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Kios buah dipenuhi jeruk mandarin jenis santang dan sweet ponkam yang dijual di pinggir jalan di kawasan Jombang, Jawa Timur,
Rabu (20/1). Penjualan buah impor China sudah sejak lama merambah hingga ke pedesaan.

CAFTA Paling Berat buat RI
Penerimaan Negara dari PPN Impor Akan Naik

Kamis, 21 Januari 2010 | 03:28 WIB

Jakarta, Kompas - Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China merupakan

kesepakatan paling berat bagi Indonesia. Meski akan tetap melaksanakan kesepakatan itu,

Indonesia akan menggunakan haknya apabila terjadi dampak mematikan pada industri nasional.

Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Gabungan
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Komisi VI DPR dengan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri

Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, dan Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Rabu (20/1) di Jakarta.

Sesuai dengan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (CAFTA), yang berlaku mulai 1

Januari 2010, sebanyak 1.516 pos tarif sektor industri manufaktur menjadi 0 persen, sebelumnya

5 persen. ”Beberapa sektor industri keberatan dengan alasan belum siap dan meminta

pemerintah meninjau kembali komitmen Indonesia dalam perjanjian itu,” kata dia.

Dari 1.516 pos tarif, sebanyak 228 pos tarif diusulkan dimodifikasi karena industri bersangkutan

belum siap bersaing.

Mari menjelaskan, surat resmi pembicaraan ulang 228 pos tarif disampaikan kepada Sekretaris

Jenderal ASEAN pada 31 Desember 2009. Intinya, Indonesia tetap melaksanakan komitmen

sesuai jadwal. Namun, beberapa sektor menyampaikan kekhawatiran terhadap pelaksanaan

CAFTA dan akan membahas pada kesempatan pertama.

Mari menegaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas

langkah yang dapat mengatasi kekhawatiran beberapa sektor dan mencari solusi yang saling

menguntungkan.

Menurut Syarifuddin, menunda pelaksanaan CAFTA akan memberikan citra kurang baik bagi

Indonesia. ”Pemberlakuan CAFTA adalah keputusan yang sudah ditandatangani pimpinan

negara,” kata dia.

Menteri Keuangan memaparkan, penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor

akan menahan laju penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan menyusul

pemberlakuan CAFTA.

Penerimaan PPN impor diperkirakan naik dari Rp 66,3 triliun (2009) menjadi Rp 102,2 triliun

(2010). ”Penurunan penerimaan bea masuk akan diimbangi peningkatan penerimaan PPN impor

karena volume dan nilai impor akan meningkat,” ujar Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan memperkirakan, penerimaan bea masuk akan turun 8,5 persen, yakni

dari Rp 18,1 triliun (2009) menjadi Rp 16,5 triliun (2010).

”CAFTA juga berdampak positif pada proyeksi laba BUMN 2010 secara agregat. Dengan CAFTA,

BUMN dapat memperoleh barang modal yang lebih murah dan dapat menjual produk ke China

dengan tarif lebih rendah,” kata Menkeu.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyatakan, beberapa pertanyaan perlu dijawab

pemerintah, antara lain soal subsidi ekspor. ”Apakah memungkinkan ada subsidi ekspor untuk

memperkuat industri?” ujar dia.

Kelembagaan

Pada kesempatan terpisah, guru besar ilmu ekonomi pertanian Universitas Lampung, Bustanul

Arifin, mengungkapkan, CAFTA akan berdampak pada perdagangan produk pertanian nasional di

pasar domestik karena kelembagaan perdagangan produk pertanian dalam negeri belum tertata

baik.
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”Masih banyak hambatan bagi komoditas pertanian lokal yang mau masuk ke pasar modern

maupun tradisional,” ujar dia.

Sementara itu, pemasaran produk pertanian impor, khususnya buah-buahan dari China, lebih baik

dengan rantai distribusi yang lebih pendek. Hampir semua pemain dalam perdagangan produk

impor adalah pedagang besar dengan modal besar.

Ari, pedagang jeruk mandarin di Dra’an Kertosono, Jawa Timur, menyatakan, ia menjual

buah-buahan impor sejak tiga tahun lalu dan tidak pernah kesulitan memasarkannya.

Kekhawatiran atas pelaksanaan CAFTA juga disampaikan anggota Asosiasi Mebel dan Kerajinan

Rotan Indonesia (AMKRI), Badrudin, karena China pesaing yang kuat di pasar mebel rotan.

Ia meminta pelaksanaan CAFTA ditunda dan pemerintah melarang ekspor rotan mentah ke

China. (OSA/OIN/THT/MAS)
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