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RI-AS Dialog di WTO
JUMAT, 22 FEBRUARI 2013 | 02:58 WIB

Jakarta, Kompas - Delegasi Indonesia bertemu dengan

perwakilan Amerika Serikat di sekretariat Organisasi

Perdagangan Dunia di Genewa, Swiss, Kamis (21/2)

kemarin. Mereka menggelar konsultasi terkait pengaduan

AS ke WTO tentang kebijakan pengaturan impor

hortikultura.

Indonesia berharap kasus tersebut selesai di forum

konsultasi tanpa berlanjut ke badan sengketa WTO.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja

Sama Perdagangan Indonesia Kementerian Perdagangan,

Iman Pambagyo. ”Konsultasi di bawah WTO merupakan

kelanjutan konsultasi bilateral RI-AS-Tifa, yang sudah

berlangsung sejak tahun lalu. Jika konsultasi di bawah WTO ini AS melihat ada perubahan positif, mungkin mereka

tidak akan paksakan pembentukan panel,” katanya melalui pesan singkat telepon seluler kepada Kompas, Kamis

(21/2).

Menurut Iman, di WTO pada tahap pertama suatu negara bisa minta konsultasi. Durasinya selama 60 hari sejak

konsultasi pertama kali dilakukan. Jika tidak ada titik temu, AS berhak meminta pembentukan panel atau

perpanjangan proses konsultasi. ”Jadi konsultasi ini memang kesempatan terakhir sebelum AS memilih

memperpanjang konsultasi atau membentuk panel,” katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bahrul Chairi mengatakan, konsultasi di

Jenewa akan berlangsung selama dua hari yakni tanggal 21-22 Februari. ”Kami berharap forum konsultasi itu bisa

menyelesaikan persoalan. Jika tidak ada kesepakatan maka tahapan selanjutnya adalah masuk ke badan sengketa

WTO. Proses di badan sengketa butuh waktu sekitar 15 bulan. Kami sangat berharap masalah ini tidak masuk ke

badan sengketa karena prosesnya akan panjang,” katanya.

Bahrul mengatakan, ada tiga negara yang mengikuti AS dalam forum konsultasi tersebut yakni Kanada, Australia, dan

Selandia Baru. ”Kita ingin tahu apa yang mereka tawarkan untuk Indonesia. Tujuan kita mengatur impor hortikultura

jelas untuk mendukung produksi dalam negeri dan mengedepankan keselamatan serta keamanan produk,” ujarnya.

Dalam surat pengaduannya ke WTO, AS menilai Indonesia telah memberlakukan persyaratan lisensi ketat untuk

impor produk-produk berbasis tanaman. Selain itu, impor sapi dan produk hewan lainnya juga dikenakan kuota dalam

jumlah yang menurut AS telah berkurang dengan drastis. Langkah-langkah itu dinilai untuk melindungi industri

domestik Indonesia dan merupakan pelanggaran peraturan WTO.

”Sistem lisensi impor yang kompleks berdampak pada ekspor pertanian AS secara keseluruhan,” kata Perwakilan

Dagang AS Ron Kirk, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip BBC. ”Hal ini menjadi halangan serius bagi ekspor

pertanian AS untuk masuk ke Indonesia, mengurangi akses konsumen Indonesia pada produk-produk berkualitas

tinggi AS,” ujarnya.

Pengaduan AS ke WTO karena pengaturan impor hortikultura yang dilakukan Indonesia dianggap tidak perlu

dilakukan. Mereka juga menilai langkah tersebut akan mengganggu ekspor mereka ke Indonesia. Padahal impor
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hortikultura Indonesia dari AS sebenarnya cukup kecil, yakni 120 juta dollar AS per tahun. Meski angkanya kecil,

pengaduan AS tetap harus disikapi serius karena dikhawatirkan menjalar ke negara lain.

Tidak terkendali

Impor sayuran yang cenderung tidak terkendali, memukul petani sayur di dalam negeri. Hal ini karena harga jual sayur

impor di pasar dalam negeri lebih murah ketimbang harga jual sayuran produksi petani lokal.

Persoalan itu dikemukakan kelompok tani hortikultura di Kabupaten Tegal saat berdialog dengan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono di lereng Gunung Slamet, di Desa Batumirah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.

”Sayuran impor dari negara lain kami rasakan semakin tak terkendali. Petani di sini selalu rugi karena harga sayuran

impor murah, jauh di bawah titik impas produksi sayur lokal,” kata Abduljabar, salah seorang petani setempat.

Persoalan lain, petani sayur juga menghadapi kendala kurangnya infrastruktur jalan, saluran irigasi pertanian,

peralatan produksi, serta ketiadaan pasar agropolitan. Petani berharap ada pengendalian impor sayur dan pemberian

harga subsidi bagi komoditas sayur dalam negeri guna melindungi petani. (ENY/WHY)
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