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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan dan perkembangan Diplomasi Ekonomi yang amat pesat 10 tahun
belakangan ini sebagai implikasi dari kegiatan kerjasama internasional yang mulai bergeser ke
bidang ekonomi terutama perdagangan internasional. Era globalisasi juga mengantarkan negara
negara untuk meningkatkan perdagangan lintas negara.
Mendukung salah satu visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014
- 2019 bahwa diplomasi di bidang ekonomi harus mampu menjadi salah satu pilar pendorong
perekonomian yang bisa menopang kesejahteraan bangsa untuk lebih mandiri.
Untuk itu diplomasi lebih dititikberatkan ke perdagangan dibanding politik. Salah satu
formula dan kebijakan dalam diplomasi ekonomi adalah peningkatan produksi, perdagangan, dan
investasi di negara lain, dan merupakan instrumen dasar dalam kebijakan ekonomi luar negeri.
Salah satu aspek penting dari Diplomasi Ekonomi adalah meningkatkan perdagangan,
investasi dan pariwisata. Adalah tujuan dari ketiganya adalah mendorong ekspor Indonesia,
meningkatkan investasi dalam rangka mendorong perekonomian nasional.
Selain itu ketiganya juga merupakan sumber devisa yang penting bagi negara, dan seperti
yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019
Indonesia memiliki sasaran untuk perdagangan, investasi dan pariwisata yaitu pertumbuhan
ekspor produk non migas rata rata sebesar 11.6 persen per tahun.
Indonesia yang selama ini mengandalkan sektor migas harus mulai beralih mengandalkan
komoditas non migas, seperti komoditas perkebunan, antara lain karet alam. Komoditas karet
adalah salah satu komoditas andalan Indonesia, selama puluhan tahun. Sifat karet yang sangat

elastis baik dari segi harga yang amat fluktuatif membutuhkan perhatian khusus dalam
penanganan industrinya yang penuh tantangan.
Banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia baik dari sisi pemerintahan
maupun dari sisi non pemerintah/non negara yaitu pihak swasta dalam memajukan perdagangan
Internasional terutamanya dalam industri karet yang menjadi salah satu komoditas perdagangan
utama Indonesia ke luar negeri
Salah satu wujud dinamika politik global yang cukup menarik adalah peningkatan yang
sangat signifikan dalam jumlah dan peran aktor non-negara dalam system internasional. Hal ini
didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masif dan berdampak pada
penyebarluasan informasi, paham maupun ideologi secara terbuka dan tanpa batas.
Peran dari aktor baru ini dirasakan sangat penting dimana akan berkontribusi
menggantikan peran negara dalam hal hubungan internasional dalam kegiatan - kegiatan yang
berhubungan secara langsung maupun tidak langsung saat ini.
Aktor non Negara menurut Gustaaf Geeraerts adalah perusahaan multinasional, NGO,
media massa, kelompok kepentingan, kelompok diaspora.
Peran dan partisipasi aktor non negara dalam hubungan luar negeri sudah diakui oleh
pemerintah, dan termuat dalam UU NO 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Peranan aktor non negara dalam meningkatkan diplomasi ekonomi akan sangat penting
yaitu melalui perusahaan swasta yang bertujuan ekspor dan serta dalam bentuk asosiasi yang
memiliki kepentingan yang banyak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan penting dalam
perdagangan luar negeri.
Dalam industri karet, peran swasta dan asosiasi menjadi sangat penting dalam berperan
untuk memberikan inputan bagi pemerintah dalam menentukan produksi dan fluktuasi harga
serta harus dapat mendukung visi dan misi pemerintah dalam diplomasi ekonomi. Asosiasi dalam
industry karet di Indonesia bernama GAPKINDO.

Melalui GAPKINDO (Gabungan Pengusaha Karet Indonesia) sebagai asosiasi pengusaha
karet di Indonesia yang banyak berkiprah dan sudah diakui di Indonesia dan dunia internasional.
Peran GAPKINDO yang menampung aspirasi dan kerjasama yang kuat dengan pihak pemerintah
Indonesia membuat asosiasi ini amat diperhitungkan perannya dalam pembuatan kebijakan
pemerintah di bidang perdagangan internasional, sehingga merupakan salah satu ujung tombak
dalam diplomasi ekonomi sesuai dengan visi dan misi pemerintah RI.
GAPKINDO saat ini juga dipercaya pemerintah untuk menjadi bagian dari delegasi
Indonesia melakukan negosiasi langsung dengan 3 negara yang tergabung dalam ITRC
( International Tripartite Rubber Countries): Indonesia, Thailand, Malaysia dan strategis partner :
Vietnam, mengenai kuota produksi masing – masing negara sehingga harga karet alam bisa tetap
terjaga di pasar global.
Peranan GAPKINDO semakin diperhitungkan untuk memberikan masukan pada
pemerintah RI mengenai kebijakan – kebijakan perdagangan karet di dunia internasional. Juga
peranan asosiasi karet di negara- negara ASEAN, yaitu ARBC ( Asean Rubber Bussiness Club)

B. Perumusan Masalah
Penelitian ini akan menjelaskan peran dari asosiasi dalam diplomasi ekonomi sebagai
aktor non negara mulai dari latar belakang terbentuknya asosiasi, keanggotaan, wewenang dan
peran utama, prestasi yang telah di torehkan serta kontribusi lain yang telah membawa
GAPKINDO sebagai salah satu asosiasi yang memiliki kontribusi nyata untuk perkembangan
ekonomi di Indonesia dalam industri karet. Peran dari GAPKINDO selaku aktor non-negara
dalam diplomasi ekonomi menjadi isu yang menarik untuk dikaji mengingat posisinya yang
sangat vital selaku organisasi yang mengartikulasikan kepentingan ekonomi politik dari para
anggotanya di hadapan pemerintah dan stakeholder karet global. Di samping itu

karet bagi

Indonesia merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan. Pemilihan periodisasi 2014-2018
didasarkan kepada fokus kajian ini yaitu terkait peran yang dimainkan GAPKINDO diera
Presiden Joko Widodo.

Untuk itu dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut: bagaimana peran yang
dimainkan oleh GAPKINDO dalam diplomasi karet Indonesia (2014-2018)?
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bayne dan Woolcock (2011) mengkritisi konsep klasik diplomasi yang didefinisikan
sebagai tindakan hubungan di antara negara-negara dan entitas lainnya dalam politik dunia dan
dilakukan oleh agen resmi pemerintah dengan cara damai. Definisi ini menyaratkan diplomasi
hanyalah dilakukan oleh orang-orang kementerian luar negeri yang dengan demikian berarti
bersifat elitis karena hanya melibatkan pejabat tertentu saja. Para diplomat dianggap hanya
berusaha mencapai kesepakatan dalam pertemuan rahasia dan muncul hanya dalam pengumuman
resmi.
Menurut mereka diplomasi ekonomi berkaitan dengan isu ekonomi internasional.
Meningkatna saling ketergantungan ekonomi telah mengakhiri pemisahan antara kebijakan
domestik dan internasional. Diplomasi ekonomi semakin masuk kedalam proses pembuatan
kebijakan domestik dan dampaknya terhadap ekonomi internasional. Globalisasi kemudian
membuat diplomasi ekonomi semakin rumit dan membawa lebih banyak isu dan aktor.
Aktor diplomasi ekonomi memang berkaitan terutama dengan apa yang dilakukan oleh
pemerintah. Namun ia tidak terbatas pada kementerian luar negeri saja. Semua agensi pemerintah
memiliki tanggung jawab ekonomi dan beroperasi pada level internasional. Kementerian, kepala
pemerintahan, parlemen, agensi publik independen, dan badan-badan subnasional semua
memiliki pengaruh dalam hal ini.
Bayne dan Woolcock juga menyebutkan peranan yang dimainkan oleh para aktor nonnegara dalam diplomasi ekonomi. Peranan yang mereka mainkan dapat berupa pembentukan
kebijakan pemerintah dan juga dapat sebagai pemain independen. Perusahaan bisnis juga
merupakan kelompok kepentingan yang sangat aktif. Mereka menjadi pemain di belakang dan di
depan layar.

Instrumen dalam diplomasi ekonomi meliputi negosiasi informal dan kerjasama secara
sukarela, melalui berbagai tipe regulasi mulai dari regulasi yang bersifat lunak (seperti code of
conduct) hingga kepada yang bersifat mengikat.

