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Pengusaha RI Siap Hadapi Gugatan Turki
SENIN, 21 JANUARI 2013 | 03:15 WIB

Jakarta, Kompas - Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia menyatakan siap menghadapi gugatan asosiasi

dari Turki. Gugatan terkait penyelidikan pengamanan perdagangan untuk terigu impor tersebut, dilakukan Turki

sebelum proses penyelidikan oleh Indonesia selesai.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna Sari Loppies, pekan lalu, di Jakarta,

mengatakan, pihaknya mempersilakan Asosiasi Eksportir Produk Gandum, Kacang-kacangan, dan Minyak Sayur

Turki untuk melayangkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO). ”Kita siap.

Nanti kita ikuti saja prosesnya di WTO,” katanya.

Dia mengatakan, sampai saat ini proses penyelidikan yang dilakukan Komite Pengamanan Perdagangan

Indonesia (KPPI) belum selesai. ”Nanti bersama-sama pemerintah kami akan hadapi gugatan tersebut. Sebagai

pihak yang mengajukan petisi, kami siap menjelaskan semuanya ke WTO,” ujarnya.

Menurut Ratna, pengenaan bea masuk tambahan sudah sesuai aturan WTO. Lonjakan impor terigu selama

beberapa tahun terakhir telah menyebabkan empat produsen nasional mengalami kerugian. Kondisi tersebut terjadi karena harga terigu asal impor bersifat dumping atau

dijual lebih rendah dibandingkan harga negara asalnya. Kondisi ini membuat empat pengusaha nasional sulit bersaing dengan terigu impor khususnya asal Turki.

Dia menambahkan, selama proses penyelidikan berlangsung, pemerintah telah memutuskan menetapkan bea masuk tambahan sementara sebesar 20 persen. ”Bea masuk

sementara itu diminta agar industri terigu skala kecil dan relatif yang masih baru, bisa bertahan. Bea masuk sementara itu tidak membuat harga terigu lokal naik. Kenaikan

harganya disebabkan harga gandum internasional,” ujarnya.

Turki menggugat Indonesia atas kebijakan bea masuk impor terigu. Gugatan itu karena praktik pengamanan perdagangan atas terigu impor tidak sesuai kaidah WTO. Ketua

Asosiasi Eksportir Produk Gandum, Kacang-kacangan, dan Minyak Sayur Turki, Turgay Unlu, mengatakan, saat ini tidak satu pun negara pengimpor terigu yang

memberlakukan pembatasan perdagangan atas impor terigu. Jika usulan safeguard diberlakukan, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memberlakukannya.

(ENY)

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);


1/22/13 KOMPAS.com

www1.kompas.com/printnews/xml/2013/01/21/03152943/pengusaha.ri..siap.hadapi.gugatan.turki 2/2

Dapatkan artikel ini di URL:

http://cetak.kompas.com/read/2013/01/21/03152943/pengusaha.ri..siap.hadapi.gugatan.turki


