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Rabu, 27 November 2002, 18:30 WIB

Keinginan Investor Asing Hengkang Perlu Diwaspadai

BERITA Sony Corp Jepang yang berencana menutup pabriknya di Indonesia,

PT Sony Electronics Indonesia karena menghadapi persaingan sangat ketat

dari produk sejenis  asal Cina tentu sebuah berita yang mengejutkan di

tengah gencar-gencarnya upaya pemerintah mendatangkan investor asing

untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Wapres Hamzah Haz berharap Menperindag Rini Soewandi dapat melakukan

evaluasi serta memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang adanya

rencana penutupan maupun relokasi pabrik dari perusahaan-perusahaan

penanaman modal asing (PMA) yang selama ini berproduksi di Indonesia.

Penjelasan evaluasi ini adalah hal penting untuk mencegah timbulnya satu

masalah baru dengan terciptanya opini tentang kondisi yang tidak aman di

Indonesia.

Apa yang dikhawatirkan Wapres merupakan kehawatiran kita bersama.

Tragedi bom Bali telah memberikan pelajaran betapa sulitnya mengembalikan

citra aman bagi industri pariwisata. Pemerintah, kita akui telah berupaya

keras meyakinkan negara-negara yang memberikan travel warning bagi

warganya untuk tidak mengunjungi Indonesia, bahwa kondisi Indonesia aman.

Namun agaknya kita perlu waktu untuk meyakinkan mereka, bisa jadi mereka

trauma gembar gembor pemerintah bahwa Bali aman, kenyataannya dihajar

bom.

FAKTOR keamanan bisa jadi merupakan faktor lain. Sementara faktor utama

yang membuat perusahaan asing was-was beroperasi tentunya seputar

masalah perburuhan serta berbagai peraturan pemerintah yang sangat tidak

menguntungkan mereka. Di satu pihak masalah ketenagakerjaan perlu

menjadi perhatian pemerintah serta seringnya buruh melakukan aksi mogok,

sehingga mengganggu proses produksi, akibatnya pesanan dari luar

tersendat, seperti sepatu, tekstil dan barang-barang elektronik.

Penghentian order sepatu merupakan kasus menarik, sebagaimana dialami

PT Doson Indonesia yang akan dihentikan ordernya oleh Nike

Inc, setelah merampungkan order terahir pada November 2002. Alasan

pemutusan order semata-mata bisnis yang menimbang kapabilitas dan

kinerja seluruh pabrik dan Doson tidak memperlihatkan kemampuan dan

potensial sebaik pabrik lain selama beberapa tahun ini.

APA yang terjadi setelah itu? Timbulah dampak berantai. Berhentinya order

ini otomatis membuat mandeknya penghasilan 6.822  buruh PT Doson

Indonesia, Tangerang, sehingga mengancam kelangsungan hidup buruh dan

puluhan ribu anggota keluarganya dari PHK. Masuk akal dan manusiawi, bila

buruh PT Doson Indonesia tetap berharap agar Nike Inc membatalkan

rencana penghentian order sepatunya dari pabrik itu.

Walaupun tentu kita sesalkan cara-cara yang mereka tempuh dengan

mencari perhatian, yakni turun ke jalan tol Jakarta-Tangerang. Tindakan ini
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tentu mengganggu para pengguna jalan tol yang tidak ada sangkut pautnya

dengan masalah yang dialami buruh PT Doson. Kita berharap pemerintah

mencarikan solusi terbaik bagi buruh PT Doson memperoleh pesangon yang

layak, apalagi menjelang Lebaran dan Natal, tentu pesangon ini sangat

berarti bagi mereka.

SELAIN peraturan, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah berbagai

pungutan liar yang tak habis-habisnya. Kita harus jujur melihat realita, setiap

barang keluar dari pabrik menuju pelabuhan atau sebaliknya selalu dipadati

berbagai pungutan di jalan. Jelas ini tindakan tidak terpuji, pasalnya biaya

siluman tadi akan dibebankan ke produk, sehingga harga melambung dan

kalah bersaing dengan produk sejenis dari negara lain.

Faktor inilah yang menyebabkan perusahaan asal Swiss, PT Dayak Eco

Carpentry (DEC), produsen rumah knock down dengan bahan baku kayu

ramin pada awal Juli lalu hengkang dari Kota  Palangkaraya, Kalimantan

Tengah, hanya gara-gara tidak tahan berbagai pungutan liar di wilayah itu.

TAHUN 2003, kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) akan

diberlakukan. Kalau situasi masih seperti ini, sudah pasti  produk-produk

Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga yang jelas lebih kompetitif.

Industri yang diperkirakan akan kewalahan menghadapi AFTA adalah industri

dengan permintaan yang cukup tinggi, seperti elektronik dan tekstil.

Kembali seperti rencana Sony Corp Jepang untuk menutup pabriknya di

Indonesia, tentu kita perlu menyimak hasil analisa Prof Michael Porter, guru

besar Harvard University melalui MCI (Microeconomics of Competitiveness

Index)-nya yang digunakan sebagai acuan dunia untuk menentukan daya tarik

investasi. Dalam peringkat MCI 2002, Indonesia menempati salah satu urutan

terburuk dari urutan ke-55 (2001) menjadi ke-64 (2002).

Peringkat MCI Indonesia jauh dibawah negara tetangga, Singapura (9),

Malaysia (26), Thailand (35), Vietnam (60), Filipina (61), India (37), Cina

(38), Sri Lanka (47). Nah, melihat angka-angka itu, rasanya pemerintah harus

berupaya memperbaiki iklim investasi dan mengevaluasi berbagai

kebijakannya selama ini, sehingga produk Indonesia mampu bersaing dan

PMA mengurungkan niatnya hengkang dari nusantara. (**)
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