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 Minggu, 19 Agustus 2007

Bilateralisme

EPA, Ekses dari Kegagalan WTO

Setidaknya beruntunglah sebagian rakyat Indonesia yang menikmati

kemakmuran sebagai buah keterbukaan ekonomi dengan luar negeri. Kegiatan

ekspor-impor dan arus investasi antarnegara telah menciptakan hubungan

ekonomi yang memperluas aktivitas ekonomi. Buahnya adalah perkembangan

aktivitas ekonomi, yang menciptakan kesempatan tenaga kerja.

Beruntunglah rakyat Indonesia yang keadaannya tidak separah Korea Utara, di

mana rakyatnya dibelenggu kelaparan, kemiskinan, dan ketakutan. Negara ini

masih melakukan indoktrinasi bahwa kapitalisme dan masuknya unsur-unsur

asing adalah sebuah bahaya terhadap eksistensi tatanan politik domestik.

Namun, bahaya yang sebenarnya adalah dominasi dinasti Kim Korea Utara, yang

ditanamkan sejak Kim Sing-Il dan diteruskan oleh Kim Jong-Il. Pemimpin negara

ini mendambakan pemujaan diri, di mana rakyat dipaksa mendoakan

pemimpinnya yang tak memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Potensi kemajuan yang sebenarnya bisa diraih negara ini pun sirna. Ironisnya,

sikap seperti itu pun masih tetap dipertahankan, walau tuannya, China dan

Rusia, pemuja komunisme, sudah membuka diri. Hasilnya adalah Rusia dan

China yang kini makin makmur dan makin berperan di pentas internasional.

Intinya, keterbukaan pada asing membawa kemakmuran, sebagaimana

diperlihatkan oleh Hongkong sebagai salah satu negara dengan derajat

keterbukaan tertinggi di dunia. Tentu keterbukaan itu tidak sempurna juga, tetapi

lebih tidak bijak lagi jika ketidaksempurnaan itu membuat kita memilih untuk

menutup diri pada asing.

Dengan segala kekurangannya, yang sebenarnya dari waktu ke waktu terus

diperbaiki, keterbukaan itu tetap menjadi pilihan negara-negara di dunia ini. Untuk

itulah dunia membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade

Organization/ WTO), yang bertujuan meliberalisasikan arus perdagangan,

investasi, jasa, dan lainnya.

Namun, karena kebuntuan WTO dalam menciptakan sistem perdagangan dunia

yang fair, WTO kini didera kebuntuan. Putaran pembicaraan mengenai

liberalisasi perdagangan dunia, yang dinamakan Agenda Pembangunan Doha

(Doha Development Agenda), dimulai sejak 2001, sudah terhenti untuk

sementara.

Putaran ini tak berhasil memenuhi janjinya, yakni memberi akses kepada negara

berkembang agar perdagangan bisa menjadi salah satu sumber pendorong

pembangunan ekonomi di negara berkembang. Muncullah desakan agar negara

maju mencabut subsidi pertanian agar produk pertanian negara berkembang bisa
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relatif leluasa memasuki pasaran negara maju. Dengan demikian, petani negara

berkembang memiliki sumber pendapatan baru. Ini tidak didengar negara maju.

Bilateralisme

Karena itu, berbagai negara kini sibuk melahirkan perjanjian perdagangan

bilateral. Maka, lahirlah kawasan perdagangan bebas (free trade area/FTA)

bilateral. Ada pula bentuk kerja sama ekonomi bilateral yang lebih luas

cakupannya, yakni perjanjian kemitraan ekonomi (economic partnership

agreement/EPA).

Di dalam EPA termasuk juga soal mobilitas warga, pertukaran sektor jasa.

Intinya, hubungan ekonomi jauh lebih luas dari sekadar hubungan perdagangan.

Sebenarnya, bilateralisme adalah sebuah penyakit ekonomi, tetapi hal itu adalah

second best (pilihan terbaik kedua). Kerja sama ekonomi yang terbaik adalah

melibatkan banyak negara secara simultan. Namun, AS, Eropa, dan negara maju

lainnya tidak menunjukkan keteladanan soal liberalisasi, tetapi mempertahankan

egoisme mereka.

Karena itu, liberalisme adalah pilihan terbaik yang ada sejauh ini. Kekurangannya

adalah fasilitas, kemudahan yang diberikan kepada negara yang menjadi mitra

FTA atau EPA, tidak didapatkan negara lain. Hal ini sebenarnya bisa diatasi

dengan sistem open regionalism (regionalisme yang terbuka), di mana fasilitas

ke satu negara juga diberikan kepada negara lain, walau fasilitas itu tercipta

lewat terbentuknya FTA atau EPA. Namun, pada umumnya hal ini tidak terjadi

dalam sistem EPA dan FTA.

Dr Fred C Bergsten, ekonom AS yang juga pernah menjadi kelompok pakar

untuk Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), mengingatkan bahaya

bilateralisme. Menurut Bergsten, bilateralisme hanya akan memakmurkan

sekelompok kawasan dan bukan seluruh dunia. Padahal, persoalan utama

ekonomi di dunia ini adalah ketidakseimbangan ekonomi global.

Meski demikian, berbagai negara tetap beranjak maju untuk mengikat diri secara

bilateral lewat FTA dan EPA. Diskusi EPA RI-Jepang dimulai saat kunjungan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Tokyo, Juni 2005. Namun, hal itu sudah

dirintis pada pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Perdana Menteri Jepang

Junichiro Koizumi pada pertemuan APEC 2004.

Pada Desember 2004, menteri perdagangan kedua negara setuju melakukan

studi bersama untuk peluncuran EPA. Persetujuan itu sudah akan ditandatangani

antara Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Sebagaimana juga diutarakan ekonom Jepang, Dr Akiko Fukushima, kecurigaan

kawasan pada Jepang masih terjadi. Karena itu, peningkatan hubungan bilateral

menjadi pilihan sebagai loncatan Jepang menuju kerja sama ekonomi kawasan.
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