk ini sudah mendapatkan preferensi tarif
bea masuk 0% dari Australia, namun dapat lebih ditingkatkan ekspornya ke
pasar negara ketiga melalui Konsep 'Economic Powerhouse'.
© Silahkan mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan mencantumkan sumbernya
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HASIL UTAMA IA-CEPA: HIGHLIGHT
AKSES PRODUK OTOMOTIF
Fakta:
Australia tidak memiliki industri otomotif nasional, sehingga
tidak ada hambatan dari pesaing lokal.
Pesaing Indonesia di ASEAN untuk produk otomotif (Malaysia
dan Thailand) telah mendapatkan tarif preferensi 0% untuk
otomotif.
Dengan adanya IA-CEPA
Produk otomotif Indonesia
mendapatkan tarif preferensi 0%
sehingga dapat kembali kompetitif.

"BETTER DEAL" YANG
INDONESIA DAPATKAN
DIBANDINGKAN
NEGARA PESAING

Kendaraan Hybrid dan Elektrik
Yang tidak didapatkan dengan negara pesaing
lainnya, IA-CEPA memberikan syarat yang lebih
mudah bagi kendaraan hybrid dan elektrik asal
Indonesia untuk mendapatkan tarif prefrensi 0%.
Asalkan suatu kendaraan hybrid dan elektrik dirakit di Indonesia (terlepas nilai
muatan lokal dan asal bahan bakunya) maka kendaraan hybrid dan elektrik
tersebut berhak mendapatkan tarif prefrensi 0%.
Deal ini merupakan "jalan pintas" bagi industri kendaraan hybrid dan elektrik
Indonesia agar dapat menikmati tarif preferensi di pasar Australia tanpa perlu
membangun seluruh fasiltas produksi dari nol.

6

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement

HASIL UTAMA IA-CEPA

KEUNTUNGAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA

Work and Holiday Visa (Sub Class 462)
Kuota sebanyak 4100 orang dengan kenaikan kuota 5% per tahun sampai dengan
5000 orang
Pertukaran Tenaga Kerja
Pertukaran tenaga kerja antar perusahaan Indonesia-Australia dalam rangka
transfer of know-how
Kemitraan Pendidikan Tinggi dan Vokasional
Investasi dan Kerja sama dalam rangka meningkatkan daya saing medium dan
high skilled worker Indonesia, dengan skema sebagai berikut:

*Magang
untuk 9 sektor tenaga kerja profesional: pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, infrastruktur,
kesehatan, energi, pertambangan, sektor keuangan, dan information and communication
technology (ICT) di bawah program VET.
**Mutual Recognition Agreement (MRA)
Yang dimulai dari profesi engineering sehingga standar dan kompetensi tenaga kerja Indonesia
meningkat menjadi bertaraf internasional, dapat mensuplai kebutuhan pasar tenaga kerja dan
bersaing sehat secara global
© Silahkan mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan mencantumkan sumbernya
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HASIL UTAMA IA-CEPA: HIGHLIGHT

PENAMBAHAN KUOTA WORK AND HOLIDAY VISA

Apa itu Work and Holiday Visa (WHV) (Sub Class 462)?
WHV adalah Visa untuk bekerja dan berlibur dengan masa berlaku 1 tahun bagi individu berumur
18-30 tahun. Tetapi hanya warga dari negara-negara tertentu saja yang dapat mengajukan WHV.
Apakah seorang Warga Negara Indonesia dapat mengajukan WHV?
Warga Negara Indonesia dapat mengajukan WHV sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
ditentukan oleh Pemerintah Australia. Salah satu ketentuan tersebut adalah batas kuota per
tahun
Berapa batas kuota per tahun bagi Indonesia?
Saat ini Indonesia hanya mendapatkan kuota 1000 orang per tahun. Kuota 1000 ini dapat
dengan cepat terisi dalam hitungan jam setelah pendaftaran dibuka.
Kuota terisi hanya dalam hitungan jam? Mengapa WHV begitu diminati?
WHV sangat diminati oleh kalangan muda Warga Negara Indonesia karena selain memberikan
pengalaman bagaimana tinggal di Australia, WHV juga memberikan kesempatan untuk bekerja di
Australia.

TETAPI JUMLAH KUOTA 1000 ORANG PER TAHUN
TERSEBUT AKAN BERUBAH SEMENJAK ADA

Dengan adanya IA-CEPA:
1. Pemerintah Australia berencana menambah kuota menjadi
2500 orang per tahun
2. Pada saat IA-CEPA berlaku, kuota WHV akan bertambah
menjadi 4100 orang per tahun dengan kenaikan kuota 5% per
tahun sampai dengan 5000 orang per tahun
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HASIL UTAMA IA-CEPA

KEUNTUNGAN BAGI IKLIM INVESTASI
Pada tahun 2018, jumlah FDI Australia di Indonesia mencapai USD 597 juta, dengan sektor
unggulan adalah pertambangan, tanaman pangan dan perkebunan, industri logam dasar dan
barang logam, dan hotel serta restoran.
IA-CEPA akan menciptakan peluang investasi baru dan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini
penting untuk meningkatkan jumlah FDI Australia di Indonesia, dan sebaliknya.
Dalam perundingan IA-CEPA, Pemerintah Australia menunjukan minatnya atas sektor-sektor jasa
dikomitmenkan Indonesia yang diantaranya adalah:

Namun demikian, Indonesia tetap memiliki kontrol atas hal-hal strategis dan menyangkut
kepentingan umum seperti:
Perpajakan
Kepemilikan lahan
Manajemen senior dan jajaran direksi
Perikanan tangkap
Perlindungan terhadap UMKM
Distribusi energi listrik
Dan lainnya

© Silahkan mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan mencantumkan sumbernya
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IA-CEPA

Kerja Sama Ekonomi
Area Prioritas

Sektor Fokus

Penguatan kapasitas teknis
dan SDM untuk meningkatkan
produktivitas di pertanian dan
industri

Advanced Manufacturing, Grains
Partnership, Ternak, Hortikultura (Buah
dan Sayuran Segar), Tebu, Makanan dan
Minuman

Peningkatan daya saing
melalui promosi dan inovasi

Produk Makanan, Obat-obatan dan Herbal,
Industri Kreatif (ct. Fashion dan Perhiasan),
Pariwisata, Promosi Perdagangan dan
Investasi, Hortikultura (Buah dan Sayur)

SPS - Penguatan karantina dan
biosecurity

Ternak dan Hortikultura
(Buah dan Sayuran segar)

TBT - Harmonisasi standar
dan kepatuhan produk

F&B, Produk Farmasi, Herbal dan Obatobatan Tradisional, Tekstil, Alas Kaki,
Advanced Manufacturing and Component
Industries, Peralatan Medis, E-Commerce

Peningkatan kapasitas UKM

F&B, Produk Farmasi, Herbal, Obatobatan Tradisional, Industri Kreatif (ct.
Handicraft, Fashion dan Perhiasan)

Komunikasi dan koordinasi

Diseminasi/sosialisasi terkait fasilitasi
perdagangan (eksportir dan importir)

Pertumbuhan sektor
pariwisata

Kapasitas SDM terkait promosi
pariwisata, Pengembangan tujuan
pariwisata baru

Peningkatan kapasitas
pendidikan sistem vokasi
(Technical and Vocational
Education and Training)

Beasiswa, pelatihan bagi guru dan
instruktur pendidikan vokasional untuk
menciptakan pekerja yang memenuhi
standar kualifikasi internasional

Peningkatan standar dan daya
saing tenaga kesehatan
profesional

Pelatihan bagi tenaga kesehatan
Indonesia untuk memenuhi standar
kualifikasi internasional

© Silahkan mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan mencantumkan sumbernya
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IA-CEPA memiliki kelebihan dari CEPA/FTA lainnya dengan "early outcomes" yaitu
kerja sama yang diimplementasikan tanpa menunggu selesainya perundingan. Early
outcomes disusun berdasarkan masukan para pemangku kepentingan dan bagian
integral dari IA-CEPA:
Herbisida dan Pestisida
Preferensi tarif bea masuk 0% dari
sebelumnya 5%, sehingga dapat
berkompetisi dengan Malaysia, dan China
yang telah mendapatkan tarif 0%.
Indonesia-Australia
Business Partnership Group
Terdiri dari para pelaku usaha (KADIN,
APINDO, AIBC) yang telah memberikan
rekomendasi berharga selama putaran
perundingan IA-CEPA.

Jasa Keuangan
Kerja Sama OJK dengan Australian
Centre for Financial Studies
(ACFS) melalui joint research, capacity
building, joint seminars dan workshop.

IA-CEPA

EARLY OUTCOMES
Read Meat and Cattle
Kerja sama yang sudah dirintis
sejak 2013 membantu
Indonesia mewujudkan
swasembada sapi melalui
investasi di bidang peternakan
sapi di Indonesia
Fashion and Jewellery Design
Pelatihan, business matching,
pameran bagi fashion &
jewellery designer Indonesia
untuk membuka peluang
penetrasi ke negara ketiga

Indonesia Food
Innovation Center (IFIC)
Didirikan tahun 2016 untuk
mendukung industri makanan
olahan, dengan melibatkan
GAPMMI, CSIRO-Indonesia, BIC,
Kemenperin, Kemenristekdikti

Drug and Food Standard dan
Herbal/Spa/Aroma Therapy
Kerja sama yang melibatkan BPOM,
BSN, Bappenas, Industri farmasi, &
Industri herbal dengan Therapeutic
Goods Administration (TGA) di
bidang standard.
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Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Apa itu Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)?
CEPA adalah skema kerja sama ekonomi yang lebih luas dari hanya sekedar isu
perdagangan semata. CEPA biasanya memiliki rancangan yang saling terhubung
membentuk segitiga, yang terdiri dari: akses pasar, pengembangan kapasitas dan
fasilitasi perdagangan dan investasi; baik itu dilakukan secara bilateral maupun
dilakukan dengan blok kerja sama ekonomi.
CEPA merupakan perjanjian ekonomi antar negara yang bertujuan meningkatkan
perdagangan bilateral antara kedua belah pihak. CEPA memiliki perbedaan dengan Free
Trade Agreeement (FTA), dimana CEPA tidak hanya bertujuan untuk mengurangi
hambatan perdagangan saja, tetapi perjanjian ini mencakup area kerja sama yang jauh
lebih luas, seperti investasi, bantuan ekonomi, kerja sama teknologi serta energi
terbarukan dan sebagainya sehingga bersifat komprehensif.

2. Apa itu Indonesia - Australia CEPA?
IA-CEPA adalah persetujuan kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Indonesia
dengan Australia, dengan prinsip dasar kemitraan yang saling menguntungkan (WinWin) secara berimbang. Kemitraan ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia
dan Australia dalam jangka waktu yang panjang. Kemitraan baru Indonesia - Australia
diarahkan membentuk “economic powerhouse” di kawasan, dengan mengawinkan
kekuatan kedua negara.

3. Apa cakupan IA-CEPA?
IA-CEPA mencakup Trade in Goods (termasuk Rules of Origin, Custom Procedures and
Trade Facilitation, Technical Barriers to Trade, Sanitary and Phitosanitary), Trade in
Services (termasuk Movement of Natural Persons, Financial Services,
Telecommunications, Professional Services), Investment, E-Commerce, Competition
Policy, Economic Cooperation, dan Institutional and Framework Provisions.

4. Kenapa membentuk CEPA dengan Australia?
Australia merupakan negara maju yang menjadi salah satu mitra strategis. Indonesia
dapat mengambil banyak manfaat untuk bertransisi menjadi negara maju. Australia
dapat memberikan investasi, pengembangan kapasitas, asistensi teknis, dan transfer
pengetahuan dan teknologi, termasuk peningkatan standar kualitas tenaga kerja
berstandar internasional.

© Silahkan mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan mencantumkan sumbernya
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5. Siapa yang mendapatkan manfaat dari IA-CEPA?
Tidak hanya para pelaku usaha, dan tenaga kerja Indonesia, namun konsumen akan
diuntungkan dengan adanya IA-CEPA karena bisa mengakses berbagai pilihan produk
barang dan jasa dengan kualitas yang bagus dan harga yang murah.

6. Apa manfaat/keuntungan IA-CEPA bagi Indonesia?
Banyak sekali keuntungan/manfaat IA-CEPA bagi Indonesia, seperti meningkatkan
daya saing dan akses pasar produk perindustrian, pertanian, perikanan, kehutanan,
juga tenaga kerja RI, dan mendorong investasi Australia ke Indonesia dan
meningkatkan kerja sama kedua negara. (penjelasan lebih lanjut di halaman 4)

7. Bagaimana cara memanfaatkan IA-CEPA?
Di dalam IA-CEPA terdapat preferensi atau komitmen-komitmen dari Australia, yang
terefleksikan di dalam teks perjanjian dan Schedule of Commitments baik untuk akses
pasar barang, jasa, maupun investasi. Dokumen perjanjian akan kami publikasikan
setelah proses ratifikasi oleh DPR selesai. Teknis pemanfaatan IA-CEPA dapat
menghubungi FTA Center seperti yang dicantumkan pada kontak penting di halaman
terakhir.

8. Kapan bisa mulai memanfaatkan IA-CEPA?
Setelah IA-CEPA ditandatangani, proses selanjutnya adalah ratifikasi oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). DPR akan mengevaluasi dokumen IA-CEPA dan
mempertimbangkan bentuk Perundang-undangan yang akan dipakai untuk
mengimplementasikannya.
Jika Indonesia dan Australia sudah meratifikasi dokumen IA-CEPA, maka akan
dipertukarkan melalui nota diplomatik untuk memberitahukan bahwa semua persyaratan
untuk pemberlakuan Persetujuan tersebut sudah telah dilaksanakan.
Setelah proses diatas, maka IA-CEPA secara resmi dapat dipublikasikan isinya secara
luas dan dimanfaatkan oleh semua pihak.
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SEKILAS TENTANG AUSTRALIA
Australia merupakan negara maju yang menjadi salah satu
mitra dagang penting bagi Indonesia. Populasi penduduk
berjumlah 24,6 juta jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan
tahunan 2,7% (2018). Dari segi geografis, letaknya yang
terpisah dari negara lainnya menjadikan Indonesia sebagai
mitra yang potensial. Australia dapat dimanfaatkan sebagai
hub produk-produk Indonesia untuk penetrasi pasar ke
negara-negara Pasifik selatan.
Sebesar 70% PDB Australia didominasi sektor perdagangan jasa, yaitu pariwisata,
pendidikan dan keuangan. Australia mempunyai banyak universitas berkelas dunia, dan
destinasi wisata yang dikelola secara profesional.
Di sektor perdagangan barang, Australia merupakan eksportir utama produk tambang
mineral, pertanian dan peternakan baik dalam bentuk raw material atau produk bernilai
tambah. Tujuan utama ekspornya ke Cina, Jepang, Korea, India, Amerika Serikat, dan
Selandia Baru.
Di tahun yang sama, impor utama Australia adalah produk otomotif, perkapalan,
permesinan, elektronik, farmasi, karet dan turunannya (ban), dan kayu dan turunannya
(furniture). Negara utama asal impor berasal dari Cina, Jepang, Amerika Serikat,
Korea, Thailand, dan Jerman.
Australia memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA/EPA) dengan 31 negara, yaitu
dengan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunai
Darussalam, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos), Amerika Serikat, Chile, RRT, Korea
Selatan, Jepang, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara Pasifik Selatan
(Cook Islands, Micronesia, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Marshall Islands, Samoa,
Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu)
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HUBUNGAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI

INDONESIA - AUSTRALIA

Investasi Australia di Indonesia tahun
2018 mencapai USD 597,4 juta
dengan 635 proyek terdiri lebih dari 400
perusahaan Australia yang beroperasi di
berbagai sektor seperti pertambangan,
pertanian, infrastruktur, keuangan,
kesehatan, makanan, minuman dan
transportasi.
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PEMBENTUKAN

INDONESIA - AUSTRALIA CEPA

Menteri Perdagangan RI dan Australia pada Pertemuan Indonesia - Australia Business Partnership
Group - 2 Agustus 2016

Untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi, khususnya perdagangan dan
investasi, maka pada tanggal 4 April 2005 Presiden RI dengan Perdana Menteri
Australia sepakat untuk mendeklarasikan Kemitraan Komprehensif (Joint Declaration
on Comprehensive Partnership).
Pada bulan Juli 2007, Australia dan Indonesia setuju untuk melakukan studi
kelayakan bersama tentang manfaat perjanjian perdagangan bebas.
Studi dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan hingga tahun 2009, diikuti oleh unsur
pemerintah, swasta dan akademisi kedua negara. Hasil studi memperlihatkan
manfaat yang sangat besar bagi peningkatan perdagangan dan investasi kedua
negara.

Peluncuran IA-CEPA dilaksanakan pada tanggal 2 November 2010, oleh Presiden RI
dan PM Australia di Jakarta. Cakupan utama IA-CEPA: Trade in Goods (termasuk
Rules of Origin, Custom Procedures and Trade Facilitation, Technical Barriers to
Trade, Sanitary and Phitosanitary), Trade in Services (termasuk Movement of Natural
Persons, Financial Services, Telecommunications, Professional Services),
Investment, E-Commerce, Competition Policy, Economic Cooperation, Institutional
and Framework Provisions.
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KILAS BALIK PERUNDINGAN

IA-CEPA

April 2005
Presiden RI dan PM Australia
menyepakati Joint Declaration of
Comprehensive Partnership
Indonesia - Australia
2007 - 2009
Penyusunan Studi Kelayakan mengenai FTA
yang Melibatkan Pemerintah, Swasta, dan
Akademisi Kedua Negara

November 2010
Presiden RI dan PM Australia
Meluncurkan Perundingan IA-CEPA
September 2012 - Juli 2013
Perundingan Putaran ke-1 dan ke-2
November 2013 - Februari 2016
Perundingan Dihentikan Sementara Karena
Dinamika Politik
Maret 2016
Reaktivasi Perundingan IA-CEPA oleh
Menteri Perdagangan kedua negara
Mei 2016 - Desember 2017
Perundingan Putaran ke-3 s/d ke-11
Januari - Mei 2018
Intensifikasi Penyelesaian IA-CEPA di
Tingkat Ketua Kelompok Perunding
Juli 2018
Perundingan ke-12
Agustus 2018
Finalisasi Penyelesaian di Tingkat Ketua
Kelompok Perunding
31 Agustus 2018
Penandatangan Deklarasi Penyelesaian
IA-CEPA oleh Menteri Perdagangan
Kedua Negara Disaksikan oleh
Persiden RI dan PM Australia

4 Maret 2019
Penandatangan IA-CEPA oleh Menteri
Perdagangan Kedua Negara
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ADA PERTANYAAN?
DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung II,
Lt 8 Kementerian Perdagangan,
Jakarta Pusat
ditbilateral@kemendag.go.id
+62 21 3523459, 3858171/
+62 21 38581879

KBRI CANBERRA, AUSTRALIA
8, Darwin Avenue, Yarralumia Canberra,
ACT 2600, Australia
atdag-aus@kemendag.go.id
agung.wicaksono@kemendag.go.id
+61 2 6250 8600, 6250 8654/
+61 2 6273 0757, 6273 6017

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER, SYDNEY
2/644 Botany Rd, Alexandria NSW 2015,
Australia
trade@itpcsydney.com
+61 2 9667 0000

FREE TRADE AGREEMENT (FTA) CENTER
Jakarta (Gd. Kementerian Perdagangan Lt
4, Jl. M.I. Ridwan rais No. 5, Jakarta Pusat)
Bandung (Gd. Direktorat Metrologi,
Kementerian Perdagangan, Jl. Pasteur No.
27, Bandung)
Surabaya (Gd. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Jl. Siwalankerto II/42)
Medan (Gd. Dinas Perindustrian &
Perdagangan, Jl. Putri Hijau No. 6)
Makassar (Gd. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Jl. Manunggal 22 No. 40)
Jakarta (021-3858337) | Bandung (0224202773) | Surabaya (031-8472373) | Medan
(061-4514648) | Makassar (0411-8915404)

INDONESIA-AUSTRALIA BUSINESS
PARTNERSHIP GROUP
KADIN Indonesia
Menara Kadin Indonesia, 29th Floor Jl. H.R.
Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950
Indonesia. www.kadin-indonesia.or.id.
APINDO
Permata Kuningan Building, 10th Floor
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta 12980
Indonesia. www.apindo.or.id.
Indonesia Australia Business Council
World Trade Centre I, 16th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920
Indonesia. www.iabc.or.id.
Australia Indonesia Business Council
International Chamber House, Level 5, 121
Exhibition Street Melbourne VIC 3000
Australia. www.aibc.com.au
AI Group
Level 2 / 441 St. Kilda Road, Melbourne VIC
3004, Australia, www.aigroup.com.au.
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