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Indonesia H arus H indari K ebijakan Tak M enguntungkan
YOGYA (KR)- Setelah sebulan pe

merintahan Presiden Amerika Serikat 
(AS) Donald Trump dengan America’s 
First Policy-nya berjalan, perhatian 
dunia tertuju pada media yang memu
at kebijakan, pernyataan atau cuitan- 
nya. Berbagai pandangannya terke
san sangat terus terang, terkadang 
kontroversial dan menimbulkan keti
dakpastian.

Menurut Leonard F Hutabarat PhD, 
pemerhati masalah internasional yang 
juga alumnus Institut d’Etudes 
Politiques (IEP) de Paris, Minggu 
(26/2), pandangan-pandangan yang/di* 
sampaikan Presiden Trump semasfi 
kampanyenya jika diimplementasikan

sebagai kebijakan luar negerinya akan 
berdampak pada tatanan global.

“Tak hanya itu, kebijakan Donald 
Trump juga menjadi perhatian para 
pemimpin dunia guna mengantisipasi 
langkah dan sikap yang harus diam
bil. Setidaknya, ada beberapa hal 
yang patut jadi perhatian juga 
langkah Trump. Pertama, Kanada 
dan Meksiko adalah mitra AS dalam 
NAFTA. Kedua, Eropa masih jadi 
kawasan penting AS dan ketiga 
adalah Timur Tengah,” ungkapnya.

Sedangkan keempat, lanjut 
Leonard yakni Asia. Diperkirakan, pa
da masa Trump ini Asia kurang men
dapat perhatian terlalu besar.

Sedangkan untuk perkembangan di 
kawasan Asia Pasifik sendiri perlu 
dicermati guna memastikan keaman
an dan perdamaian di kawasan.

Jika Trump benar-benar semakin 
menarik diri dari Kawasan Asia, se
mentara tantangan seperti sikap 
Korea Utara dan potensi konflik di 
Laut China Selatan semakin me
nguat, dikhawatirkan negara-negara 
kawasan ini akan memperkuat diri 
dengan peningkatan kemampuan dan 
persenjataan.

“Kondisi ini tentunya perlu dihin
dari, dan upaya antisipasi perlu di
lakukan terutama melalui penguatan 
peran dan keija sama regional seperti

ASEAN untuk mendorong kondisi 
yang lebih kondusif,” imbuhnya.

Bagi Indonesia, selama ini AS 
merupakan mitra dagang terbesar 
keempat. Upaya untuk terus mem
pertahankan dan meningkatkan ker
ja sama ekonomi bilateral kedua ne
gara baik perdagangan dan investasi 
masih perlu dilakukan. Namun 
demikian perlu dipertimbangkan 
upaya menghindari dampak kebi
jakan AS yang kurang mengun
tungkan. Salah satunya dengan 
mengimbangi penjajakan pasar non
tradisional yang prospektif termasuk 
di kawasan Amerika Latin dan opsi- 
opsi bilateral/regional FTA. (Adk)-g


