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ABSTRAKsr 

Harnpir di seluruh negara di dunia, perdagangan dan investasi mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga mengakibatkan, dengan cepat, degradasi 
lingkungan global yang serius. Hal ini menyebabkan Badan-badan internasional dan 
pemerintah negara-negara tertentu, terutama negara-negara maju, untuk mengambil 
tindakan dalam pennasalahal1 perdagangan dan lingkllngan ini melalui kebijakan
kebijakan dan perjal\iian-perjanjian yang berhubllngan dengan perdagangan dan 
lingkungan tersebut Kebijakan dan perjanjian terse but meliputi standardisasi produk, 
pelaksanaan polluter pap; principle, standardisasi kesehatan dan sanitary yang 
berkaitan dengan peroduk makanan ekspor, dan ecolabel/ing. ' 

Keberadaan ecolahelling sekarang ini sebagai kebijakan perdagangan 
intemasional non-tarif (import barrier), menimbulkan ketakutan diantara negara
negara berkembang, bahwa setiap transaksi perdagangall yang dikaitkan dengan 
lingkungan dapat mengakibatkan meningkatnya proteksi perdagangan yang 
"berkedok" keberadaan Iingkungan tersebllt. 

Pengadopsian ecolabelling akhir-akhir ini semakin meningkat dengan cepat 
diantara negara-negara maju. Ecoiabelling ditlljukan agar para konsumen dapat 
mengenali "green products". Dengan begitu, seharusnya ecolabe/ling dapat 
menstimlilasi inovasi Iingkungan dan perdagangan, dan mendorong produsen untuk 
menurunkan supply produk-produk yang mencemari lingkungan. Tetapi, hasil 
penelitian ini justru mengungkapkan bahwa dlla hal tersebut tidak saling 
berhubungan. Total ekspor non-migas Indonesia masih menunjukkan peningkatan 
untuk produk-produk yang bersifat eco-sensilive. 

Meskiplll1 program ecolahelling mempengaruhi pol a konsmnsi konsumen dan 
prodllksi dari industri-indllstri teI1entu yang telah mengadopsinya, tetapi pengaruh 
dari prognun ecolabelling belumlah besar dan tidak terdistribusi secara merata 
diantara konsmnen dan produsen. Bahkan dalam indllstri yang paling eco-sensitive 
sekalipull. 

Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah dampak dari ecolabelling 
c·terhadap ekspor Indonesia untuk produk-produk yang eco-sc''ve adalah kecil 

clalam jangka pendek. Sebagian besar disebabkan banyaknya ceruk asar yang ada 
lIntuk produk-produk tanpa ekolabel yang didasari oleh per in barga produk 
tersebllt. 
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