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Menkeu meyakini keberlanjutan 
hubungan Indonesia dan AS 
tidak akan terlalu terpengaruh 
oleh terpilihnya TTump tersebut. 
Menurut Sri Mulyani, Indonesia 
memiliki pasar ekspor yang cukup 
kuat dengan negara-negara di Eropa 
dan Asia. Hal itu juga yang berlaku 
di sisi investasi.

Menteri Koordinator Perekonomian 
Darmin Nasution meyakini pergantian 
pemerintahan di AS tidak akan 
mempengaruhi perekonomian 
Indonesia secara keseluruhan 
meski pasar sempat bergejolak. 
Pergantian pemerintahan itu juga 
menurutnya tidak serta-merta 
memengaruhi keputusan Bank 
Sentral AS, Federal Reserve, untuk 
menaikkan suku bunga acuan.

Mantan Gubernur Indonesia 
mengatakan perubahan suku bunga 
acuan di AS lebih dipengaruhi oleh 
penyerapan tenaga kerja, selain 
faktor inflasi namun yang disebut 
terakhir ini sudah tidak menjadi

acuan utama mengingat inflasi AS 
yang tergolong rendah.

Adapun, Presiden Joko Widodo 
menyatakan Indonesia menghargai 
siapapun yang menjadi pilihan 
rakyat Amerika.

Presiden juga meyakini pemimpin 
baru AS kelak tidak akan berpengaruh 
terhadap hubungan baik yang telah 
terjalin antara Indonesia dengan 
AS selama ini. AS sendiri diketahui 
termasuk dalam lima besar investor 
di Indonesia.

“Hubungan kami tetap akan 
baik, terutama hubungan dagang 
dan investasi. Kami tahu Amerika 
termasuk investor lima besar di 
Indonesia. Saya kira tidak akan 
ada perubahan,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva 
Kustima Sundari mengungkapkan 
kemungkinan adanya dampak buruk 
bagi perekonomian di Indonesia. 
Menurutnya, efek perekonomian 
AS akan sangat berdampak secara

signifikan pada perekonomian dunia, 
termasuk Indonesia. “Ekonomi 
Amerika signifikan bagi ekonomi 
kita. The Federal Reserve sudah 
ancang-ancang untuk menaikkan 
in te r e s t r a te  [suku bunga], kalau 
itu naik maka akan berdampak 
kepada rupiah,” kata Eva.

Eva menyoroti terkait kebijakan 
Donald Thimp yang kontroversial di 
sektor keamanan dan kemanusiaan. 
Bahkan, menurutnya, kebijakan- 
kebijakan Thimp sangat mengerikan. 
“Kalau di sana [AS] yang menang 
Thimp sementara di sana anti-Islam, 
di sini antiminoritas oleh kelompok 
Islam. Ini bisa menjadi kanalisasi 
balas dendam terhadap yang di
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Internasional UMY Ratih Hemingtyas 
mengatakan kemenangan Thimp 
sebelumnya sangat tidak diduga- 
duga oleh publik. Kemenangan

tersebut bahkan menyebabkan 
sedikit sentimen pasar.

Ratih mengatakan kemenangan 
Thimp tentu akan memberikan warna 
tersendiri bagi AS ke depan. ‘Tentu 
kebijakan-kebijakan Thimp seperti 
ekonomi ada sedikit perubahan,” 
ujar dia.

Meski begitu, Ratih tidak terlalu 
yakin, pernyataan-pernyataan 
kontroversial selama kampanye yang 
diolontarkan Thimp sepenuhnya 
diwujudkan [ lih a t g r a f is ) . “Saat 
kampanye Thimp menjual isu-isu 
yang saat itu diinginkan oleh publik. 
Saat menjadi presiden, kondisinya 
berbeda, saya tidak begitu yakin 
Thimp akan melakukan apa yang 
dikampanyekan,” katanya.

Ratih melihat sosok Thimp yang 
pengusaha menjadi alasannya. Menurut 
Ratih, kebijakan pemerintah AS 
ke depan tetaplah mengutamakan 
pragmatisme secara ekonomi. 
Apalagi jika melihat persaingan 
saat ini, kerika ekonomi Tiongkok
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juga cukup dominan. “Karakter 
Thimp itu ingin tampil beda dan 
tidak ingin mengikuti pemerintahan 
sebelumnya, Obama. Tentu dia akan 
mengubah beberapa kebijakan AS 
dengan melihat situasi global saat 
ini,” ucap dia. .

Menurut Ratih, pertumbuhkan 
ekonomi negara-negara di Asia 
khususnya Indonesia tetap akan 
menjadi pertimbangan Thimp 
saat menjadi presiden. Apalagi 
ekonomi Indonesia termasuk 10 
besar negara dengan pertumbuhan 
ekonomi yang baik.

Guru Besar Hukum Internasional 
Universitas Indonesia Hikmahanto 
Juwana tetap yakin Thimp tidak 
akan mengubah kebijakannya 
dengan Indonesia. Dia menganggap, 
Indonesia dan AS tetap perlu bekeija 
sama dalam menjaga konstelasi 
politik kawasan Asia Tenggara.

Keyakinan itu ditambah birokrasi 
dan sistem demokrasi di Amerika 
sudah terbangun cukup mapan.

Menurutnya, peran birokrasi AS 
cukup penting, birokrasi itu akan 
menjadi salah satu penentu bagi 
keberlangsungan hubungan Amerika 
dengan Indonesia. “Thimp hanya 
politikus yang bisa datang dan pergi. 
Birokrasi di AS sudah cukup kuat 
dan rasanya tidak akan berpengaruh 
bagi hubungan dengan Indonesia,” 
jelasnya.

Menurutnya, Indonesia tak 
perlu khawatir dengan perubahan 
peta kekuasaan di AS. Dia tak 
memungkiri memang bakal ada 
pembahan kebijakan dari presiden 
baru tersebut, tetapi hal itu tidak 
akan terlalu berpengaruh terlalu 
signifikan dalam semua aspek, 
termasuk ekonomi.

Tetap Bersahabat
Donald Thimp, calon dari Partai 

Republik unggul atas calon dari 
Partai Demokrat, Hillary Clinton. 
Thimp berhasil mengoleksi 276 
suara e lle c to ra l w te , unggul dari

Hillary yang meraup suara 218 
e lle c to ra l w te .

Thimp memastikan akan bekerja 
sama dengan negara lain untuk 
menggapai mimpinya mengembalikan 
kehebatan AS. Hal itu disampaikannya 
dalam pidato kemenangan beberapa 
menit setelah dirinya dinyatakan 
menang. “Dengan mengutamakan 
kepentingan negara kami, kami 
akan berhubungan baik dengan 
negara lain,” ujarnya didampingi 
para anggota keluarga dan tim 
suksesnya dalam sebuah siaran 
langsung televisi.

Brian McFeeters, Penjabat 
Duta Besar AS untuk Indonesia 
mengatakan, posisi Tanah Air 
sangat penting bagi AS. Untuk 
itu dia yakin siapapun presiden 
yang akan terpilih nanti, akan 
tetap menjaga hubungan baik 
dengan Indonesia. “Indonesia tetap 
penting untuk AS. Sebagai salah 
satu negara ekonomi terbesar di 
Asia,” katanya, Rabu.


