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OVERVIEW
PROFIL

SEJARAH AWAL

Regional Comprehensive

Konsep RCEP secara resmi diadopsi

Economic Partnership

pada KTT ASEAN ke-19 di Bali tahun

(RCEP) merupakan sebuah

2011, saat Indonesia menjadi ketua

perjanjian dagang

ASEAN. Pada akhir tahun 2012, 16

internasional yang

Kepala Negara/Pemerintahan RCEP

melibatkan 16 negara (10

meluncurkan perundingan RCEP.

negara ASEAN dan 6 negara
mitra FTAs).
Dengan mengusung

Capaian tersebut menjadi milestone
peran Indonesia dalam mendukung
integrasi ekonomi regional dan dunia.

semangat ASEAN Centrality,

Sebagai inisiator RCEP, Indonesia

RCEP lahir sebagai mega

ditunjuk sebagai Negara Koordinator

FTAs yang dirancang guna

(country coordinator) dan Ketua

mengkonsolidasikan 5

Komite Perundingan Perdagangan

perjanjian ASEAN + 1 FTAs

RCEP (TNC Chair).

eksisting dengan RRT,

Direktur Jenderal Perundingan

Jepang, India, Korea,
Australia, dan Selandia Baru.
Namun demikian, kehadiran
RCEP tidak berarti akan
mengeliminasi atau
menggantikan keberadaan
5 perjanjian ASEAN + 1 FTAs
eksisting.

Perdagangan Internasional, Iman
Pambagyo, selaku Ketua Komite
Perundingan RCEP telah memimpin
jalannya perundingan RCEP sejak
putaran pertama pada bulan Mei
2013. Dibawah kepemimpinan beliau,
RCEP menjadi perundingan yang
dibangun berdasarkan consensus
dengan ASEAN sebagai drivers’ seat.
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RCEP : MEGA FTA
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan
inisiatif ASEAN dalam mengkonsolidasikan ASEAN+1 FTAs yang
selama ini telah diimplementasikan. Dalam hal ini, Negara Peserta
RCEP adalah 10 Negara ASEAN dan 6 Negara Mitra FTAs yaitu
Australia, RRT, India, Jepang , Korea, dan Selandia Baru.
Konsep

RCEP

merupakan

inisiatif

Indonesia

pada

masa

keketuaannya di ASEAN pada tahun 2011 dan selanjutnya menjadi
inisiatif ASEAN yang diumumkan dan diperkenalkan ke seluruh
Mitra ASEAN FTA pada bulan November 2011. Pada bulan Agustus
2012, keenam Negara Mitra ASEAN FTA mendukung konsep ini dan
kemudian di akhir tahun 2012, 16 Kepala Negara/Pemerintahan
RCEP meluncurkan dan mengesahkan “the Guiding Principles and
Objectives for Negotiating the RCEP”.
Perundingan RCEP telah berjalan selama lebih dari 7 tahun dan
telah melewati 28 putaran perundingan reguler, 13 pertemuan
tingkat menteri dan 3 kali Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT). Pada KTT RCEP ke-3 tanggal 4 November 2019, seluruh
Kepala

Negara/Pemerintahan

RCEP

kecuali

India,

telah

mengumumkan penyelesaian keseluruhan teks perjanjian RCEP
dan secara esensial penyelesaian akses pasar.
Selanjutnya, penyelesaian isu tersisa, legal scrubbing dan hal-hal
lain yang dirasa perlu akan diselesaikan segera pada tahun ini
sehingga target penandatanganan pada November 2020 dapat
terlaksana.
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FITUR:
Tujuan RCEP adalah membentuk
suatu perjanjian yang modern,
komprehensif, berkualitas tinggi,
dan saling menguntungkan bagi
seluruh anggota RCEP.
MODERN. Sebagai suatu perjanjian dengan cakupan
lebih luas dari ASEAN+1 FTAs yang telah ada dengan
mempertimbangkan
perubahan
dan
realitas
perdagangan saat ini yang penuh tantangan dan
dinamis. Perjanjian ini memiliki perhatian lebih
kepada pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)
dan isu perdagangan melalui sistem elektronik (ECommerce).
KOMPREHENSIF. Terdapat 20 Bab perjanjian yang
mengatur mengenai Perdagangan Barang; Ketentuan
Asal Barang; Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi
Perdagangan; Sanitary dan Phytosanitary; Standar,
Teknis, dan Prosedur Penilaian; Trade Remedies;
Perdagangan
Jasa;
Jasa
Telekomunikasi;
Jasa
Keuangan; Layanan Profesional; Pergerakan Manusia;
Investasi; Kekayaan Intelektual; E-Commerce; UKM;
Kerja Sama Ekonomi dan Teknis; Hukum dan
Kelembagaan; dan Penyelesaian Sengketa.
BERKUALITAS TINGGI. Mendorong pemanfaatan
regional value chain serta peningkatan produktivitas,
keberlanjutan, responsible, dan persaingan yang
sehat.
SALING
MENGUNTUNGKAN.
Menjadi
lokomotif
pembangunan di kawasan 16 Negara anggota RCEP
dimana dalam pengimplementasiannya dikawal
dengan kerja sama ekonomi teknis dan peningkatan
kapasitas negara anggotanya.
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MANFAAT
RCEP
RCEP

menciptakan

industri

peluang

Indonesia

bagi
dalam

memanfaatkan regional value chain
di Kawasan. RCEP diprediksi akan
mendorong

efisiensi

mendapatkan

dalam

input

dan

mengalokasikan produk ekspor ke 15
negara anggota RCEP lainnya karena
berkurangnya

hambatan

tarif

dan

non-tarif. Selain itu, Perjanjian RCEP
juga

menyepakati

langkah-langkah

penyederhanaan aturan asal barang
yang ada sehingga hanya terdapat
satu aturan asal barang untuk ekspor
ke 15 Negara anggota RCEP lainnya.
RCEP mendorong peningkatan jasa
telekomunikasi
tinggi.
jasa

Dengan

yang

berkualitas

adanya

pengaturan

telekomunikasi

memungkinkan

dalam

RCEP,

penyelenggara

jasa

telekomunikasi Indonesia memperluas
layanannya ke Negara anggota RCEP
lainnya, dan demikian sebaliknya.

NOV 2019
RCEP memperluas akses pasar dan
meningkatkan

daya

saing

bagi

penyedia sektor jasa maupun tenaga
kerja di Indonesia. Selain perluasan
pasar,

Indonesia

keuntungan

juga

dapat

dengan

meraih

masuknya

penyedia jasa dari negara mitra yang
lebih maju, guna menjadi pesaing dan
pendorong

bertumbuh-kembangnya

penyedia jasa domestik sehingga dapat
bersaing di pasar internasional. Dalam
konteks

Movement

Natural

Persons

(MNP), kesepakatan RCEP mendukung
pengakuan

Jasa

Profesional

dalam

kawasan sehingga dapat memfasilitasi
pergerakan

tenaga

kerja

profesional

antar seluruh Negara anggota RCEP,
dimana hal ini dapat dimanfaatkan oleh
tenaga
sesuai

kerja

professional

bidang

yang

Indonesia
disepakati

sebagaimana terdapat dalam lampiran
Jasa Profesional.
akan

mendorong

Ketentuan ini
tumbuhnya

juga
dialog

diantara badan-badan profesi mengenai
pengakuan
pendaftaran,
dalam

kualifikasi,
serta

profesi

lisensi

dan

pengembangan
yang

menjadi

kepentingan bersama.
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RCEP mendorong investor Indonesia
untuk berinvestasi di seluruh wilayah
RCEP dengan adanya peningkatan
iklim
investasi
dalam
kawasan.
Perjanjian RCEP memberikan kepastian
berusaha bagi investor Indonesia di
dalam kawasan RCEP, tanpa adanya
diskriminasi. RCEP akan mencakup
perlindungan investasi inti, termasuk
aturan
yang
mensyaratkan
pembayaran kompensasi di mana
investasi diambil alih, perlakuan yang
adil dan setara, kompensasi atas
kerugian
akibat
konflik
dan
perselisihan sipil. Namun demikian,
mengingat Perjanjian RCEP belum
mengatur klausa Investor-State Dispute
Settlement,
akan
dirundingkan
kembali setelah Perjanjian ini mulai
berlaku efektif, maka sengketa yang
terjadi antara FDI dengan Pemerintah
belum dapat ditangani secara efektif.
RCEP
memberikan
sinyal
positif
kepada penyedia jasa keuangan dari
Negara anggota RCEP. Hal ini berarti
bahwa penyedia jasa dari Negara
anggota
RCEP
lainnya
dapat
menyediakan
jasa
keuangan
di
Indonesia, termasuk melalui mode 3
(investasi/supplier jasa). Sinyal tersebut
misalnya
tercermin
pada
pasal
transparency, new financial services,
Self-Regulatory
Organizations,
dan
payment and clearing system. Di sisi
lain ketentuan dalam Jasa Keuangan
juga memberikan kepastian mengenai
hak
negara
dalam
pelaksanaan
tugasnya terkait perwujudan dan
stabilitas
ekonomi
dan
sistem
keuangan yang dilaksanakan dengan
terukur serta dilandasi oleh itikad baik.
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RCEP mengatur mekanisme yang lebih
baik dalam mengatasi hambatan non
tarif. Perjanjian RCEP mengatur bidangbidang seperti prosedur bea cukai,
karantina dan standar teknis. Dengan
mempromosikan transparansi dan kerja
sama teknis di bidang tersebut diantara
Negara
anggota
RCEP,
tanpa
mengesampingkan apa-apa yang telah
disepakati
dalam
komitmen
WTO,
diharapkan dapat mengatasi hambatan
non tarif dalam kawasan.
RCEP mendukung pengakuan Jasa
Profesional dalam kawasan. Dengan
adanya lampiran Jasa Profesional, akan
memberikan disiplin ilmu khusus yang
mengatasi hambatan perbatasan dalam
layanan jasa professional. Hal ini juga
akan mendorong tumbuhnya dialog
diantara badan-badan profesi mengenai
pengakuan
kualifikasi,
lisensi
dan
pendaftaran, serta pengembangan dalam
profesi yang menjadi kepentingan
bersama.
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RCEP
memfasilitasi
peningkatan
lingkungan regulasi dan peluang bisnis
pada semua lini. Bab Pengadaan
Pemerintah dalam RCEP mendukung
peningkatan
transparansi
dan
kerjasama dalam kawasan mengenai
pengadaan barang dan jasa oleh
Pemerintah.
RCEP
merupakan
perjanjian pertama Indonesia yang
memasukan
aturan
mengenai
pengadaan pemerintah dalam suatu
pakta perdagangan. RCEP juga memiliki
Bab mengenai Persaingan Usaha, yang
akan
mewajibkan
pihak
untuk
memelihara hukum dan peraturan
persaingan yang melarang kegiatan
anti-persaingan,
dan
memastikan
penegakan independen.
RCEP
mendorong
pembangunan
kapasitas ekonomi dan kemampuan
UKM dalam kawasan. Dengan adanya
Bab Kerja Sama Ekonomi dan Teknis,
diharapkan implementasi Perjanjian
RCEP dan pemanfaatannya dapat lebih
efektif karena peningkatan kapasitas
dan kemampuan Negara anggota RCEP
yang belum mampu memanfaatkannya
dapat dilakukan dengan memanfaatkan
klausula ini. Sementara untuk Bab
Usaha
Kecil
dan
Menengah,
memberikan kerangka kerja untuk
program yang dapat meningkatkan
kemampuan UKM dalam berpartisipasi
memanfaatkan peluang dari Perjanjian
RCEP. Inisiatif-inisiatif pemberdayaan
UKM juga dapat dilakukan dengan
memanfaatkan klausula dalam Bab
Kerja Sama Ekonomi dan Teknis.
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RCEP memberikan perlindungan dan
penegakan kekayaan intelektual di
dalam
kawasan.
Bab
Kekayaan
Intelektual yang disepakati dalam RCEP
telah
mengakomodir
kepentingan
Indonesia diantaranya (1) penghapusan
klausula kewajiban ratifikasi Rome
Convention 1961, UPOV 1991, Hague
Convention 1999 dan Singapore Treaty
2006; (2) penghapusan klausula tanggal
proteksi Indikasi Geografis (IG) yang
dapat prejudice kesepakatan tanggal
proteksi IG melalui future FTA Indonesia
dengan negara ketiga: (3) memiliki
klausula terkait inkonsistensi yang
menegaskan
bahwa
dalam
hal
inkonsistensi antara RCEP dan TRIPS,
maka TRIPS yang berlaku (prevail); (4)
penghapusan
klausula
penegasan
interpretasi putusan kasus WTO yang
tidak
sejalan
dengan
interpretasi
Indonesia (dan hukum nasionalnya)
atas TRIPS (DS-179); (5) penghapusan
prior trademark sebagai dasar oposisi
pendaftaran IG; dan (6) kesepakatan
klausula Genetic Resources, Traditional
Knowledge
and
Forklore
(GRTKF)
dengan elemen dan komitmen yang
lebih baik dari apa yang disepakati
dalam AANZFTA.
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RCEP memiliki aturan mengenai ecommerce dalam rangka mendorong
pelaku
usaha
Indonesia
untuk
memanfaatkan perdagangan digital
dalam
kawasan.
Perjanjian
ini
mempromosikan perdagangan digital
lintas batas seperti mendukung bisnis
Indonesia untuk mentransfer data
lintas batas sebagai bagian dari
kegiatan
mereka
namun
dan
memberikan pembatasan untuk data
terkait kepentingan publik, termasuk
persyaratan
untuk
lokalisasi
penyimpanan
data.
Aturan
yang
mempromosikan digitalisasi dokumen
perdagangan dan penggunaan tanda
tangan
elektronik
dan
otentikasi
elektronik
juga
akan
membantu
memfasilitasi
perdagangan
lintas
batas. Perjanjian ini juga melindungi
konsumen
dan
informasi
pribadi
pengguna secara online.
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RCEP memperluas akses pasar untuk
produk ekspor Indonesia. Komitmen
integrasi ekonomi di kawasan RCEP,
diharapkan dapat diwujudkan melalui
pembukaan
akses
pasar
secara
bertahap sesuai jangka waktu yang
telah disepakati ke 15 Negara anggota
RCEP lainnya. Bagi ASEAN, RCEP
bukanlah pembukaan akses pasar baru
dengan para Mitra FTAnya, meskipun
terdapat sejumlah akses baru, karena
ASEAN
Plus
One
FTAs
telah
diimplementasikan kurang lebih sejak
10 tahun lalu. Dalam hal ini Indonesia
memperoleh akses pasar baru untuk
produk
kertas,
agrikultur,
kopi,
perikanan dan kimia ke Negara Mitra
yang sudah tergabung dalam RCEP.

Informasi lebih lanjut silakan menghubungi :
Direktorat Perundingan ASEAN, Ditjen PPI, Kemendag
Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Gedung II Lt. 9
inter.subregional@gmail.com
@ditperundinganasean

