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Turki Keberatan dengan Bea Masuk Tambahan
Terigu

JUMAT, 23 NOVEMBER 2012 | 03:26 WIB

Jakarta, Kompas - Pengusaha Turki menyatakan keberatan

dengan rencana pengenaan bea masuk tambahan untuk

terigu. Rencana tersebut dianggap menyalahi ketentuan

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena itu,

penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan

Indonesia tidak perlu dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Eksportir Produk

Gandum, Kacang-kacangan, dan Minyak Sayur Turki Turgay

Unlu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/11).

”Investigasi tersebut bertentangan dengan prinsip

perjanjian safeguard WTO,” katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan WTO, tindakan

pengamanan hanya bisa dilakukan karena alasan peningkatan impor, kerugian serius dari industri dalam negeri, ada

hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dan kerugian industri, serta munculnya perkembangan di luar dugaan.

”Kami melihat tidak ada satu pun dari ketentuan tersebut yang terpenuhi,” ujarnya.

Menurut dia, kecenderungan impor terigu Indonesia justru bergerak menurun. Kerugian beberapa perusahaan lokal

juga lebih disebabkan faktor ketidakmampuan bersaing dengan sesama produsen di tingkat lokal. ”Tahun 2011,

impor terigu 11 persen, sementara tahun ini diproyeksikan turun hingga 39 persen,” ujarnya.

Turgay mengatakan, penerapan bea masuk tambahan akan merugikan negara pemasok seperti Turki. Total produk

terigu Turki per tahun mencapai 30 juta ton, yang diproduksi sekitar 1.200 pabrik. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 juta

ton diekspor ke 130 negara. Untuk Indonesia, ekspor terigu Turki mencapai 400.000 ton atau senilai 147 juta dollar

AS.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Bachrul Chairi mengatakan, pihaknya telah menerima

permohonan dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) terkait dengan penyelidikan pengamanan

perdagangan terigu impor.

Dalam permohonannya, Aptindo meminta agar selama proses penyelidikan berlangsung bea masuk tambahan

sementara (BMTS) dikenakan. Usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Perdagangan dengan BMTS sebesar 20

persen. ”Saat ini tinggal menunggu keputusan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Aptindo Ratna Sariloppies mengatakan, lonjakan impor terigu selama beberapa tahun terakhir telah

mengakibatkan empat perusahaan kolaps dan membutuhkan intervensi pemerintah. (ENY)
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