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Peralatan makan bukan sekadar alat makan, melainkan pembangkit suasana. Makna tersebut

hanya bisa dipahami setelah tingkat kesejahteraan telah menjamin lebih dari sekadar pemenuhan

kebutuhan dasar.

al di ataslah yang ditangkap industri gelas dan keramik terbesar Indonesia, Kedaung Group (KG),

dengan meluncurkan seri keramik Heritage Collection sebagai pencitraan estetika dan gaya

hidup yang berpadu dengan benda fungsional bagi banyak orang Indonesia. Seri ini mengambil

ragam hias Nusantara, antara lain Pelangi Pelembang karya perancang busana, Ghea S

Panggabean, dan diluncurkan di Alun-Alun Indonesia, Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (3/4) sore.

Bagian pengembangan bisnis KG, James de Rave, mengatakan, dalam era Perjanjian

Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA), KG optimistis menghadapi saingan dari China.

Harga KG sedikit lebih mahal, tetapi dengan pengalaman 40 tahun KG membidik konsumen yang

sadar estetika, kualitas, dan harga (value for money), antara lain berupa tempered glass yang

lebih tahan panas dan benturan serta berbutir ketika pecah.

Sebagai produsen gelas terbesar keempat dunia, KG mengembangkan bisnis ke pasar

nonkonvensional, yaitu Afrika, dengan mendirikan dua pabrik di Mesir. Dari sana produk KG

memanfaatkan fasilitas bebas pajak di antara sesama negara Afrika.

KG adalah salah satu industri dalam negeri yang mampu memanfaatkan era perdagangan bebas.

Dalam diskusi di Kompas, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyebut KG sebagai salah

satu industri yang dapat menyaingi produk gelas asal China. Di luar itu, Indonesia jelas memiliki

keungulan kompetitif dalam produk berbasis sumber daya alam, seperti minyak sawit, kakao,

karet, batu bara, produk migas dan turunannya, serta produk pertanian, perkebunan, dan

kehutanan.

KOMPAS.com Bola Entertainment Games Tekno Otomotif Female Properti Forum Kompasiana Images Mobile Kompas

Cetak ePaper KompasKarier PasangIklan GramediaShop

Berita Utama Bisnis & Keuangan Humaniora International Opini Politik & Hukum Sosok Nama &

Peristiwa Nusantara Metropolitan Olahraga Sumatera Bagian Selatan Sumatera Bagian Utara Yogyakarta

Dunia 2010

KOMPAS cetak - Peluang ACFTA Harus Kita Rebut http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/03444891/Peluang.ACFT...

1 of 4 30/06/2010 1:54 PM



Yang menjadi persoalan, menurut Mari, produk industri manufaktur dan usaha mikro kecil

menengah (UMKM). Industri tekstil, pakaian jadi, mainan, alas kaki, elektronik dan

telekomunikasi, permesinan, dan besi baja adalah sektor di mana Indonesia dituntut pandai

memilih mana yang dibantu berkembang.

Lebih untung

Para panelis sepakat, Indonesia harus mengambil manfaat dari ACFTA karena China merupakan

mesin pertumbuhan baru ekonomi dunia dengan jumlah penduduk 1,3 miliar dan ekonomi terbesar

ketiga dunia.

Analisis ekonom Dana Reksa Research Institute, Yudhi Sadewa; ekonom dari Standard Charterd

Bank (SCB), Fauzi Ichsan; serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika

Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko memperlihatkan lebih untung bagi Indonesia tidak menunda

pelaksanaan ACFTA.

Bila anggota lain ASEAN tetap berada dalam ACFTA dan Indonesia tidak, ekspor Indonesia ke

China menjadi mahal karena terkena bea. Barang dari ASEAN masuk ke Indonesia bisa lebih

murah karena permesinan dan bahan baku dari China bebas bea, sementara yang diimpor

Indonesia terkena bea. Selain itu, impor China dari ASEAN pada triwulan terakhir 2009 naik 39

persen, sementara dari negara lain Asia hanya 19 persen. Ekspor China ke ASEAN pada

triwulan IV-2009 naik 22 persen dibandingkan dengan tahun 2008, sementara ke Amerika Serikat

hanya 0,4 persen dan ke Uni Eropa turun 4,9 persen.

Sebetulnya, sejak 5-10 tahun lalu dunia usaha dalam negeri sudah menyesuaikan diri. Bila tidak

mampu bersaing dengan produk China yang massal dan murah, pengusaha beralih ke segmen

menengah-atas atau menghentikan produksi dan fokus pada produk yang dia sanggup bersaing.

Dalam jangka pendek, sejumlah industri yang sudah diidentifikasi Kementerian Perindustrian

memang akan kesulitan, seperti 228 jenis industri, terutama baja dan teksti. Namun, dalam jangka

panjang, Prasetyantoko yakin, ACFTA menjadi momentum meningkatkan daya saing bila

berbagai faktor yang sudah dikenali sebagai kelemahan Indonesia diatasi segera dan tuntas.

Di sisi lain, peluang terbuka bagi karena ekspor Indonesia berbeda dari China. Dalam analisis

SCB, Asia-Export DNA, misalnya, lebih dari 50 persen ekspor Indonesia terdiri atas komoditas

dan bahan mentah, sementara ekspor China mayoritas barang manufaktur.

Meski demikian, para panelis dan peserta aktif diskusi sepakat, terdapat banyak faktor yang

melemahkan daya saing Indonesia. Dalam kasus industri tekstil, misalnya, Menteri Perindustrian

membandingkan Indonesia dengan China. Indonesia mengimpor mayoritas bahan baku kapas

(China sebagian dari tanaman domestik), industri padat karya, jam kerja 40 jam per minggu dan

337 hari kerja per tahun (China 44-48 jam per minggu dan 347-350 hari per tahun), pasokan

listrik kerap terganggu, permesinan berusia di atas umur 20 tahun (China kurang dari 10 tahun

dan telah peremajaan), dan suku bunga bank 14 persen (China 6 persen).

Di sisi lain, sektor yang dianggap berdaya saing lemah, seperti tekstil, alas kaki, mainan, dan

elektronik, ternyata tetap memiliki peluang masuk ke pasar China. Indonesia unggul dalam serat

sintetis dan dapat mengekspor denim ke China. Beberapa industri alas kali merelokasi pabriknya

ke Indonesia. Dengan naiknya upah buruh, terutama di selatan China, hingga dua kali lipat

daripada Indonesia, beberapa perusahaan elektronik kembali menjadikan Indonesia basis
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produksi.

Optimistis

Nada optimistis memang muncul dari berbagai pihak, bahkan dari pemerintah daerah, seperti

Provinsi Jawa Tengah, yang merasa siap menghadapi perdagangan bebas.

Pertanyaannya, bagaimana pemerintah akan mengompensasi pengusaha, terutama UMKM, yang

kalah dalam persaingan dengan China, seperti UMKM sektor pakaian jadi?

Pekerjaan rumah lain, meningkatkan nilai tambah produk unggulan Indonesia, seperti hasil

perkebunan, pertanian, dan kehutanan, melalui pengolahan di dalam negeri untuk

mengompensasi hilangnya lapangan kerja sektor yang kalah bersaing.

Hal lain, mengaitkan perdagangan bebas dengan masyarakat perdesaan. Penelitian tentang

usaha nonpertanian di pedesaan, yang disajikan buku Rural Investment Climate in Indonesia

(editor Neil McCulloch, ISEAS, 2009), memperlihatkan, selain perdesaan masih menampung lebih

dari 50 persen penduduk Indonesia, penduduk miskin pun sebagian besar berada di pertanian

dan perdesaan. Meski begitu, sektor pertanian tetap memberi dampak positif terhadap

tumbuhnya industri perdesaan nonpertanian, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Karena banyak pihak sepakat Indonesia tak bisa melepas peluang perdagangan bebas,

pemerintah harus membuktikan janjinya, yaitu memastikan perdagangan bebas akan membawa

masyarakat Indonesia lebih sejahtera secara adil dan merata.

Langkah teknis, seperti penetapan Standar Nasional Indonesia, aturan antidumping, pencegahan

penyelundupan, penetapan pelabuhan impor, aturan keselamatan produk, dan pembentukan tim

pemantau dampak ACFTA, sudah dilakukan pemerintah. Namun, semua itu membutuhkan

kepemimpinan nasional yang harus mengorkestrasi semua unsur untuk memastikan Indonesia

dapat menyelesaikan semua penghambat sektor unggulan dan mengompensasi yang tertinggal.

(Ninuk Mardiana Pambudy)
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