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Apresiasi Terhadap Upaya Pemerintah Menghadapi Tantangan Global 

Upaya Jangka Menengah dan Panjang

1.EuroCham mengapresiasi fokus pemerintah
pada upaya peningkatan hubungan perdagangan 
melalui negosiasi FTA dan MoU dengan negara-
negara mitra: termasuk negosiasi CEPA Uni 
Eropa-Indonesia. 

2.Saat ini, Uni Eropa tetap menjadi salah satu
mitra dagang penting Indonesia yang dibuktikan
dengan data statistik terbaru yang menunjukkan 
surplus nilai perdagangan dari Indonesia ke Uni 
Eropa. 

a.Berdasarkan data BPS dari Januari-November 
2019 impor dari negara-negara Uni Eropa
berjumlah 7,27 persen dengan nilai impor (USD 
11,360,2 Juta). 

b.Total nilai ekspor ke negara-negara Uni Eropa
berjumlah 8,61 persen (USD 13.180,2 Juta). 

•Hubungan perdagangan yang positif ini 
diharapkan dapat lebih meningkat dengan
perjanjian CEPA Uni Eropa-Indonesia.

Upaya Jangka Pendek dan Menengah

1.Pemerintah Indonesia telah secara tepat 
mengidentifikasi perlunya meningkatkan ekspor 
komoditas dan produk Indonesia untuk
menyeimbangkan transaksi berjalan:

a.Dilakukannya beragam aktifitas promosi
perdagangan

b.Ditawarkannya beragam fasilitas dan 
penyederhanaan yang berkaitan dengan 
prosedur lintas batas untuk meningkatkan 
efisiensi dan daya saing ekonomi negara secara 
keseluruhan. (Penyederhanaan prosedur juga 
akan membantu menarik investasi ke dalam
negeri karena sebagian besar investasi asing, 
termasuk yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan Eropa yang merupakan bagian dari 
rantai pasokan global)



Fasilitas dan Penyederhanaan

Stimulus Fiskal untuk mendorong ekspor

• Fasilitas perpajakan bagi perusahaan berorientasi ekspor dengan status KITE 
(misalnya PPh 22 untuk impor, Pengurangan 30% PPh 22) – hal ini disambut baik
oleh pelaku usaha

Stimulus Non-Fiskal: 

• Penyederhanaan daftar persyaratan untuk melakukan kegiatan impor dan ekspor
barang-barang yang dianggap dibatasi atau dilarang. Di sisi ekspor misalnya, 
pemerintah tidak akan lagi memerlukan sertifikat kesehatan dan V-legal sebagai 
persyaratan, kecuali jika diminta oleh eksportir. 

• DJBC mempromosikan percepatan dari proses ekspor dan impor bagi perusahaan
perdagangan terkemuka (AEO-MITA): percepatan proses impor dan ekspor 
melalui penerapan respon otomatis dan persetujuan dalam proses penyelesaian 
LARTAS, selain itu dilakukan penghapusan persyaratan laporan surveyor beberapa
komoditas

• Ekosistem Logistik Nasional untuk mempercepat proses ekspor dan impor. NLE: 
sistem elektronik tunggal bagi logistik yang menggabungkan INSW, Inaport, 
Inatrade, sistem gudang, sistem transportasi, dan sistem operator terminal.
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Ringkasan Pengamatan: 

1. Sebagai bagian dari rantai perdagangan global, Indonesia dan Uni Eropa merupakan 

mitra dagang bersifat komplementer. Oleh sebab itu Indonesia perlu terus menarik 

investasi dari Uni Eropa. 

2. Impor barang intermediaris pendukung proses produksi perlu terus dilakukan. Ini 

dikarenakan adanya hubungan langsung antara kegiatan impor, dengan peningkatan

investasi asing langsung, dan peningkatan nilai ekspor. 

3. Penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha untuk menciptakan iklim 

investasi yang semakin baik perlu terus diupayakan. 

4. Pembahasan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Eropa seperti 

Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) perlu

mendapatkan dukungan. 

5. Menjaga konsistensi peraturan yang berlaku. Aspek yang paling menjadi hambatan 

menurut para pengusaha Uni Eropa di Indonesia ini perlu diperbaiki agar proses bisnis 

menjadi semakin efisien. 
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