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Jakarta, Kompas - Pemerintah tengah

meneliti dampak pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Jika terjadi defisit

perdagangan, pemerintah akan mengajukan keberatan. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan tengah

meneliti sejumlah produk yang kalah bersaing atau menderita kerugian akibat masuknya produk impor.

”Program ataupun komoditas ekspor impor kita dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Agreement

(AFTA) harus memiliki spirit terjadinya keseimbangan atau balance of trade. Kalau terjadi defisit pada

satu negara, misalkan kita, China harus menyetop atau mengimbangi agar terjadi keseimbangan,” kata

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis (31/3).

Pengajuan keberatan itu, menurut dia, tidak harus menunggu hingga terjadi pukulan terhadap sektor

industri dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan, pihaknya kini tengah

menginvestigasi produk-produk apa saja yang kalah bersaing atau menderita kerugian akibat

pemberlakuan perdagangan bebas itu. Indonesia tidak perlu takut akan dibalas oleh negara lain ketika

memberlakukan pengaman dan antidumping karena instrumen ini diakui Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO), serta melalui proses investigasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis,

terungkap, dampak dari perjanjian perdagangan bebas, seperti ACFTA dan Asean Free Trade

Agreement (AFTA), telah menurunkan daya saing usaha sektor perikanan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gellwyn Yusuf mengemukakan, pihaknya mulai memperketat impor ikan karena makin derasnya impor

ikan.

Ribuan ton ikan impor ilegal yang ditahan di pelabuhan selama dua pekan terakhir, mayoritas berasal

dari China. Sebagian besar ikan ilegal itu bisa dihasilkan dari dalam negeri.

 

”Kami menyadari, lonjakan impor ikan dalam tiga tahun terakhir begitu tinggi maka timbul keinginan

proteksi terhadap produsen ikan nasional yang sulit berdaya saing,” ujar Gellwyn.
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Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, sejumlah produk Indonesia, seperti furnitur, barang-

barang rumah tangga, sepatu kelas murah, dan produk garmen, banyak yang kalah bersaing dengan

produk China. Menyikapi hal itu, dalam pekan depan akan dilakukan pertemuan dengan menteri-menteri

untuk merancang aksi bersama.

”Di sektor industri itu cuma 25 persen (yang kalah bersaing). Lainnya ada di kementerian lain, seperti

kementerian perdagangan, keuangan, dan kehutanan,” katanya. (LKT/WHY)
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