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Babak Belur di ACFTA

Seperti dikhawatirkan, industri di Tanah Air mulai kelimpungan di pasar dalam negeri, hanya setahun

sejak berlakunya Perda- gangan Bebas ASEAN-China.

Menurut survei Ditjen Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian di 11 kota besar,

sektor yang terpukul akibat gempuran produk impor China antara lain TPT, elektronik, furnitur, logam,

dan permesinan.

Sektor ini tidak hanya mengalami penurunan penjualan dan kemerosotan keuntungan, tetapi juga harus

mengurangi tenaga kerja. Sampai sekarang juga belum jelas upaya pemerintah untuk mengatasinya.

Saat diluncurkan 1 Januari 2010, ACFTA dijanjikan akan menciptakan situasi saling menguntungkan.

Salah satu iming-iming manfaat yang dijanjikan adalah terbukanya akses ke pasar raksasa China

dengan 1,3 miliar penduduknya. Indonesia bahkan disebut paling diuntungkan karena peluang

peningkatan ekspor ke China diperkirakan lebih besar daripada peningkatan ekspor China ke Indonesia.

Namun, baru berjalan beberapa bulan, satu per satu industri lokal, terutama UKM, rontok. Yang terjadi

juga bukan lonjakan ekspor ke China. Ekspor Indonesia ke China memang naik 36,5 persen pada 2010,

tetapi kenaikan impor kita dari China lebih tinggi lagi, 45,9 persen. Belum lagi melihat struktur komoditas

yang diperdagangkan.

Babak belurnya industri nasional tak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang membuka pasar

tanpa dibarengi upaya simultan penguatan industri domestik. Sebelum ACFTA pun, pelaku industri lokal

sudah menjerit akibat banjirnya produk impor murah China. Dengan adanya ACFTA, pangsa pasar

produk lokal kian tergerus.

China mengerahkan segala cara untuk masuk, termasuk dengan memborong Standar Nasional

Indonesia (SNI). Sementara pada saat yang sama, restrukturisasi dan revitalisasi industri kita melempem.

Kebijakan industri tak jelas. Peta jalan industri juga tak jelas implementasinya.

Tergerusnya daya saing industri lokal bersumber dari

buruknya iklim usaha dan minimnya dukungan pemerintah. Hingga kini industri lokal terus bergelut

dengan berbagai persoalan klasik, seperti ekonomi biaya tinggi, maraknya pungutan liar, buruknya
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infrastruktur, seretnya pasokan listrik dan gas, serta kebijakan perpajakan dan perburuhan yang tidak

mendukung.

Kebijakan pemerintah juga sering tidak berpihak kepada pengembangan industri domestik. Rezim

kebijakan—baik industri, perdagangan, energi, fiskal, maupun moneter—sering kontraproduktif dengan

pengembangan industri.

Tak jelasnya arah kebijakan pengembangan industri nasional dan lemahnya proteksi produk domestik

yang kian mempercepat deindustrialisasi membuat Indonesia sulit bersaing di pasar domestik dan pasar

ekspor serta memaksa beralihnya industriwan menjadi sekadar pedagang. Jika dahulu setidaknya kita

masih bisa menjadi ”jago kandang”, kini di kandang sendiri pun kita terdesak. Belum terlambat untuk

segera berbenah.

Seruan Gencatan Senjata

Indonesia sekali lagi menunjukkan perhatiannya kepada perso- alan dan perdamaian internasio- nal dan

peduli pada penderitaan bangsa lain.

Hal itu kita baca dari seruan Pemerintah RI agar gencatan senjata diberlakukan di Libya dan mengajak

masyarakat internasional untuk mengupayakan solusi damai. Selain itu, pemerintah juga menawarkan

pasukan penjaga perdamaian jika gencatan senjata dilakukan.

Seruan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita menilai bahwa seruan itu, terutama

perlu diusahakannya solusi damai, adalah tepat. Hal itu mengingat perkembangan di lapangan memang

semakin lama semakin memprihatinkan, terutama karena terus bertambahnya korban, baik tewas

maupun luka.

Namun, kita juga menyadari sepenuhnya bahwa melihat situasi di lapangan, kiranya terciptanya

gencatan senjata adalah sesuatu yang sangat sulit. Tidak mudah, baik itu dilakukan pemerintah maupun

kelompok oposisi. Pemerintah dengan tentaranya yang memiliki kekuatan yang lebih besar, persenjataan

yang lebih lengkap, tentara yang lebih terlatih dan lebih terampil, tentu tidak akan berhenti sampai di sini

sebelum menumpas para pemberontak.

Sebaliknya, pihak oposisi tentu juga tidak akan begitu saja bersedia menerima atau mengusulkan

gencatan senjata. Pertama, mereka sudah berhasil menguasai sejumlah kota penting. Kedua, mereka

mendapatkan dukungan internasional, bahkan Dewan Keamanan PBB. Ketiga, dan ini yang lebih

penting, tujuan akhir mereka belum tercapai. Tujuan utama mereka adalah menyingkirkan rezim

Moammar Khadafy. Atau, dengan kata lain ”sudah telanjur basah”, maka perjalanan akan terus

dilakukan.

Kita juga melihat perkembangan internasional tidak mendukung terciptanya gencatan senjata itu.

Semangat yang ada saat ini—hal ini terbaca dari pertemuan para pemimpin dan diplomat dari 40 negara
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di London, hari Selasa lalu—justru menghendaki mundurnya Khadafy. Para pemimpin yang bertemu di

London itu juga menyiapkan pembentukan pemerintahan Libya dalam pengasingan sebagai langkah

awal untuk mendirikan sebuah negara demokratis.

Artinya, masyarakat internasional—sekurang-kurangnya yang diungkapkan para pemimpin dari 40

negara—tetap menghendaki adanya pergantian rezim di Libya, turunnya Khadafy dari kursi kekuasaan.

Agar hal itu tercapai, usaha menekan Khadafy akan terus dilakukan, baik secara politik, ekonomi,

maupun militer. Secara militer jelas, yakni dengan meningkatkan serangan udara yang kini dikomandani

NATO.

Dengan demikian, gencatan senjata saja tidak cukup. Gencatan senjata harus berarti berakhirnya

perang dan berakhirnya rezim Khadafy. Itu semangat internasional yang ada saat ini, yang juga

diinginkan pihak oposisi.

Dapatkan artikel ini di URL:

http://www.kompas.com/read/xml/2011/03/31/03335514/tajuk.rencana
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