DRA
PANDUAN
Menyiapkan Masukan untuk Negosiasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Indonesia
Dengan ditunjuknya APINDO sebagai bagian dalam Tim Ahli Negosiasi Perdagangan Internasional
Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 6 tahun 2013, Bidang Hubungan Internasional dan Investasi
APINDO menerima masukan dari seluruh anggota DPN APINDO terkait potensi dampak kerjasama
ekonomi (perdagangan dan investasi) Indonesia dengan negara-negara berikut:





Australia
Uni Eropa
EFTA
(Swiss, Norwegia, Iceland & Lichtenstein)
Trans-Pacific Partnership
(Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Australia, New Zealand, Jepang, Brunei
Darussalam, Malaysia, Singapura & Vietnam)

Masukan harus diberikan secara tertulis dan dapat diberikan dalam berbagai bentuk mulai dari email
sederhana hingga paper analisis. Poin-poin masukan dapat merujuk pada berbagai pengalaman di
masa lalu, rencana kerja di masa yang akan datang, atau harapan terkait perdagangan (barang dan
jasa), investasi, dan kerjasama ekonomi dengan negara atau rekan kerja di negara-negara atau
kawasan tersebut. Masukan Anda dapat diberikan secara umum terhadap kegiatan perdagangan dan
investasi di salah satu negara/kawasan di atas. Namun, masukan juga dapat berfokus pada komentar
tentang dampak yang dapat timbul dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara tersebut di atas.
Isu-isu yang dapat dipertimbangkan untuk pemberian masukan antara lain:
-

-

Akses pasar (bea masuk, kuota ekspor/impor dan perijinannya)
Technical barriers to trade (standar barang, sertifikasi, prosedur kepabeanan/pengiriman
barang, karantina, pengecekan kebersihan (sanitary & phytosanitary), aturan keaslian/rules
of origin)
Perdagangan jasa (termasuk persyaratan ekuitas, pendirian kantor perwakilan, pengakuan
atas kemampuan/kualifikasi)
Pergerakan orang (termasuk visa dan ijin tinggal tenaga kerja, turis, pebisnis/business
persons)
Investasi (termasuk persyaratan investasi, repatriasi modal, maupun sengketa investasi antara
perusahaan dengan pemerintah)
Pengadaan barang pemerintah (transparansi regulasi, proses tender, dan persaingan)
Hak kekayaan intelektual, paten, indikasi geografis dan e-commerce
Kebijakan persaingan usaha
Kebijakan terkait lingkungan dan perburuhan yang membebani perdagangan
Kerjasama ekonomi yang dirasa perlu difasilitasi oleh pemerintah

Masukan juga dapat merupakan perbandingan dengan pasar negara lain dimana Anda pernah
melakukan kerjasama perdagangan/investasi sebelumnya. Kami juga menerima masukan dan
pandangan Anda terhadap isu lintas sektoral yang pernah atau berpotensi untuk Anda hadapi ketika
melakukan kegiatan perdagangan dan investasi dengan negara tersebut yang mungkin dapat
difasilitasi melalui negosiasi perjanjian perdagangan.
APINDO secara otomatis akan menjaga kerahasiaan masukan dan identitas pemberi masukan dari
pihak ketiga manapun. Segala bentuk pengungkapan atas masukan dan identitas pemberi masukan

akan dilakukan dengan persetujuan tertulis pemberi masukan. Masukan Anda akan disatukan dengan
masukan APINDO terhadap negosiasi perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia dengan
negara/kawasan tersebut di atas sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Tim Negosiasi Perdagangan Internasional Indonesia.
ALB APINDO yang tertarik diharapkan dapat mengirimkan masukannya sebelum 30 Juni 2016. Semua
masukan yang diterima setelah tanggal tersebut akan tetap dicatat dan dipertimbangkan selama
proses negosiasi perjanjian perdagangan masih berlangsung. Masukan harus mencantumkan
negara/kawasan yang dimaksud dalam masukan Anda dan harus disertai dengan identitas dan kontak
langsung pemberi masukan (nama, jabatan/perusahaan, telpon dan email). Masukan dapat dikirimkan
ke:
Sekretariat DPN APINDO
(Cq. Bidang Hubungan Internasional & Investasi)
DPN APINDO
Gd. Permata Kuningan Lt. 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur – Setiabudi
Jakarta 12980
Email
Fax

: info_center@apindo.or.id atau internasional@apindo.or.id
: +62-8378-0823 or 8378-0746

