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Tulisan ini akan mencoba membahas secara komperehensif mengenai perangkat 

analisa dalam diplomasi ekonomi dan teori-teori diplomasi ekonomi. Susunan tulisan 

ini akan dimulai dari sumber bahan bacaan pertama yaitu The New Economic 

Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations 

yang ditulis oleh Stephen Woolcock dan Nicholas Bayne. Tulisan berikutnya akan 

disambung dengan sumber bahan bacaan kedua mengenai contoh kasus diplomasi 

ekonomi di negara Jepang yaitu, Economic Diplomacy: Japan and the Balance of 

National Interest yang ditulis oleh Maaike Okano dan Heijmans.  

Dalam tulisannya yang pertama Stephen mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor 

yang membentuk diplomasi ekonomi. Faktor-faktor tersebut yang kemudian dapat 

digunakan sebagai perangkat untuk menganalisa diplomasi ekonomi itu sendiri. 

Perangkat tersebut dapat membantu kita untuk memahami bentuk negosiasi dan 

pembuatan keputusan dalam hubungan ekonomi internasional.  

Bagian selanjutnya yang mana bagian inti pertama dalam tulisan ini menjelaskan 

mengenai enam faktor kunci pembentuk pembuatan keputusan dan negosiasi dan 

pendekatanpendekatan analisis dan teoritis. Faktor pembentuk yang pertama adalah 

kekuatan ekonomi relatif, di sini dijelaskan bahwa negara sebagai aktor utama 

memiliki keinginan untuk mendapatkan relative gain. Dalam konteks diplomasi 

ekonomi, pada umumnya negosiasi yang dihasilkan akan membawa absolute gain 

bagi semua pihak yang terlibat, meskipun nyatanya setiap negara menerapkan dan 

berusaha untuk mendapatkan relative gain. Hal ini sesuai dengan pemikiran realisme 

yang berpendapat bahwa para negosiator tidak akan menghasilkan perjanjian apapun 

jika keuntungan ekonomi yang didapat lebih kecil dari negara pesaingnya. Dalam 

tingkat analisa yang lebih umum, diplomasi ekonomi didasari dan dibentuk oleh 

tujuan yang bersifat merkantilis. Akan tetapi, dalam tatanan internasional, diplomasi 

ekonomi cenderung didominasi oleh liberal, absolute gain-lah yang ingin dicapai 

melalui jalan kerjasama daripada merkantilisme yang bersifat agresif.  

Faktor yang kedua adalah institusi dan rezim internasional,  faktor ini memberikan 

penjelasan yang bertolak belakang dengan faktor sebelumnya yang menekankan 

keberadaan negara yang mementingkan relative gain. Faktor ini justru berpendapat 

bahwa negara dapat bekerjasama dalam institusi atau rezim. Lebaga dan rezim 

internasional telah jelas membentuk suatu konsep diplomasi ekonomi. Contoh yang 

sudah ada adalah WTO, GATT, G20, dan IMF. Perdagangan, perjanjian, 

pembentukan regulasi pasar internasional sering kali dibuat di bawah naungan 

lembaga-lembaga tersebut. Baik sifatnya formal atau tidak, mereka telah terbukti 

membuat produk atau hasil yang berasal dari negosiasi bersama dan dibangun atas 

landasan bersama.  

Faktor kunci yang ketiga menjelaskan bahwa yang membentuk diplomasi ekonomi 

adalah pasar internasional. Pasar adalah tempat bagi diplomasi ekonomi, karena para 

pelaku menggunakan pasar untuk menjalankan kepentingan mereka. Ada atau 
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tidaknya suatu keputusan moneter akan berdampak langsung pada pasar keuangan 

dunia. Adanya produksi internasional dan investasi berdampak pada ruang lingkup 

kebijakan ekonomi dan perdagangan nasional. Secara tidak langsung, hal tersebut 

akan meningkatkan kebutuhan kordinasi internasional atau dengan kata lain diplomasi 

ekonomi.   

Faktor kunci yang keempat adalah kepentingan, pendekatan berbasis kepentingan 

dalam diplomasi ekonomi lebih mengutamakan faktor domestik dan pendekatan yang 

biasa digunakan adalah pendekatan rasionalis. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat 

memaksimalkan utilitas dalam negosiasi setelah sebelumnya menentukan preferensi 

kepentingan nasional secara seimbang. Memaksimalkan utilitas disini berkaitan 

dengan meningkatkan kekayaan atau memperkuat kondisi politik domestik. Adapun 

landasan kebijakan yang diambil nantinya dapat bersifat merkantilisme ataupun 

liberalisme.   

Faktor kunci yang kelima adalah Domestic Decision-Making and Institutions, bentuk 

struktur atau institusi para pembuat keputusan di area domestik akan mempengaruhi 

hasil. Sebagian besar negara memutuskan preferensi kepentingan nasionalnya 

dilakukan oleh pemerintah. Contohnya dalam negera demokratis, pemerintah 

(negosiator atau agen) akan mencari dukungan parlemen atau legislatif sebelum 

melakukan negosiasi. Dalam beberapa kasus legislatif justru menetapkan preferensi 

nasional, sehingga dapat menentukan keseimbangan antara berbagai kepentingan 

nasional. Pada intinya, para negosiator akan terlibat dalam tingkat internasional untuk 

mencapai kesepakatan dan tingkat domestik untuk memastikan bahwa hasil negosiasi 

sesuatu dengan apa yang diharapkan para pembuat kebijakan. Setiap negara memiliki 

cara yang berbeda-beda, dan terkadang negosiator dan agen juga memiliki 

kepentingan yang berbeda.   

Faktor ideasional, selain faktor sistemik dan domestik (kepentingan dan institusi), 

faktor ideasional (gagasan, ide, pandangan, dan norma) juga dapat diperhitungkan 

dalam menjelaskan hasil kebijakan. Nilai-nilai normatif tersebut secara tidak langsung 

akan berdampak pada keputusan yang diambil oleh negosiator, rezim, atau bahkan 

institusi. Dalam diplomasi ekonomi, literatur konstruktivis yang digunakan untuk 

membahas nilai-nilai normatif tersebut dan bagaimana keberadaannya dapat 

mempengaruhi hasil kebijakan.   

Bacaan kedua dari Maaike Okano dan Heijmans dibagi menjadi empat bagian utama. 

Bagian pertama menjelaskan tentang inovasi dari berbagai bidang penelitian yang 

memberikan makna-makna baru kedalam diplomasi ekonomi. Bagian kedua 

menjelaskan tentang mengembangkan definisi diplomasi ekonomi menjadi lebih luas, 

lalu memperkenalkan sebuah kerangka konseptual dan analisis dari dimensi-dimensi 

yang ada. Bagian ketiga menjelaskan asumsi-asumsi dari setiap bidang penelitian 

yang telah memberikan kontribusi kepada diplomasi ekonomi tersebut. Bagian 

terakhir membahas logika diplomasi ekonomi, yaitu pertimbangan strategis dan 

ideologis yang menopangnya. Tulisan ini ditambah dengan kesimpulan tentang 

mengapa mengupas gagasan diplomasi ekonomi sangat penting, tidak hanya untuk 

menjelaskan perdebatan akademis dan kebijakan, tetapi juga untuk mengembangkan 

strategi berwawasan ke depan yang dibutuhkan saat ini untuk mengubah 

keseimbangan kekuatan.  

Bagian pertama menjelaskan tentang sejarah dari diplomasi ekonomi. Berawal dari 

hubungan antara kegiatan ekonomi dan politik dan penggunaan perangkat ekonomi 
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untuk tujuan politik. Pada awalnya, diplomasi berkaitan dengan isu perang dan 

dagang. Dilanjutkan pada masa setelah perang beberapa akademisi mempelajari 

bagaimana politik dan ekonomi dapat saling berkaitan. Karena adanya perubahan 

secara substansi dalam tatanan internasional, akademisi hubungan internasional yang 

mayoritas berada di Amerika dan sebagian lainnya di benua Eropa mengembangkan 

konsep-konsep baru dan teori-teori baru yang berupaya mengintegrasikan politik dan 

ekonomi secara lebih eksplisit.   

Tahun 1970-an menandai dimulainya pemikiran inovatif di beberapa sub-bidang studi 

hubungan internasional. Pemikiran inovatif tersebut telah memfasilitasi penelitian 

yang lebih disempurnakan dalam diplomasi ekonomi. Para ekonom secara bertahap 

mengembangkan studi empiris yang lebih canggih yang memperkuat penyelidikan 

kuantitatif ke dalam diplomasi ekonomi.   

Dilanjutkan pada masa perang dingin, studi hubungan internasional dihadapkan pada 

tantangan ekonomi baru. Tantang baru tersebut adalah sebagai konsekuensi dari 

globalisasi seperti contohnya pengaruh harga minyak dunia, runtuhnya sistem Bretton 

Woods dan kemunculan ekonomi non-barat. Hubungan ekonomi internasional 

diperluas untuk mencakup bidang politik sehingga menciptakan fokus hubungan 

internasional yang mana saat ini pada ekonomi politik internasional dapat 

menghasilkan penelitian-penelitian baru. Lebih jauh, para ilmuwan politik berusaha 

untuk menghubungkan politik domestik dan hubungan internasional. yang disebut 

Two level Games atau Double edged diplomacy dari Robert Putnam et al. menyerukan 

analisis dampak gabungan kekuatan domestik dan internasional dalam perundingan 

internasional, konsep ini telah banyak dikembangkan sejak diperkenalkan pada tahun 

1988.  

Dalam tulisannya, Maaike dan Heijmans menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi 

kontemporer disajikan untuk memperkuat pernyataan yang mendasari bahwa para 

peneliti dari bidang-bidang tertentu sebagian besar cenderung berfokus pada dimensi 

dan alur khusus diplomasi ekonomi. Dalam diplomasi ekonomi,  para akademisi 

hubungan internasional  tertarik pada power-end game, sementara para ekonom 

sebagian besar terlibat dengan istilah diplomasi ekonomi. Literatur untuk diplomasi 

ekonomi dikategorikan berdasarkan dari dimensi yang dibahas, sering dengan fokus 

pada negara tertentu, kelompok negara atau wilayah. Kerangka analitis diplomasi 

ekonomi membantu memposisikan kasus tertentu dalam konteks yang lebih luas.  

Budaya politik dan kesadaran sejarah memiliki dampak terhadap cara diplomasi 

ekonomi, baik di tingkat nasional maupun praktik di lapangan.. Negara yang 

mengandalkan cara non-militer untuk mengerahkan kekuatannya dalam ranah 

internasional, umumnya menggunakan pendekatan ekonomi dan cara yang positif 

tanpa menekan. Namun, bagi para pendukung perdagangan bebas atau kelompok yang 

ingin memisahkan antara ekonomi dan politik, diplomasi ekonomi dianggap sebagai 

intervensi pemerintah yang tidak diinginkan dan akan menganggu pasar. Intervensi 

dilakukan ketika terjadi kegagalan pasar atau ketika intervensi ini memberikan banyak 

manfaat.  

Karena tujuan diplomasi ekonomi dilakukan untuk kepentingan ekonomi domestik 

dan campur tangan di pasar juga untuk tujuan politik dan strategis.   

Dari berbagai macam sudut pandang sebelumnya, dapat dikatakan bahwa diplomasi 

ekonomi hanyalah salah satu dari banyak alat yang digunakan pemerintah untuk 

memperkuat kapasitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. Saat ini, aktor swasta 
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dan non-pemerintah lainnya semakin penting dan keberadaan mereka dapat 

melengkapi peran negara. Meskipun kepentingan nasional yang dibawa pemerintah di 

dalam pasar terkadang dapat merusak perjanjian politik dan ekonomi internasional, 

namun keberadaan mereka tetap diperlukan sebagai pertimbangan. Maka dari itu, 

untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dan politik bukanlah tugas yang mudah bagi 

pemerintahan di suatu negara.  

Pertanyaan paling penting selanjutnya apakah diplomasi ekonomi pada umumnya 

berhasil dan dapat memberikan nilai untuk uang? Haruskah keberhasilannya berupa 

sektor ekonomi, politik, atau bahkan strategis? Sangat sulit menghitung ukuran 

keberhasilan selain dari segi ekonomi, karena tidak terdapat data statistik untuk hal 

tersebut. Dalam kasus tertentu, diplomasi komersial dan perdagangan dapat diukur 

secara kuantitatif. Evaluasi diplomasi ekonomi yang efektif dari analisis para ekonom 

kemudian diturunkan dari analisis cost-benefit yang didasarkan pada pertimbangan 

finansial dan material, bukan politik.  

Sebagai salah satu contoh, ketika suatu negara mengejar alasan stategis, diplomasi 

ekonomi akan lebih sulit untuk diukur dengan menggunakan data statistik. Maka 

untuk mengukurnya dengan melihat apakah suatu kebijakan berhasil dalam mencapai 

kepentingan luar negeri secara luas. Jika tolak ukur keberhasilan adalah peningkatan 

kekuasaan, juga harus dilihat bagaimana efek kekuasaan tersebut dalam perdagangan 

internasional.   

Diplomasi ekonomi adalah praktik dan strategi kebijakan luar negeri yang didasarkan 

pada premis bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik saling memperkuat 

satu sama lain dan karenanya harus dilihat secara bersamaan. Pemerintah mengejar 

diplomasi ekonomi dengan tujuan mempromosikan kemakmuran ekonomi dan 

stabilitas politik secara keseluruhan. Karena itu, perspektif analitis utama diplomasi 

ekonomi adalah kebijakan luar negeri, yang berkaitan dengan proses pengambilan 

keputusan dan penggunaan instrumen politik-ekonomi dalam negosiasi internasional 

dan ditentukan oleh konteks global, regional, dan bilateral. 
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