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Ringkasan ini bersumber dari studi yang ditugaskan oleh Fern tentang pelajaran dari Perjanjian Perdagangan Bebas (Free
Trade Agreement/FTA)) antara Indonesia dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA). Ringkasan ini berisi tentang FTA
Indonesia-EFTA dan memerinci posisi Fern terkait dengan FTA ini serta memberi rekomendasi untuk Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Kooperatif UE-Indonesia (CEPA).

NEGOSIASI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS UE-INDONESIA – SITUASI SAAT INI
Uni Eropa (UE) dan Indonesia telah menegosiasikan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), yang dikenal sebagai Perjanjian
Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) sejak tahun 2016. Sebelas putaran negosiasi sudah dilaksanakan, tetapi
perdagangan minyak sawit ‘berkelanjutan’ masih tetap merupakan penghalang. Indonesia telah meminta pengakuan
akan skema wajib Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan telah juga mengusulkan klausul yang
akan membuat UE berkomitmen untuk tidak mendiskriminasi minyak sawit. 3 Usulan-usulan tertulis UE berfokus
pada mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, tetapi tidak memuat insentif untuk perdagangan minyak sawit
berkelanjutan dan tidak mencakup kewajiban untuk menghentikan perdagangan komoditas yang menyebabkan
deforestasi, degradasi hutan, atau pelanggaran hak asasi manusia.4

DIFERENSIASI TARIF UNTUK MINYAK SAWIT “BERKELANJUTAN” DALAM FTA EFTA-INDONESIA
Paralel dengan negosiasi FTA dengan UE, Indonesia
menyepakati suatu FTA dengan EFTA (Islandia, Lichtenstein,
Norwegia, dan Swiss) pada Desember 2018, yang mulai
berlaku pada 1 November 2021. Perjanjian inovatif ini memuat
Pasal 8.10, yang menghubungkan akses pasar istimewa
dengan produksi berkelanjutan. Minyak sawit, dan minyak
nabati lainnya “yang telah diproduksi dengan melindungi
hutan primer, lahan gambut, dan ekosistem terkait lainnya...
dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan pekerja
setempat” akan mendapatkan akses pasar istimewa.5 Ini

adalah kali pertama sebuah FTA bilateral menghubungkan
produksi ‘berkelanjutan’ dengan tarif lebih rendah.
Dari empat negara EFTA, sejauh ini Swiss adalah yang terbesar.
Alih-alih menetapkan sistem kendali sendiri, pemerintah
Swiss memutuskan untuk menilai apakah skema-skema
sertifikasi minyak sawit yang ada memadai untuk memenuhi
kriteria dalam Pasal 8.10. Sekretariat Negara untuk Urusan
Ekonomi (SECO) menugaskan evaluasi 6 skema-skema
yang ada dan mengidentifikasi empat skema yang dapat
memberi bukti kepatuhan: (1) Pembahasan tentang Minyak

1 - Harapan palsu? Analisis rancangan peraturan baru tentang Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Juli 2020
2 - Selaras dengan perlakuan nasional atau kewajiban most-favoured-nation/MFN (perlakuan sama untuk semua anggota) yang diabadikan dalam Perjanjian Umum tentang
Tarif dan Perdagangan (GATT)
3 - Lihat proposal Indonesia yang bocor untuk bab TSD, Juni 2017
4 - Lihat Proposal UE untuk bab TSD, Mei 2017
5 - Pasal 8.10, tentang ‘Pengelolaan Berkelanjutan Sektor Minyak Nabati dan Perdagangan Terkait ’. Para Pihak berkomitmen untuk: ‘secara efektif menerapkan peraturan,
kebijakan, dan praktik yang bertujuan untuk melindungi hutan primer, lahan gambut, dan ekosistem terkait, menghentikan deforestasi, pengeringan lahan gambut, dan
pembakaran untuk pembukaan lahan, mengurangi polusi udara dan air, dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan pekerja setempat’ (Pasal 8.10(2)(a)); dan untuk
‘memastikan bahwa minyak nabati dan produk-produk turunannya yang diperdagangkan di antara Para Pihak diproduksi sesuai dengan tujuan keberlanjutan yang disebutkan
dalam huruf (a) (Pasal 8.10(2)(e))’.
6 - Christoph Walter Associates, Benchmarking Study on Sustainability Standards for the Palm Oil Sector – Laporan Proyek Mei 2020; https://palmoelnetzwerk.ch/wp-content/
uploads/2020/05/benchmarking-of-palm-oil-sustainability-standards-project-report.pdf
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Sawit Berkelanjutan (RSPO) tetapi hanya jika minyak sawit
berkelanjutan tetap terpisah dari minyak sawit biasa melalui
rantai pasok (RSPO Identity Preserved); 7 (2) RSPO Segregated; 8
(3) Sertifikasi Keberlanjutan dan Karbon Internasional (ISCC) 9
tetapi hanya jika minyak sawit berkelanjutan tetap terpisah;
atau (4) Grup Inovasi Minyak Sawit (POIG)10 yang digabungkan
dengan RSPO Identity Preserved atau Segregated. Otoritas
Swiss tidak memasukkan skema wajib sertifikasi minyak sawit
Indonesia (ISPO) di dalam penilaian mereka.11

Importir minyak sawit yang tersertifikasi dalam salah satu
skema ini dapat mengirimkan permohonan kepada SECO
untuk diberi manfaat dari tarif istimewa, dan jika berhasil,
importir tersebut akan mendapatkan pengurangan tarif
sebesar 20 sampai 40 persen terhadap kuota berbagai produk
minyak sawit yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8.10.12
Saat membuat pemberitahuan pabean atas barang impor,
importir tersebut harus memastikan bahwa barang dalam
setiap pengiriman disertifikasi telah memenuhi standar
keberlanjutan terkait.

MENGANDALKAN SKEMA-SKEMA SERTIFIKASI SWASTA UNTUK MENEGAKKAN KOMITMEN
KEBERLANJUTAN DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN PERDAGANGAN AKAN MEMBAWA KEGAGALAN.
EFTA Swiss memberi insentif terutama untuk skema-skema sertifikasi swasta yang sangat tidak efektif dalam mengatasi
deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa perusahaan yang disertifikasi tersebut telah dituding melanggar
standar atau bertanggung jawab atas deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Hal-hal lain yang menjadi kekhawatiran adalah:

• Ketentuan dalam FTA EFTA mencakup hutan primer, tetapi tidak mencakup hutan sekunder, meskipun faktanya
sekitar 8,6 juta hektar (ha) hutan sekunder berisiko mengalami deforestasi di Indonesia.13
• Skema tarif istimewa belum dinegosiasikan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terkait di
Indonesia. Organisasi-organisasi petani minyak sawit skala kecil, Masyarakat Adat, masyarakat setempat, dan
organisasi-organisasi pekerja minyak sawit belum diajak berdiskusi tentang definisi minyak sawit berkelanjutan
dan potensi manfaat preferensi perdagangan ini.
• Tidak ada sistem pemantauan oleh pihak ketiga maupun mekanisme pengaduan.

PERKIRAAN TERBATASNYA DAMPAK
Diperkirakan bahwa skema tarif istimewa ini akan berdampak
kecil pada perdagangan minyak sawit berkelanjutan di
Indonesia dan di Swiss karena terbatasnya impor minyak

sawit Swiss dari Indonesia; 14 sebagian besar minyak sawit
yang dimaksudkan untuk industri makanan di Swiss sudah
tersertifikasi RSPO; dan tarifnya sudah rendah.

7 - Artinya, minyak sawit berkelanjutan dari satu sumber bersertifikat yang dapat diidentifikasi tetap dipisah dari minyak sawit biasa di sepanjang rantai pasok. Lihat: https://
rspo.org/certification/supply-chains
8 - Artinya, minyak sawit berkelanjutan dari berbagai sumber bersertifikat tetap dipisah dari minyak sawit biasa di sepanjang rantai pasok. Lihat: https://rspo.org/certification/
supply-chains
9 - Ini dapat diartikan bahwa minyak sawit berkelanjutan tetap dipisah dari minyak sawit lain. Namun, situs webnya tidak jelas tentang hal ini: https://www.iscc-system.org/
10 - http://poig.org/
11 - Standar keberlanjutan minyak sawit nasional Indonesia tidak termasuk dalam penilaian tersebut; sesuai dengan pernyataan studi: “Standar Minyak Sawit Berkelanjutan
Indonesia (ISPO) saat ini tidak relevan dengan pasar Swiss dan tidak mungkin memperoleh posisi yang lebih utama dalam bentuknya saat ini, karena beberapa studi telah
menemukan bahwa mutu ISPO rendah dibandingkan dengan standar-standar lain … Oleh karena itu, tolok ukur untuk ISPO tidak dimasukkan dalam laporan ini meskipun kami
merujuk temuan-temuan tentang ISPO dari berbagai studi lain dan uraian singkat. Patut dicatat bahwa ISPO saat ini sedang dievaluasi. Versi ISPO mendatang mungkin terbukti
lebih relevan untuk industri Swiss dan dapat dimasukkan dalam evaluasi di masa mendatang”.
12 - Untuk detailnya, lihat halaman tiga laporan ‘Trade Incentives for improving forest governance in relation to palm oil within CEPA negotiations (Insentif perdagangan untuk
meningkatkan tata kelola hutan terkait dengan minyak sawit dalam negosiasi CEPA’), November 2021, Duncan Brack
13 - https://chainreactionresearch.com/report/indonesian-moratoria-palm-oil-deforestation/
14 - Sejak tahun 2012 sampai 2019, hanya sekitar 2,5 persen dari impor minyak sawit ke Swiss yang berasal dari Indonesia; volume ini turun menjadi 0,1 persen dari total impor
pada tahun 2019.
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PELAJARAN UNTUK PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS UE-INDONESIA
FTA EFTA menetapkan preseden menarik untuk memperlakukan sebuah komoditas secara berbeda dalam perjanjian-perjanjian
perdagangan berdasarkan proses dan cara produksi, dengan menggunakan pengurangan tarif untuk memberi imbalan bagi
produksi berkelanjutan.
Biasanya, bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan (TSD) terbatas pada komitmen untuk mengadopsi dan/atau
melaksanakan konvensi lingkungan dan iklim inti internasional serta konvensi Organisasi Buruh Internasional, dan kepatuhan
tidak diberi sanksi.15 Meskipun ada perkiraan tentang terbatasnya dampak, CEPA EFTA menunjukkan ada kemungkinan untuk
mendiskriminasi komoditas atas dasar keberlanjutan.
Boks: Bayangan panjang UU Cipta Kerja
Pada tahun 2020, Indonesia mengadopsi UU Cipta Kerja atau UU “Sapu Jagat”. UU ini merevisi lebih dari
70 undang-undang yang ada dan memicu kekhawatiran di Indonesia. UU ini bertujuan untuk mendorong
investasi dan mendukung pemulihan ekonomi setelah Covid-19 dengan membuat undang-undang
ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel, memotong birokrasi, dan mempermudah proses pengadaan
(terutama terkait dengan tanah). Oleh karena itu, UU ini mungkin akan memfasilitasi investasi tanah dengan
menyederhanakan analisis dampak lingkungan untuk konsesi minyak sawit. Ini akan meningkatkan risiko
kehilangan hutan. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa UU Sapu Jagat ini memuat ketentuan untuk
mengatur sektor minyak sawit dan menggunakan UU ini sebagai argumen untuk tidak memperpanjang
moratorium minyak sawitnya saat berakhir pada September 2021. FTA apa pun mungkin akan mempertajam
tren negatif ini dengan mengunci legislasi nasional yang berdampak negatif pada hak-hak pekerja dan
lingkungan. Dalam konteks seperti ini, ada keraguan bahwa persyaratan keberlanjutan apa pun dalam FTA
akan berdampak positif pada hutan dan penduduk.
Pada November 2021, UE telah merilis rancangan Peraturan tentang produk bebas deforestasi yang melarang penempatan
semua komoditas minyak sawit (dan lima komoditas hutan berisiko lainnya) yang terkait dengan deforestasi di pasar UE. Sebuah
proses - sebagai bagian dari CEPA - yang memberi insentif untuk produksi minyak sawit yang benar-benar berkelanjutan,
terutama dari petani kecil yang bertani dan hidup dari tanah mereka sendiri, dapat menjadi inisiatif pelengkap yang baik. Oleh
karena itu, berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh perjanjian Indonesia-EFTA, UE dan Indonesia dapat menyetujui untuk
memberikan tarif istimewa untuk komoditas-komoditas hutan berisiko dan produk-produk turunannya yang benar-benar
berkelanjutan dan diproduksi secara legal.
Namun, masalah-masalah utama tetap ada, termasuk cara mencapai proses negosiasi yang inklusif, konsultatif, dan partisipatif,
mekanisme kepatuhan dan keterlibatan pihak ketiga secara konsultatif dalam pelaksanaan dan penegakan.
Namun, meskipun dilaksanakan dengan baik, dampaknya tetap terbatas karena tarif impor UE untuk minyak sawit sudah rendah.
Minyak sawit mentah dan minyak inti sawit mentah (dua per tiga dari impor UE) sudah mendapat manfaat dari tidak adanya bea
impor meskipun produk olahan memiliki tarif yang secara progresif lebih tinggi.16
15 - Apakah masa depan perdagangan istimewa hanya ada dalam produksi berkelanjutan?
16 - “Ini adalah contoh lazim ‘kenaikan tarif’ – bea impor lebih tinggi untuk produk semiolahan daripada bahan baku, dan lebih tinggi lagi untuk produk jadi, yang dirancang
untuk melindungi industri olahan di negara pengimpor dan menekan pengembangan kegiatan pengolahan di negara asal bahan baku”. Duncan Brack, Trade incentives for
improving forest governance in relation to palm oil within CEPA negotiations (Insentif perdagangan untuk meningkatkan tata kelola hutan terkait dengan minyak sawit dalam
negosiasi CEPA), Laporan akhir, November 2021.
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REKOMENDASI FERN
Agar perdagangan dapat mendukung transisi global menuju ke ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan lebih adil, kebijakan
perdagangan UE harus dimulai dari posisi bahwa produksi dan konsumsi harus menghormati batas-batas dunia. Dengan
demikian, FTA UE-Indonesia tidak dapat bermanfaat selagi berfokus pada meningkatkan perdagangan, alih-alih membawa FTA
tersebut ke tingkat yang sesuai untuk mengatasi krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Beberapa rekomendasi berikut ini
dibuat berdasarkan asumsi bahwa FTA UE-Indonesia akan dilanjutkan dan, dengan demikian, FTA tersebut dapat disempurnakan
dengan memetik pelajaran dari FTA EFTA-Indonesia.

1. CEPA harus memuat kriteria yang jelas untuk komoditas hutan berisiko yang diproduksi secara berkelanjutan,
dan kriteria ini harus dikaitkan dengan preferensi tarif. Akses pasar juga harus bersyarat, yaitu produk-produk harus
bebas dari deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
a. Alokasi kuota dan tarif yang lebih rendah harus dihubungkan dengan kepatuhan terhadap kriteria sosial
dan lingkungan yang disepakati oleh Para Pihak secara bilateral, dengan berkonsultasi serius dengan
organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hal ini harus resiprokal dan menghormati perjanjian-perjanjian
internasional tentang lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia. Semua kriteria ini harus dipenuhi
sebelum tarif istimewa diberikan.
2. Komitmen untuk meningkatkan standar sosial dan lingkungan harus didukung dengan peta jalan. Peta jalan ini harus
mendefinisikan dan menggambarkan reformasi kebijakan, tindakan penegakan hukum, dan norma-norma keterlacakan
yang dibutuhkan dari kedua mitra dagang. Peta jalan ini harus memuat indikator kemajuan, terutama terkait dengan:
a. pelaksanaan Perjanjian Lingkungan Multilateral penting, termasuk Perjanjian Paris dan Konvensi Keanekaragaman
Hayati dari Target Aichi, yaitu Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional UE dan Indonesia.
b. pelaksanaan efektif dari Peraturan UE tentang produk bebas deforestasi dan perjanjian tentang langkah-langkah
kebijakan UE untuk mendukung Indonesia mematuhi Peraturan tersebut dan ketentuan CEPA tentang minyak
sawit berkelanjutan.
3. 3. Partisipasi masyarakat sipil dalam negosiasi dan pelaksanaan CEPA harus diperkuat. Ini berarti:
a. Masyarakat sipil di Indonesia dan di UE harus memiliki hak berpartisipasi dalam negosiasi dagang, dan berdebat
dengan anggota parlemen nasional mereka masing-masing tentang potensi dampaknya.
b. Seluruh informasi, termasuk naskah-naskah terbaru negosiasi FTA, harus dapat diakses oleh para pihak yang
berpartisipasi.
c. Komisi Eropa harus membuat alat pelaporan dan pemantauan yang jelas untuk melacak kemajuan dan
memastikan akuntabilitas, yang kemungkinan besar dapat dilakukan melalui indikator atau kartu skor. Ini dapat
membantu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menegakkan komitmen di atas dengan benar.
4. CEPA harus mewajibkan Para Pihak untuk menetapkan atau menunjuk otoritas yang berwenang dan independen
untuk menangani pengaduan perorangan dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Mekanisme pengaduan harus juga
diberi kuasa untuk memicu penangguhan preferensi dagang.
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