
 

 

Ringkasan Kebijakan ini disusun berdasarkan input dari hasil studi komprehensif yang dilakukan oleh 
Departemen Ekonomi CSIS Indonesia bersama dengan ARISE+ yang berjudul Memetik Keuntungan dari 
Perjanjian Transformatif: Studi Mengenai IEU-CEPA, serta webinar dan diskusi publik peluncuran studi 
tersebut yang didukung oleh Kementrian PPN/Bappenas. Ringkasan Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan 
ulasan mengenai potensi manfaat perjanjian IEU-CEPA yang tengah berjalan, khususnya dalam masa 
pemulihan ekonomi paska krisis pandemi. Laporan lengkap dapat diakses melalui on.csis.or.id/ieucepa-id. 
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PENGANTAR 
Dalam studi mengenai potensi dampak ekonomi Indonesia-European Union Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IEU CEPA)1, CSIS telah memasukkan aspek perdagangan barang dan jasa, 
investasi serta aspek Global Value Chain (GVC) dalam elaborasinya. Berdasarkan temuan dalam 
studi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya kerjasama ekonomi 
Indonesia dan Uni Eropa dalam konteks pengembangan industri dan peningkatan daya saing 
Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan upaya pemulihan ekonomi paska pandemi. 

 
Tantangan Perekonomian Paska Pandemi 
Pandemi Covid-19 berdampak sangat signifikan pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. 
Misalnya, dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar perusahaan mengurangi pekerja sehingga 
berimplikasi pada peningkatan pengangguran sebesar 1.8 persen menjadi 7,1 persen pada Agustus 
2020 dibandingkan dengan Agustus 2019. Selain itu, pekerja di sektor pertanian mengalami 
ekspansi yang mengindikasikan adanya transformasi struktural yang terbalik.2 

Transformasi struktural juga masih diperlukan agar perekonomian Indonesia mampu 
lepas landas. Pada tahun 2019, Bank Dunia mencatatkan kenaikan status Indonesia sebagai negaa 
berpendapatan menengah ke atas berdasarkan PDB per kapita.  

Artinya, Indonesia sangat mungkin untuk kembali masuk ke dalam kelompok negara kelas 
mengengah ke bawah. Yang perlu dicatat adalah resesi ini merupakan yang pertama dalam dua 
dekade terakhir. Bank Dunia mengestimasi bahwa pandemi berpotensi membuat pertumbuhan 
ekonomi dunia berada di bawah level fundamental selama bertahun-tahun. Pemulihan ekonomi 
diperkirakan mulai pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,4 persen. Asumsi  utama dari 
kalkulasi ini adalah tentu program vaksinasi berjalan lancar.3 

Tantangan pemulihan ekonomi menjadi semakin berat sebab ruang gerak dalam 
anggaran pemerintah terbatas. Sebagai contoh, pemerintah sulit melakukan belanja yang efektif, 
penerimaan seperti pajak terhambat, dan ketergantungan tinggi pada pembiayaan asing karena 
dangkalnya sektor keuangan domestik.4 Defisit anggaran pun terbatas pada kisaran 4.51 – 4.85 
persen dari PDB.5 Selain itu, untuk mengangkat pertumbuhan potensial dalam dalam jangka 
menengah, syarat utama yang tentunya harus dipenuhi adalah efektivitas respon terhadap krisis 
dan reformasi struktural. Ini sangat diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang mendalam 
pada investasi, produktivitas dan sumber daya manusia (Bank Dunia, 2021). 

Mempertimbangkan hal tersebut, Indonesia perlu menyiapkan strategi penyokong 
pertumbuhan ekonomi lainnya dalam jangka panjang terutama yang dapat membantu 
meningkatkan daya saing. Di masa pandemi di mana banyak negara yang mengeluarkan 
kebijakan proteksi perdagangan dan berorientasi domestik, justru yang dibutuhkan sebaliknya 
adalah penguatan kerjasama perdagangan, investasi dan rantai nilai dalam rangka meningkatkan 
ketahanan ekonomi. Terkait ini, strategi perdagangan akan memainkan peran krusial pada masa 
pemulihan ekonomi. 

 
1 Laporan mengenai studi bisa diakses di https://www.csis.or.id/publications/memetik-keuntungan-dari-perjanjian-transformatif-
studi-mengenai-indonesia-eu-cepa 
2 Temenggung et al (2021) Managing Recovery and Seizing Reform Opportunities, Bulletin of Indonesian Economic 
Studies, 57:1, 1-28, DOI: 10.1080/00074918.2021.1908207 
3 Puteri, Cantika. (2021, January 30). Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Baru Pulih 5 dan Normal 5 Tahun Lagi. CNBC. 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210130162502-4-219878/bank-dunia-ramal-ekonomi-ri-baru-pulih-normal-5-tahun-
lagi 
4 Ibid. 
5 Santoso, Yusuf. (2021, May 4). Outlook Defisit APBN Tahun 2022 Turun Jadi Rp Rp 879 Triliun. Kontan. 
https://newssetup.kontan.co.id/news/outlook-defisit-apbn-tahun-2022-turun-jadi-rp-879-triliun?page=all 



Perdagangan yang dimaksudkan tidak terbatas pada pandangan konvensional, tetapi juga 
mempertimbangkan perdagangan dalam kerangka Global Value Chain (GVC). Perdagangan model 
ini telah mencakup 50 persen dari perdagangan dunia. Apabila disertai dengan kebijakan yang tepat, 
GVC dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan serta menciptakan 
lapangan kerja yang berkualitas. Partisipasi dalam GVC memiliki korelasi positif terhadap 
pendapatan per kapita. Bank Dunia (2020) mengestimasi kontribusi partisipasi GVC pada 
pendapatan per kapita dua kali lipat lebih besar dari perdagangan internasional. Dengan semakin 
pentingnya peran GVC dalam perekonomian, kerjasama ekonomi harus memperhitungkan aspek 
ini. 

Berikut ini adalah gambaran lebih lanjut mengenai IEU CEPA dan peningkatan daya saing serta 
upaya pendalaman industri. 

 
Kerjasama Ekonomi untuk Menjadi Semakin Kompetitif 
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin intensif dalam menjalin perjanjian ekonomi 
contohnya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership dan beberapa perjanjian bilateral. Salah 
satu tujuannya tentu untuk mengeratkan hubungan ekonomi dengan mitra perjanjian, termasuk 
menggiatkan perdagangan dan investasi. IEU CEPA merupakan perjanjian kemitraan 
ekonomi yang strategis dan paling komprehensif serta menjadi prioritas pemerintah 
untuk dapat segera diselesaikan.  

Hubungan perdagangan kedua perekonomian cenderung bersifat komplementer yang utamanya 
didorong oleh perbedaan kemajuan ekonomi, pengembangan teknologi, dan keunggulan 
komparatif. Indonesia sendiri merupakan mitra dagang EU terbesar ke-5 di ASEAN yang ekspor 
utamanya seputar produk hewani atau nabati, alas kaki, dan produk kimia. Adapun impor 
Indonesia dari EU didominasi oleh produk berteknologi dan bernilai tambah tinggi seperti 
permesinan. Dalam hal perdagangan jasa, Indonesia cenderung bergantung pada beberapa impor 
jasa dari EU seperti transportasi, komunikasi, komputer dan informasi teknologi. 

Mempertimbangkan pola perdagangan tersebut, CSIS mengkaji potensi dampak ekonomi dari 
perjanjian ini. Dari analisa kuantitatif dan kualitatif, temuan CSIS mengindikasikan bahwa IEU 
CEPA berpeluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui tiga jalur transmisi, 
yakni ketersediaan input baik barang maupun jasa, peluang diversifikasi ekspor, dan 
perbandingan daya saing di kawasan. 

Pertama, berkurangnya hambatan perdagangan akibat liberalisasi perdagangan akan 
meningkatkan ketersediaan input, barang antara, dan barang modal yang berkualitas dan 
harga yang relatif lebih murah. Ini tentu akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan 
kinerja industri sehingga berimplikasi pada peningkatan daya saing produk Indonesia. Hal ini tidak 
terbatas pada perdagangan barang, melainkan juga Indonesia diestimasikan akan meraup 
keuntungan dari perdagangan jasa dengan EU. Sebagaimana saat ini, Indonesia mengalami 
kelebihan permintaan untuk 23 dari 44 sektor jasa, kerjasama dengan EU adalah opsi untuk mengisi 
kebutuhan impor ini. Urgensi perdagangan jasa pun meningkat sebab untuk meningkatkan daya 
saing, Indonesia perlu meningkatkan kandungan jasa dalam ekspor. Keterbukaan sektor jasa 
perantara memiliki keterkaitan yang signifikan dengan daya saing ekspor manufaktur yang 
berteknnologi tinggi (Fink, Mattoo, dan Neagu, 2005). Industri seperti ini cenderung memiliki 
proporsi biaya untuk jasa yang cukup tinggi. 

Kedua, IEU CEPA menyediakan peluang untuk diversifikasi ekspor Indonesia. 
Peningkatan keragaman ekspor ini disesuaikan dengan kapasitas produksi Indonesia dan potensi 
permintaan di pasar EU. International Trade Centre (ITC) mengidentifikasi beberapa produk 
agrikultur dan manufaktur Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor ekspor 



baru ke wilayah EU dan Eropa Barat. Diversifikasi dan pengembangan ekspor baru membawa 
eksternalitas positif pada prospek jangka panjang dalam memfasilitasi produktivitas yang lebih 
tinggi, terutama apabila dilihat dari sisi skala ekonomi. 

Ketiga, perjanjian dengan EU menjadi semakin penting bagi Indonesia untuk 
mempertahankan daya saingnya di kawasan. Hal ini terkait dengan adanya negara ASEAN 
lain yang sedang menjalankan kerjasama dengan EU. Sebagai contoh, kerjasama EU dan Vietnam 
yang selain meningkatkan akses pasar produk Vietnam juga mengembangkan daya saing mereka. 
Implikasinya, apabila dibandingkan antar negara, produk Indonesia dapat mejadi relatif kurang 
menarik bila dibandingkan dengan produk negara lain di kawasan. Dengan kata lain, daya saing 
Indonesia bisa semakin terkikis akibat semakin kompetitifnya anggota ASEAN lainnya.  

Meskipun seiring perkembangan literatur, bukti empiris mengenai dampak perdagangan pada 
produktivitas masih belum konklusif, keterkaitan kuat antara keduanya sangat penting untuk 
diperhatikan dalam menyiapkan kebijakan terkait perdagangan. Peningkatan produktivitas juga 
dimungkinkan terjadi karena adanya kompetisi impor yang mendorong perusahaan untuk 
meningkatkan kualitas dan teknologi produksinya. Selain itu, relokasi proses produksi ke tempat 
yang memiliki kapabilitas produksi atau dikenal sebagai offshoring juga dapat meningkatkan 
produktivitas. 

 

Optimalisasi Rantai Nilai Global Demi Pendalaman Industri 
Keterlibatan Indonesia dalam GVC masih belum optimal. Berdasarkan IORA Database, 
Indonesia umumnya relatif mirip dengan negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Namun, 
apabila, ditelaah menurut jenis keterlibatannya, Indonesia masih tertinggal dalam pemanfaatan nilai 
impor untuk ekspor dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari nilai Backward Value Added (BVA) 
Indonesia pada tahun 2018 yakni 10 persen yang lebih rendah dari Vietnam (32 persen) dan 
Thailand (30 persen). Selain itu, meskipun Forward Value Added (FVA) Indonesia relatif tinggi, 
yakni sekitar 40 persen, sebagian besar nilai tambah tersebut berasal dari sektor primer. Sektor 
manufaktur seperti tekstil, elektronik, dan kendaraan bermotor, hanya mencakup sekitar 11 persen 
dari nilai tambah tersebut. 
Studi Bank Dunia (2020) mengindikasikan bahwa Indonesia lebih terlibat dalam rantai nilai 
produksi manufaktur yang sederhana, seperti negara berkembang lainnya yaitu Argentina dan 
Etiopia. Padahal, keterlibatan yang tinggi dapat membantu Indonesia melakukan pendalaman 
industri. Berbagai faktor dapat memengaruhi partisipasi suatu negara dalam GVC, iklim usaha dan 
investasi, ketersediaan input dan tenaga kerja, konektivitas, dan lain-lain. Dalam hal regulasi, salah 
satu hal yang disinyalir menghambat keterlibatan manufaktur Indonesia adalah aturan Tingkat 
Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Padahal, terlibat dalam GVC adalah opsi bagi negara berkembang untuk melakukan pendalaman 
industri. Spesialisasi yang ditawarkan oleh berpartisipasi dalam rantai nilai global lebih murah dan 
efisien daripada membangun seluruh rantai nilai produksi dalam negeri. Skema ini juga mendorong 
perusahaan untuk belajar dan memperbaharui teknologi produksinya. Jadi, GVC tidak hanya 
mendorong pemanfaatan keunggulan komparatif, melainkan berpotensi mengakselerasi 
industrialisasi. 

Masih minimnya partisipasi Indonesia dalam GVC menyisakan ruang untuk berkembang. 
Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana keterlibatan dalam GVC bisa membantu pengembangan 
industri. Secara sederhana, proses ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, kondisi awal adalah ekspor 
suatu negara lebih didominasi oleh nilai tambah domestik sehingga kontribusi nilai tambah 
impornya rendah. Sayangnya, situasi ini disertai dengan nilai ekspor total yang terbatas. Kedua, 
negara bergabung dalam GVC. Dalam tahap ini terjadi peningkatan porsi peningkatan kandungan 



impor dan penurunan porsi kandungan lokal. Namun, peningkatan nominal ekspor meningkat 
sehingga nilai tambah kandungan lokal secara nominal dan kontribusinya pada perekonomian turut 
meningkat. Ketiga, industri dalam suatu negara mengalami pendalaman di mana telah terjadi 
adaptasi sehingga industri telah mampu memproduksi barang antara. Pada tahap inilah nilai 
nominal ekspor semakin besar yang disokong oleh proporsi kandungan lokal yang terus meningkat. 

 

Gambar 1. Skema Sederhana GVC dan Pendalaman Industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEU CEPA membawa peluang agar Indonesia semakin terintegrasi dalam rantai nilai 
perusahaan-perusahaan asal Uni Eropa. Walaupun ASEAN adalah hub penting bagi GVC dari 
Uni Eropa, peran Indonesia sendiri masih belum strategis. Hanya 0,58 persen dari FVA EU yang 
melewati Indonesia. Angka ini relatif lebih kecil dibanding Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dalam 
konteks ini, IEU CEPA akan semakin memudarkan hambatan perdagangan sehingga arus barang 
dan jasa semakin lancar. Penurunan tarif rata-rata sebesar 1 poin persentase diasosiasikan dengan 
peningkatan partisipasi backward dan forward masing-masing sebesar 6 persen dan 7 persen (Bank 
Dunia, 2020). Indonesia bisa semakin partisipatif dengan memasok barang input dan antara, serta 
menyediakan jasa bisnis dan penunjang administrasi.  

 
PENUTUP 
Pandemi Covid-19 mencatatkan kemunduran pada perekonomian global dan Indonesia. 
Transformasi struktural Indonesia menuju perekonomian yang lepas landas kembali tersendat. 
Dalam beberapa tahun ke depan, output diestimasikan masih akan berada di bawah level 
potensialnya. Perekonomian yang pulih tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sayangnya, tidak 
banyak ruang dalam anggaran pemerintah untuk terus menyokong pertumbuhan. Oleh karena itu, 
diperlukan sumber pertumbuhan lain dalam jangka menengah dan panjang. 

Sebagaimana partisipasi ekspor dan keterlibatan dalam GVC semakin krusial perannya dalam 
pembangunan, segala bentuk upaya yang mendorong pada realisasinya kedua hal ini sangat patut 
diperhitungkan dalam rangka pemulihan ekonomi. IEU CEPA memberikan peluang untuk 
meningkatkan daya saing produk Indonesia dan meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam GVC 
perusahaan asal EU. Sayangnya, manfaat kerjasama ini tidak serta merta lagsung dapat 
direalisasikan. 

Terkait dengan daya saing dan partisipasi GVC, masih terdapat beberapa peraturan yang 
menghambat. Misalnya, regulasi TKDN dianggap tidak sejalan dengan semangat semakin 
partisipatif dalam GVC. Selain itu, dunia usaha sangat mengharapkan pemerintah proaktif dalam 



memfasilitasi pengembangan daya saing produk Indonesia. Khusus untuk sektor-sektor yang akan 
lulus Generalized System of Preferences (GSP), strategi khusus diperlukan agar daya saing produk tidak 
terjerembap sebagai imbas dari tarif yang lebih tinggi. 

Perjanjian ini tentu saja bukan merupakan obat mujarab yang dapat langsung membuat Indonesia 
semakin kompetitif, partisipatif, dan produktif. Berbagai tindakan, baik di tingkatan kebijakan 
maupun pengembangan kapasitas harus dapat dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan 
usaha yang lebih baik. 
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