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Responsibility to Protect (Tanggung Jawab untuk Melindungi/R2P) secara 

umum dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang diformulasikan dan digunakan 

oleh dunia internasional untuk mencegah terjadinya fenomena kejahatan kemanusiaan. 

Kemudian PBB secara khusus mendefinisikannya sebagai suatu kewajiban negara 

untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada rakyat dari kejahatan genosida, 

kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan tindakan penghapusan etnis. Lantas 

PBB menegaskan bahwa R2P merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat 

internasional untuk turut berperan dalam membantu negara yang sedang membutuhkan 

bantuan kemanusiaan berupa perlindungan dan keselamatan bagi rakyat di wilayahnya 

(UN, 2019). Berkaitan dengan hal itu, esai singkat ini akan menganalisis konsep R2P 

secara mendalam dengan menggunakan pendekatan dari pemikiran Alex Stark dan 

Thomas G. Weiss (2011). Adapun komponen pembahasannya akan meliputi latar 

belakang, instrumen, proses atau cara kerja, serta kritik terhadap implementasi R2P 

selama ini. 

Menurut sejarah, tercetusnya konsep R2P dilatarbelakangi oleh peristiwa 

kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Kosovo pada perang tahun 1999. Peristiwa 

tersebut membentuk kesadaran kolektif bahwa dunia internasional membutuhkan 

sebuah institusi global dengan legitimasi yang tinggi untuk melidungi kemanusiaan. 

Maka selanjutnya dibentuklah ICISS (International Commission on Intervention and 

State Sovereignty) dengan harapan dapat membantu dunia internasional dalam menjaga 

nilai-nilai kemanusiaan di saat suatu negara tidak memiliki kapabilitas minimum untuk 

melakukannya. Weiss mengimplikasikan bahwa dalam dunia internasional, ICISS 

memiliki posisi penting dan memiliki nilai legitimasi yang tinggi jika dibandingkan 

dengan bentuk institusi-institusi lainnya. Selain itu, ICISS memiliki beberapa 

pencapaian dalam sejarahnya sebagai institusi internasional. Salah satu pencapaian itu 

adalah ICISS mampu membentuk kerangka operasi R2P dalam forum UN World 

Summit yang diselenggarakan pada tahun 2005. Kerangka operasi R2P menetapkan 

bahwa tujuan utama ICISS adalah menjaga kedamaian dan mempertahankan nilai-nilai 

kemanusiaan melalui PBB, serta ICISS berkewajiban untuk menggunakan pendekatan 

diplomasi yang tepat. Dengan demikian, R2P memberikan wewenang kepada dunia 

internasional untuk melakukan intervensi di suatu negara tanpa menunggu persetujuan 

dari negara tersebut karena alasan kemanusiaan yang lebih mendesak. 

Merujuk pada penjelasan di atas, konsep R2P merupakan bagian dari conflict 

management, yakni upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menihilkan kekerasan 

yang terjadi dan menciptakan situasi damai. Lantas selanjutnya terjadi “resolusi 

konflik” yang diupayakan dengan baik melalui mediasi, negosiasi dan atau ajudikasi 

(Butler, n.d). R2P juga dapat digolongkan sebagai tindakan peace enforcement atau 

suatu bentuk manifestasi dari intervensi yang mengandung misi untuk mengubah rezim 

karena dengan cara itu diharapkan pembentukan konsidi yang lebih kondusif akan lebih 

mudah. Namun dalam mengimplementasikan R2P masyarakat internasional harus 

mengedepankan cara-cara atau prosedur diplomatik terlebih dahulu sehingga kebijakan 
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yang ditetapkan bersifat humanitarian berdasarkan tujuan damai untuk melindungi 

masyarakat (rakyat). Lalu jika sebuah negara justru menjadi pelaku yang menyebarkan 

ancaman bagi rakyatnya sendiri, maka masyarakat internasional diperbolehkan untuk 

mempersiapkan segala bentuk intervensi yang dibutuhkan sebagai respon, termasuk 

menggunakan instrumen militer. 

Menurut Alex Stark, kerangka operasi R2P dalam ICISS memiliki empat 

prinsip dasar, yakni melindungi masyarakat internasional dari fenomena: (1) genosida; 

(2) kejahatan perang; (3) upaya penghapusan etnis; dan (4) kejahatan kemanusiaan. 

Kemudian Stark (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip baru yang 

dihasilkan oleh Ban Ki-Moon dalam cara kerja ICISS. Hal itu karena menurut Ban Ki-

Moon harus terdapat sebuah pendekatan baru terkait bagaimana ICISS bekerja dengan 

kedaulatan sebuah negara yang menjadi fokus operasinya. Pertama, ICISS harus lebih 

sensitif, khususnya dalam melihat negara sebagai subjek utama yang harus selalu 

bertanggung jawab untuk menjaga rakyatnya. Kedua, ICISS harus berkomitmen untuk 

meningkatkan kapabilitasnya dalam pencegahan konflik kejahatan kemanusiaan 

sebelum bermanifestasi dalam bentuk intervensi maupun post-conflict building. Ketiga, 

ICISS harus menyadari adanya tanggung jawab penuh untuk membantu negara yang 

tidak memiliki kapabilitas dalam memberikan keamanan pada rakyatnya. 

 

Implementasi R2P di Pantai Gading dan Kongo 

Mengutip dari hasil interview antara United Nations Regional Information Centre for 

Western Europe (UNFIC) dengan Alex Vines mengenai R2P dan penerapannya, Vines 

menyatakan bahwa R2P memiliki dimensi penerapan yang berbeda sesuai dengan 

setting dan latar yang berlaku pada situasi-situasi tertentu. Hal itu dapat dilihat dalam 

studi kasus penerapan R2P di dua negara berbeda yang sedang mengalami konflik 

domestik, yaitu Pantai Gading dan Kongo bagian timur. Penerapan R2P di Pantai 

Gading mengambil bentuk peacekeeping mission oleh PBB yang berusaha untuk 

mengawasi implementasi Linas-Marcoussis Accords di mana terdapat mandat untuk 

menggunakan segala bentuk upaya militer yang memungkinkan guna menjaga 

masyarakat sipil. PBB juga mendapatkan mandat untuk mengawasi pemilihan presiden 

Pantai Gading yang sudah cukup lama tertunda. Kedua mandat tersebut terlahir dari 

adanya keprihatinan langsung dari Sekretaris Jenderal Bidang Pencegahan Genosida 

dan R2P PBB terkait potensi adanya konflik terbuka. Lantas menurut Vines, alasan 

itulah yang menyebabkan penerapan R2P harus segera dilakukan oleh PBB di Pantai 

Gading. Kemudian organisasi regional seperti Economic Community of West African 

States (ECOWAS) juga dilibatkan untuk berperan aktif dalam upaya merumuskan 

resolusi konflik di wilayah tersebut. 

Sementara itu, pada konflik yang terjadi di daerah Kongo bagian timur, R2P 

memiliki penerapan yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kasus yang ada di 

Pantai Gading. Di Kongo, PBB memiliki mandat untuk terus memberikan dan 

menjamin keamanan masyarakat sipil di daerah Kongo bagian Timur. Bahkan 

MONUSCO atau United Nations Organization Stabilization Mission in the Demoractic 

Republic of Congo semenjak bulan Juli 2012 telah memberikan tekanan yang kuat 

kepada pemerintah Kongo untuk melindungi masyarakat sipil, merencanakan 

pembangunan dan memberikan keamanan khususnya pada HAM dengan menggunakan 

tentara nasional. Secara khusus pada kasus ini Vines berpendapat bahwa untuk 

membentuk sebuah stabilitas dan keamanan negara diperlukan konsep yang lebih dari 
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sekedar instrumen paksaan dan atau militer. Hal itu didorong oleh kebutuhan untuk 

membentuk “jembatan” antara PBB dengan pemerintah Kongo di daerah timur 

mengingat tingginya kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang sudah terjadi 

pada 300.000 masyarakat sipil di wilayah tersebut. 

Melalui pemaparan dua studi kasus penerapan R2P sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, maka dapat kita lihat bahwa implikasi dari penerapan R2P pada 

setiap kasus membutuhkan bantuan baik berupa asistensi di bidang ekonomi maupun 

intervensi militer. Kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan menggunakan pendekatan 

yang berbeda karena PBB harus menyesuaikan dengan konteks atau situasi yang terjadi 

di wilayah masing-masing. 

 

Dimensi Penerapan R2P Berdasarkan Weiss’ Sandwich-Model 

ICISS menekankan cara kerja R2P dengan menggunakan konsep intervensi kedaulatan 

terhadap negara yang membutuhkan bantuan dari dunia internasional. Namun menurut 

Weiss, pencegahan merupakan prioritas penting untuk turut diformulasikan dalam 

mengambil kebijakan terkait peristiwa kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, 

pencegahan menjadi istilah penting pada cara kerja ICISS yang terlahir pada tahun 2000 

saat terdapat usaha untuk mampu membedakan konsep R2P dengan konsep lain seperti 

humanitarian intervention. Hal itu juga didorong oleh adanya inkonsistensi dalam 

tindakan intervensi kemanusiaan yang dilakukan pada tahun 1990 hingga masa 

setelahnya, sehingga banyak aktor di dunia internasional yang menuntut akan adanya 

regulasi baru mengenai batasan intervensi negara dalam membantu dan menjaga korban 

peperangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Weiss membuat model cara kerja 

militer dalam ICISS sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui model di atas, Weiss menggambarkan bahwa formulasi R2P dalam 

ICISS memiliki bentuk yang menyerupai roti lapis di mana variabel intervensi 

militernya diapit oleh variabel pencegahan konflik dan pembangunan pasca perang. 

Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh ICISS maupun negara-negara 

volunteer dalam bentuk pengiriman pasukan militer harus melewati fase pertama yaitu 

conflict prevention. Conflict prevention atau pencegahan konflik merupakan suatu 

prinsip untuk melakukan hal yang dibutuhkan guna mencapai kedamaian dengan cara 

mencegah pecahnya konflik terbuka. Cara ini dapat menghasilkan opini yang baik bagi 

negara-negara dunia ketiga yang sebelumnya cenderung mencurigai R2P yang dinilai 

1 

Conflict Prevention Military Intervention Post Conflict 

Peacebuilding 
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sebagai perpanjangan tangan dari negara-negara kuat, khususnya negara P5 (Permanent 

Five)1untuk mengintervensi pemerintahannya.  

Sementara itu, studi kasus yang dapat digunakan untuk menekankan adanya 

inkonsistensi dalam praktik R2P adalah konflik Rohingya di Myanmar dan konflik 

kejahatan kemanusiaan di Palestina. Terdapat banyak keputusan sepihak yang 

dicetuskan oleh Amerika Serikat, salah satunya seperti pengakuan Yerusalem sebagai 

ibu kota Israel. Hal ini memberikan indikasi yang kuat akan adanya sifat “one-sided” 

atau sifat yang masih bias terhadap kepentingan negara-negara P5. Studi kasus tersebut 

juga memberikan indikasi yang kuat bahwa R2P selalu diiringi oleh kepentingan-

kepentingan negara besar di balik bantuan yang diberikan. Kejahatan kemanusiaan 

pada etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar dan kekosongan dari respon dunia 

internasional juga semakin memperkuat argumen bahwa bantuan yang datang dalam 

bentuk R2P selalu dipengaruhi oleh ada tidaknya kepentingan yang hadir dalam kasus 

tersebut. 

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika hak suatu negara untuk 

melakukan bantuan baik dalam dimensi preventif maupun intervensi harus selalu 

mendapatkan persetujuan dari PBB. Hal ini menyebabkan terdapat suatu pola yang 

terlihat bahwa hanya negara-negara dengan sumber daya yang tinggi serta kapabilitas 

yang memadai yang mampu “secara mudah” mendapatkan lampu hijau dari PBB untuk 

masuk ke dalam suatu konflik. Hal ini mengakibatkan pemaknaan R2P yang relatif, 

serta tidak memiliki definisi yang konsisten dan mengikat. Lebih lanjut lagi, Weiss juga 

menambahkan bahwa R2P selalu memiliki tantangan nyata yang selalu konsisten dari 

periode ke periode. Melalui pemaparannya, Weiss juga menjelaskan bahwa konsep R2P 

tidak selalu sejalan dengan agenda atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat berupa 

kewajiban untuk melindungi kemanusiaan. Maka dari itu, ICISS sebagai institusi 

internasional harus tetap berjalan secara normatif baik dari sisi internal (berhubungan 

dengan kedaulatan negara) maupun dari sisi eskternal (intervensi ICISS), serta 

mengatur dengan ketat respon R2P yang bersifat militer. Pembentukan norma R2P pun 

harus selalu dijaga agar selaras dengan prinsip-prinsip PBB dalam 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. 

Dari seluruh pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa R2P menurut 

Weiss memiliki tiga prinsip utama, yaitu: (1) setiap negara harus memegang kewajiban 

mereka untuk melindungi masyarakatnya dari kejahatan kemanusiaan seperti genosida, 

kejahatan perang, dan penghapusan etnis; (2) meluasnya kesadaran komunitas 

internasional atas R2P semakin mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan 

bantuan terhadap negara-negara yang membutuhkan, dan (3) jika sebuah negara tidak 

mampu menjaga masyarakatnya, maka komunitas internasional wajib menyiapkan 

respon yang dibutuhkan secara kolektif dan terukur dengan penentuan waktu dan 

pendekatan yang tepat, serta harus berasosiasi dengan PBB. Lalu ICISS sebagai 

institusi internasional yang mencetuskan R2P juga telah mengalami banyak kemajuan 

dalam pembentukan norma dan regulasi di dunia internasional, meskipun masih ada 

pula beberapa permasalahan terutama mengenai sifat R2P yang inkonsisten. Selain itu, 

juga terdapat kekecewaan ketika banyak masalah global yang berkaitan dengan 

 
1Negara P5 atau Permanent Five adalah anggota tetap di Dewan Keamanan PBB 

sekaligus negara-negara pemenang Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat, Perancis, 

Inggris, Rusia dan China. 
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kejahatan kemanusiaan, akan tetapi ICISS dan negara-negara besar lainnya tidak 

memberikan aksi nyata baik berupa pencegahan konflik maupun bantuan secara riil. 
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Reading Report – Diplomasi Ekonomi 

Rachmat Yudi Santoso 

   

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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