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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang 

Hubungan baik Indonesia dan Selandia Baru telah dimulai dari tahun 1958 hingga saat ini, 

baik dari hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, politik dan sosial budaya juga dapat 

dikatakan telah berjalan dengan sangat baik selama 64 tahun terakhir. Hubungan baik yang telah 

terjalin antara kedua negara tersebut tidak lepas dari adanya persamaan nilai-nilai yang dianut dan 

dipercaya oleh kedua negara tersebut, seperti misalnya nilai-nilai dalam demokrasi, HAM dan 

tentunya rasa saling menghormati kedaulatan negara satu sama yang lain (Kementrian Luar Negeri 

Republik Indonesia, 2010). Hubungan bilateral kedua negara pertama kali dimulai dengan kerja 

sama di bidang Pendidikan. Pada saat itu, tepatnya diakhir tahun 1950-an, Selandia Baru 

membantu Indonesia dengan memberikan pendidikan bahasa Inggris bagi guru-guru Indonesia 

yang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Selandia Baru juga menjadi salah satu negara yang ikut 

membantu dan memberikan berbagai bantuan, baik berupa dana, barang hingga bantuan militer 

untuk penanganan bencana tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, Selandia Baru juga 

ikut serta dalam KTT Penganggulangan Tsunami di bulan Januari 2005 di Jakarta. Kemudian di 

tahun 2008, dalam rangka merayakan hubungan diplomatik Indonesia dan Selandia Baru yang 

telah terjalin selama 50 tahun, kedua negara telah menyelenggarakan berbagai jumlah kegiatan, 

diantara lainnya seperti workshop, seminar, forum bisnis, dan berbagai kegiatan lainnya (Kedutaan 

Besar Republik Indonesia di Wellington, Selandia Baru). Lalu, 10 tahun kemudian, kedua negara 

kembali merayakan 60 tahun hubungan diplomatiknya, yaitu tepatnya pada tahun 2018, Indonesia 

telah menyelenggarakan sebuah konser persahabatan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat baik dari 

Indonesia maupun Selandia Baru.  

“Jangan lupa, jika minum kopi, minumlah kopi Indonesia” merupakan perkataan yang 

dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo pada makan siangnya bersama dengan Gubernur Jendral 

Selandia Baru, Dame Patsy Reddy, di Selandia Baru pada Maret 2018 lalu. Perkataannya ini 

bermula pada saat beliau mengetahui fakta bahwa masyarakat Selandia Baru senang meminum 

kopi dan kopi dari Indonesia menjadi salah satu kopi yang memiliki cita rasa yang unik dan 

tentunya diminati di Selandia Baru. Indonesia memang merupakan salah satu negara penghasil 
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kopi terbesar yang ada di dunia dan Indonesia memiliki banyak sekali jenis kopi dari seluruh 

nusantara, mulai dari kopi Mandaling, kopi gayo, kopi java, kopi Papua dan masih banyak lagi 

(Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018). 

Berawal dari perkataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Selandia Baru itu kemudian 

muncullah sebuah istilah Diplomasi Kopi. Diplomasi Kopi adalah salah satu bentuk strategi 

kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi untuk memperlancar kerjasama atau 

memperat hubungan bilateral Indonesia dengan negara lainnya. Jokowi menyadari kopi Indonesia 

memiliki peluang yang besar di pasar internasional. Oleh karena itu, ia ingin mempromosikan kopi 

Indonesia agar dapat lebih dikenal di kalangan internasional dan diharapkan dapat terjalin 

kerjasama dengan negara lain untuk memajukan perekonomian Indonesia serta mensejahterakan 

para petani kopi nusantara (Duta Besar RI, Tantowi Yahya, wawancara dengan penulis, 17 

November 2018). Selain melihat dari sisi ekonominya, Jokowi menyadari bahwa di dalam sebuah 

secangkir kopi terdapat sebuah kebersamaan, dimana adanya kebersamaan ini dapat menghasilkan 

sebuah dialog atau diskusi yang dapat mempererat hubungan bilateral negara atau bahkan bisa 

terjalin sebuah kerjasama baru antar negara (IDNTimes, 2018). Oleh sebab itu, Jokowi 

menggunakan kopi sebagai instrumen soft power dan diplomasi publik Indonesia di negara lain.  

Diplomasi kopi Indonesia sebenarnya dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan 

Diplomasi Panda yang dilakukan oleh China. Diplomasi panda merupakan istilah yang digunakan 

oleh China dalam strategi kebijakan luar negerinya yaitu dengan mengirim panda berukuran besar 

ke negara lain (Hinderson, 2017: 1-2). Panda merupakan hewan yang identik dengan negara China. 

Panda juga merupakan hewan yang banyak menarik perhatian baik masyarakat internasional 

maupun media massa. Pada awalnya, panda hanya menjadi sebuah hadiah di era kepemimpinan 

Mao Zedong, pemberian hadiah ini merupakan sebuah tanda pertemanan dengan negara-negara 

lainnya. Dimana dalam hal ini, panda menjadi alat diplomasi yang digunakan oleh Mao Zedong 

dalam membangun hubungan kerjasama dengan negara lainnya. Kemudian dengan seiring 

perkembangannya waktu, terdapat perubahan dalam diplomasi panda yang lebih mengarah kepada 

keuntungan ekonomi, yaitu pada era Deng Xiaoping, ia melakukan diplomasi panda dengan cara 

disewakan atau dipinjamkan kepada negara lain dengan syarat dan ketentuan tertentu, sistem 

peminjaman seperti ini masih berlaku hingga saat ini. Peminjaman panda ini juga dapat diartikan 

bahwa China telah memberi kepercayaan kepada negara penerima, kepercayaan yang diberikan 
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juga dapat diartikan sebagai kepercayaan dalam menjalin kerjasama bilateral ataupun kerjasama 

dalam komoditas yang menjadi unggulan di suatu negara.  

Dari diplomasi panda China, dapat dilihat bahwa China memanfaatkan komoditas utama 

yang dimilikinya dalam membangun kerjasama ataupun merubah pandangan masyarakat dan 

negara lain terhadapnya. Dalam hal ini, diplomasi kopi dapat dikatakan serupa dengan diplomasi 

panda, dimana, Indonesia juga menggunakan kopi sebagai instrumen diplomasinya. Diplomasi 

dapat diartikan juga secara singkat sebagai sebuah seni yang dilakukan oleh suatu negara dalam 

melakukan negosiasi dengan negara lain untuk upaya memenuhi kepentingan negaranya tanpa 

perlu menggunakan kekerasan (Effendi, 2011: 5-7).  

Salah satu instrumen soft power yang selalu digunakan dalam mencapai kepentingan 

nasional suatu negara adalah diplomasi. Diplomasi kopi ala Jokowi merupakan salah satu bentuk 

diplomasi publik. Diplomasi publik adalah bentuk komunikasi pemerintah suatu negara kepada 

publik di negara lain dengan tujuan untuk merubah atau membentuk pemahaman baru yang lebih 

baik lagi terhadap suatu negara, sesuai dengan kepentingan negara tersebut. (Hennida, 2009: 2-4). 

Menurut Eytan Gilboa dalam karyanya yang berjudul Searching for a Theory of Public Diplomacy, 

ia mendefinisikan kegiatan diplomasi publik ke dalam berbagai kategorisasi. Salah satu 

kategorisasinya adalah Instrumen Diplomasi Publik (Public Diplomacy Instrument) yang di 

dalamnya dibagi menjadi beberapa instrumen lainnya, yaitu: Advocacy, International 

broadcasting, Cyber public diplomacy, International public relations, Corporate diplomacy, 

Diaspora public diplomacy, Cultural diplomacy, Exchanges, dan Branding (Indraswari dan 

Hermawan, 2015: 5-9). Tindakan Presiden Jokowi di Selandia Baru merupakan sebuah bentuk 

diplomasi publik dengan menggunakan instrumen branding. Branding dalam diplomasi publik 

bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat ataupun negara lain terhadap suatu negara 

yang akhirnya akan menjadi khas dari negara tersebut. Oleh karena itu, diplomasi kopi ala Presiden 

Jokowi termasuk dalam diplomasi publik Indonesia, yang dimana Jokowi mempromosikan kopi 

nusantara agar dunia internasional lebih mengenal kopi nusantara serta dapat meningkatkan 

kerjasama antar negara.  

Melihat hal ini kemudian membuat penulis menjadi tertarik dengan topik diplomasi kopi 

Indonesia. Penulis ingin lebih membahas bagaimana potensi dari diplomasi kopi yang dilakukan 

oleh Jokowi dimana untuk dapat melihat apakah diplomasi kopi memiliki potensi atau tidaknya 
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akan penulis nilai dari peningkatan perdagangan kopi antar Indonesia dan Selandia Baru selama 

dua tahun satu tahun terakhir. Penulis fokus pada Selandia Baru karena diplomasi kopi yang 

pertama kali dilakukan oleh Jokowi secara terbuka ialah di Selandia Baru. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana potensi diplomasi kopi Indonesia terhadap peningkatan perdagangan kopi 

antara Indonesia dan Selandia Baru pada tahun 2017-2019? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Dapat menganalisis tentang potensi diplomasi kopi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap 

peningkatan perdagangan kopi antara Indonesia dan Selandia Baru pada tahun 2017 hingga 2019. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi informasi yang lebih dalam lagi 

mengenai diplomasi kopi Indonesia dan potensi yang dimiliki dalam peningkatan perdagangan 

kopi Indonesia di era pemerintahan Jokowi serta memberi peluang bagi pemerintah Indonesia 

dalam menggunakan sumber daya alam Indonesia dengan lebih baik dan efisien. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ataupun menjadi acuan bagi 

pemerintah untuk kemajuan Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penulis berharap tulisan ini bisa menjadi 

tambahan ilmu bagi yang membacanya dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu 

mengenai pemerintahan dalam studi Hubungan Internasional terutama dalam bidang diplomasi 

publik atau diplomasi kopi. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Batasan dari penelitian ini dikhususkan untuk fokus pada diplomasi kopi yang dilakukan 

oleh Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih spesifiknya dimulai dari satu 

tahun sebelum diplomasi kopi dijalankan tepatnya pada Maret 2017 untuk menjadikan patokan 

perkembangan perdagangan kopi Indonesia sebelum dan sesudah dijalankan diplomasi kopi, 
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kemudian saat pertama kali diplomasi kopi dilakukan oleh Presiden Jokowi di Maret 2018 hingga 

pada bulan Maret 2019, tepatnya satu tahun setelah dilakukannya diplomasi kopi Indonesia di 

Selandia Baru, hal ini dilakukan penulis untuk melihat apakah ada peningkatan dalam perdagangan 

kopi Indonesia setelah dilakukannya diplomasi kopi. 

Penulis akan melihat bagaimana potensi diplomasi kopi terhadap peningkatan perdagangan 

kopi antara Indonesia dan Selandia Baru dengan Batasan waktu yang telah penulis tentukan, baik 

dari sebelum sampai sesudah adanya diplomasi kopi dilakukan. Penulis hanya akan fokus pada 

potensi diplomasi kopinya, apakah dengan langkah diplomasi kopi ini akan memberikan peluang 

baru dalam perdagangan kopi ataupun peningkatan terhadap perdagangan kopi antar kedua negara. 

 

1.6 Konsep Yang Digunakan 

1.6.1 Potensi Kopi Indonesia 

Berdasarkan data BPS dan Kementrian Pertanian, terdapat 8 komoditas utama yang 

membantu mendorong adanya peningkatan ekonomi Indonesia, kopi termasuk dalam salah satu 

komuditi yang banyak di ekspor ke luar negeri. 

Tabel 1.1 

Data Hasil Ekspor Perkebunan Indonesia Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Detik Finance, 2018) 

Oleh karena itu, dalam masa pemerintahannya, Presiden Jokowi berusaha untuk 

memperkenalkan kopi Indonesia di kalangan internasional. Nilai jual yang dimiliki kopi Indonesia 

No. 
Jenis Komuditi 

yang di Ekspor  

Hasil Pendapatan 

(triliun) 

1 Kelapa  Rp           18,3 

2 Karet  Rp           68,29 

3 Kelapa Sawit   Rp         307,4  

4 Kopi  Rp           15,89  

5 Teh   Rp             1,51 

6 Pala  Rp             1,46 

7 Tembakau  Rp             1,77 

8 Kakao  Rp            15 
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di pasar internasional sangat baik dan menguntungkan bagi para petani dan perusahaan kopi lokal, 

dimana harga perkilonya dapat mencapai Rp 130.000 (CNBC Indonesia, 2018).  

 

1.6.2 Peningkatan Perdagangan 

Perdagangan merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang penting dalam kelangsungan 

sebuah negara, karena perdagangan biasanya dilakukan demi memenuhi kebutuhan negara, seperti 

layaknya makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, negara juga tidak dapat memenuhi 

kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Perdagangan biasa dilakukan dengan 

jual-beli hasil produksi, jasa ataupun teknologi antar negara dengan sebuah kesepakatan bersama. 

Peningkatan perdagangan bisa ditandai dengan banyaknya ekspor yang dilakukan suatu negara 

dengan negara lain serta munculnya kerjasama baru dalam sektor lainnya yang terbentuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


