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WTO Soroti Penguatan Proteksi Perdagangan
RABU, 17 OKTOBER 2012 | 05:09 WIB

Jakarta, Kompas - Sejak pertumbuhan ekonomi dunia

melamban, kecenderungan proteksi perdagangan di dunia,

baik menyangkut ekspor maupun impor, terus meningkat.

Nilai proteksi itu bahkan sudah mencapai 3 persen dari

total perdagangan dunia. Nilai itu jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan posisi sebelumnya, yang hanya 1

persen.

Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Pascal Lamy dalam acara World Export Development

Forum, di Jakarta, Selasa (16/10), mengingatkan agar

semua negara, termasuk Indonesia, menghindari proteksi

perdagangan dan mendorong liberalisasi.

Menurut Pascal, kelesuan ekonomi membuat negara-negara berkembang memperkuat proteksi. Tujuannya,

membatasi arus barang yang masuk guna memaksimalkan konsumsi produk dalam negeri. Hal itu ditempuh karena

krisis Eropa membuat permintaan produk ikut melamban.

”Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di antara negara Asia Tenggara dan

menjadikan perdagangan sebagai saluran pertumbuhan dan pembangunan,” katanya.

Lamy mengatakan, perkembangan perdagangan Asia saat ini lebih baik ketimbang Amerika Serikat dan Eropa.

Penyebabnya, pertumbuhan Asia lebih baik dari rata-rata seluruh dunia. Negara-negara di Asia juga berdagang

dengan sesama mereka sehingga pertumbuhan regional terjaga.

Indonesia dinilai telah melakukan proteksi dagang lewat sejumlah kebijakan, seperti pelarangan ekspor rotan

mentah, pengenaan bea keluar untuk komoditas tambang mentah, dan pengaturan impor hortikultura. ”WTO

menginginkan tidak ada proteksi supaya perdagangan antarnegara lebih lancar,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia

Suryo Bambang Sulisto.

Suryo mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah menerapkan kebijakan perdagangan yang cukup terbuka.

Indikatornya adalah membanjirnya produk impor di pasar domestik. ”Justru selama ini produk Indonesia sulit masuk

ke negara tertentu. Mereka menggunakan dalih standardisasi,” ujarnya.

Sementara itu, indeks keyakinan konsumen Indonesia pada September di level 148.1. Indeks naik tipis 0,6 poin

dibandingkan dengan bulan lalu dan naik 1,3 poin dibandingkan dengan September 2011. Demikian hasil survei

Kadin bersama Roy Morgan.

”Sedikit naiknya keyakinan di bulan ini disebabkan naiknya keyakinan masyarakat Indonesia tentang situasi keuangan

pribadi dan semakin yakin untuk membeli peralatan rumah tangga utama,” kata Direktur Roy Morgan Ira Soekirman.
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