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KEBIJAKAN Donald Trump yang ek
splisit mengakui Yerusalem sebagai 
ibukota Israel menuai gejolak politik 

global dalam beberapa hari terakhir. Gelom
bang demonstrasi anti-Trump pecah di berbagai 
kota dunia. Tidak saja oleh umat Islam, protes 
keras juga diserukan oleh umat agama lain. 
Kasus ini bukan problem agama, tapi peng
ingkaran atas upaya damai dan pengakuan 
kedaulatan atas suatu bangsa.

Dalam konteks ekonomi, gejolak politik global 
hampir pasti berdam pak ,.ada distabilitas eko
nomi. Kebijakan konyol dan kontroversial* se
orang presiden negara adidaya, suka tidak suka 
akan berimbas pada perilaku ekonomi global. 
Efek domino yang berpeluang terjadi adalah 
kontraksi ekonopii.

Kontraksi Ekonomi Global 
Dana Moneter Internasional (IMF) pada 

pertengahan 2017 lalu memproyeksikan tahun 
2018 ekonomi global akan tumbuh sekitar 3,7% 
atau lebih tinggi dari tahun ini yang diproyek
sikan hanya tumbuh 3,6%. Optimisme IMF dan 
berbagai lembaga ekonomi internasional didu
kung oleh membaiknya kondisi perekonomian 
di berbagai kawasan sepanjang 2017 ini. 
Kebijakan kontroversial Trump pada zona sen
sitif dipenghujung tahun ini akan meluluhkan 
optimisme ekonomi.

Aspek ekonomi yang akan terkoreksi pertama 
kali akibat konflik politik adalah harga minyak 
internasional. Bagai bola salju, kenaikan harga 
minyak akan memicu inflasi. Pada negara-ne
gara impor minyak seperti Indonesia dan mayo
ritas negara Asia dan Eropa, harga minyak sa
ngat signifikan pada neraca pembayaran dan 
berujung pada stabilitas ekonomi.

Bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, 
kenaikan harga minyak global dan penurunan 
perdagangan internasional dalam jangka pen
dek tidak menjadi beban yang signifikan. 
Cadangan minyak, kekuatan fiskal serta ca
dangan devisa mereka akan mampu menahan 
dampak global. Namun bagi negara-negara 
berkembang dan negara miskin, akan menjadi 
petaka baru karena menguras cadangan devisa 
yang berujung pada kenaikan beban hidup ma
syarakat.
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Konflik pada kawasanTimur Tengah yang 
kembali menyeruak, khususnya . antara 
Palestina dan Israel akan meluas pada senti
men ekonomi. Menguatnya arus sentimen anti- 
Amerika berpotensi pada terganggunya ekspor- 
impor dan bisnis jasa secara global. Bagai
manapun kebijakan Trump* soal Yerusalem 
pastinya sudah diperhitungkan secara matang 
oleh Kabinet Trump, termasuk antisipasi pada 
aspek ekonomi negaranya.

Kekuatan ekonomi Amerika Serikat, apabila 
gelombang anti-Trump termobilisasi secara sis
tematis, kontinu dan mengglobal secara pasti 
akan mengkontraksikan ekonomi Amerika. 
Solidaritas global pada Palestina dapat me
ngental pada bentuk baru adagium go to hell 
Amerika dalam konteks politik dan ekonomi. 
Gerakan boikot produk dan jasa Amerika bisa 
saja dianggap remeh apabila hanya disuarakan 
oleh kelompok yang selama ini sudah menen
tang hegemoni Amerika. Namun dalam konteks 
sekarang, Trump sudah menjadi musuh 
bersama dunia sehingga gerakan boikot produk 
Amerika secara cepat mampu menggerus kedig
dayaan Amerika.

Pendulum Berbalik Arah
Penduduk negara-negara berkembang, ter

masuk negara ekonomi E7 seperti Brazil, 
China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia dan 
Turki menjadi faktor penentu pertumbuhan 
ekonomi global dari sisi kapasitas permintaan. 
Arah perdagangan ekonomi akan berubah ku
tub dengan cepat tatkala sentimen anti- 
Amerika berhimpun dalam pilihan produk dan 
jasa. Hegemoni Amerika dalam perekonomian 
global akan tumbang dan pendulum akan be
rayun pada China, India dan Eropa. 
Pricewaterhouse Cooper (PwC) pada medio 
2017 memproyeksikan negara-negara berkem
bang akan terus meningkatkan kontribusi ter
hadap pertumbuhan ekonomi dunia dalam 
jangka panjang. Didasarkan pada data ke
mungkinan pertumbuhan ekonomi 32 negara 
hingga tahun 2050, negara-negara berkembang 
akan menyumbang 85% produk domestik bruto 
(PDB) dunia. Dengan demikian, ekonomi global 
.tidak lagi berporos pada kekuatan Amerika 
Serikat.

Meskipun pendulum ekonomi berbalik arah, 
secara makro adanya konflik politik global yang 
terpicu oleh kebijakan Trump yang kontrover
sial ini akan mendorong kontraksi ekonomi. 
Siapapun dan negara manapun akan dirugikan 
oleh situasi ini.

Langkah strategis mengurangi risiko ekono
mi tersebut antara lain solidaritas dunia se
cara kompak menekan agar Trump mencabut 
kebijakan pengakuan Yerusalem sebagai 
ibukota Israel. Konflik politik hanya berujung 
pada penurunan kesejahteraan masyarakat 
global. O - e
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