
 

23 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
 

4.1  Gambaran Umum Hubungan Indonesia dan Selandia Baru 

4.1.1 Politik  

 Indonesia dan Selandia Baru telah menjalin ikatan politik sejak tahun 1958 hingga saat ini, 

sebelumnya kantor perwakilan RI di Wellington berada dalam satu induk kedutaan yaitu KBRI 

Canberra di Australia sampai 1968. Namun, pada tahun 1968 sampai 1973 Indonesia 

menempatkan seorang perwakilan setingkat Konjen di kantor perwakilan RI di Wellington yang 

bertanggung jawab kepada KBRI Canberra. Setelah itu, di tahun 1973 akhirnya kantor perwakilan 

Wellington berdiri sendiri menjadi KBRI Wellington. Di tahun-tahun berikutnya merangkap juga 

negara-negara di kepulauan Fiji di Suva pada tahun 1978 dan kerajaan Tonga di tahun 1994. 

Namun, pada tanggal 22 Agustus 2002, KBRI Wellington hanya merangkap wilayah Samoa dan 

Kerajaan Tonga (KBRI Wellington, 2018).  

 Pada perkembangannya, langkah diplomatik antara Indonesia dan Selandia Baru dipenuhi 

pasang-surut, karena isu Timor Timur yang pada akhirnya di tahun 1999 Timor Timur melepaskan 

diri dari pangkuan NKRI. Dari sisi Selandia Baru, Indonesia dinilai penting demi menjaga 

stabilitas dikawasan Pasifik dan sebagai kekuatan baru regional. Indonesia melihat Selandia Baru 

sebagai mitra regional, oleh sebab itu Indonesia bergabung dalam Pacific Islands Forum dan 

mempeloporkan terbentuknya South West Pasific Dialog (KBRI Wellington, 2018). 

 

4.1.2 Ekonomi 

Indonesia termasuk dalam 20 besar dalam hal perdagangan dengan Selandia Baru, tepatnya 

menempati posisi ke-13. Selain itu, tujuan ekspor Selandia Baru terdiri dari Australia, RRT, 

Amerika Serikat, dan Jepang. Untuk impornya sendiri terdiri dari RRT, Australia, Amerika 

Serikat, Jepang, Singapura, dan Jerman. Untuk nilai realisasinya di Indonesia, Selandia Baru 

mengeluarkan dana sebesar US$ 2 Juta dengan 40 proyek sepanjang Januari-Juni 2018 dan 

106.914 wisatawan juga turut meramaikan perekonomian Indonesia dalam bidang pariwisata 

sepanjang tahun 2017 (KBRI Wellington, 2018).  
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 Di tahun 2018 tepatnya bulan Maret, saat kunjungan kerja presiden Joko Widodo, 

hubungan bilateral Indonesia dengan Selandia Baru sepakat untuk ditingkatkan ke level lebih 

tinggi, yaitu dari Strategic Partnership ke Comprehensive Partnership yang ditargetkan kenaikan 

pada nilai perdagangan sebesar US$ 40 Triliun di tahun 2024, untuk mencapai nilai tersebut kedua 

negara bertemu sebanyak 6 kali pada Senior Official Meeting for Trade and Investment Framework 

(SOMTIF). Di lain sisi, pada Desember 2017 neraca perdagangannya sudah mencapai NZ$ 

1.818.392.000, dengan nilai ekspor dari Selandia baru ke Indonesia NZ$ 963.528.000 dan impor 

Selandia Baru dari Indonesia sebesar NZ$ 854.864.000.  Ekspor terbesar Indonesia ada pada sektor 

palm kernel expeller, petroleum oils (crude), ban karet, kayu parkit, paper towels, tissues dan 

televisi, sedangkan untuk Selandia Baru ada pada susu bubuk, mentega, dairy spreads, keju, meat 

and fish, daging beku, recycled waste paper dan paperboard. Adapun juga peluang ekspor 

Indonesia ke Selandia Baru berupa buah-buahan tropis (manggis, salak, dan pisang), kopi, pupuk 

urea, pakan ternak, palm kernel expeller (PKE), kerjasama dalam standar penyembelihan hewan 

halal memanfaatkan visa kerja khusus bagi penyembelih hewan halal dari Indonesia, serta 

kerjasama dalam pengembangan live breeding cattle. Selandia Baru memberikan lebih dari 160 

visa kepada profesi; guru, penyembelih hewan dan koki (KBRI Wellington, 2018). 

 

4.1.3 Sosial Budaya 

 Colombo Plan (1950) merupakan salah satu cara Selandia Baru dalam menjalin hubungan 

dengan Indonesia, dimana dengan memberikan pelatihan Bahasa Inggris kepada penutur atau 

pengajar bahasa Inggris di Indonesia. Penandatanganan Memorandum of Arrangement on 

Educational Cooperation yang ditandatangani oleh Kementrian Pendidikan Nasional RI dan 

Kementerian Pendidikan Selandia Baru pada tahun 2011, semakin memperkokoh dan menambah 

hubungannya pada bidang sosial-budaya. Hasil dari memorandum tersebut menghasilkan sebuah 

keputusan dimana kedua negara sepakat untuk menawarkan beasiswa khususnya pada tingkat 

perguruan tinggi sampai dengan Desember 2017. Data yang dicatat dari Kementerian Pendidikan 

Selandia Baru, total ada sekitar 1.200 orang, mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Selandia 

Baru. Selain dari beasiswa, pemerintah Selandia Baru juga memberikan program pelatihan English 

Learning Training for Officials (ELTO). Pada tahun 2017, terdapat 18 orang PNS dari berbagai 

kementrian di Indonesia yang berpartisipasi pada pelatihan ini (KBRI Wellington, 2018). 
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Upaya promosi budaya Indonesia di Selandia Baru dilakukan melalui kelompok-kelompok 

seni budaya, seperti Padhang Moncar (kelompok gamelan dari New Zealand School of Music – 

Victoria Univiersity of Wellington, kelompok gamelan Bali di University of Canterbury, 

Christchurch dan kelompok gamelan Puspawarna dari School of Dance – University of Otago, 

Dunedin. Selain itu, terdapat paguyuban angklung yang merupakan gabungan beberapa staf KBRI 

Wellington dan masyarakat Indonesia (KBRI Wellington, 2018). 

 

4.1.4 Pertahanan dan Keamanan 

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, hubungan kedua negara diwujudkan dengan cara 

menjalin kerjasama pendidikan militer, latihan militer bersama, seminar dan kunjungan pejabat 

tinggi militer dari kedua negara. Dalam kerjasama pendidikan militer, antara lain dengan 

memberikan kesempatan pada perwira Indonesia untuk mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan 

Komando (Sesko) di Selandia Baru setiap tahunnya. Dengan semakin eratnya hubungan militer 

dari kedua negara, program Mutual Assitance Programme (MAP) dengan Indonesia kini 

ditingkatkan menjadi Bilateral Defence Talk dan diratifikasi dalam Joint Statement on Defence 

Coorperation dan ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara pada tanggal 31 Mei 2017 

di Jakarta, yang meliputi sembilan bidang kerjasama pertahanan, antara lain program peningkatan 

kunjungan bilateral pejabat militer kedua negara, pertukaran informasi intelijen dan kerjasama 

pendidikan militer (KBRI Wellington, 2018). 

Selain itu, bentuk kerjasama militer kedua negara juga dilakukan dengan cara 

berkunjungannya kapal tempur Angkatan Laut Selandia Baru ke Indonesia sebagai balasan dari 

kunjungan kapal Angkatan Laut KRI BANDA ACEH ke Selandia Baru, kunjungan pejabat militer 

kedua negara. Sejumlah kunjungan lain juga telah dilakukan diantaranya adalah kedatangan 

delegasi Kemhan yang dipimpin Marsma TNI N. Ponang Djawoto, Direktur Analisa Strategis 

Ditjen Strahan Kemhan untuk melaksanakan kajian strategis melalui pertemuan dengan Centre for 

Defence and Securities Studies (CDSS) Universitas Massey, Kementrian Luar Negeri Selandia 

Baru (MFAT) dan Kementrian Pertahanan Selandia Baru (MOD). Selanjutnya, kunjungan Kasal 

Selandia Baru Rear Admiral (RADM) John Martin kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan 

Menteri Pertahanan RI di Jakarta. Keterlibatan delegasi militer Selandia Baru dalam acara 

International Maritim Security Symposium di Denpasar, Bali. Serta keikutsertaan Delegasi dari 
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Sintel TNI dibawah pimpinan Brigjen TNI Andjar Wiratma, Wasintel Panglima TNI, dalam acara 

pertemuan ke-10 Asia Pacific Chiefs Conference (APICC) di Wellington. Selain itu, Selandia Baru 

dan Indonesia juga berkontribusi aktif dalam kerjasama dibidang penanggulangan terorisme 

melalui Global Counter Terrorism Forum dimana Selandia Baru berkomitmen memberikan 

dukungan pada proses rehabilitasi tahanan pada beberapa rumah tahanan di Indonesia (KBRI 

Wellington, 2018).  

 

4.2 Upaya-upaya Diplomasi Kopi Indonesia di Selandia Baru  

     Indonesia belum melakukan diplomsi kopi pada tahun 2017. Diplomasi kopi pertama kali 

dilakukan pada 18 Maret 2018 saat kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden Jokowi di 

Selandia Baru. Presiden Jokowilah yang menjadi orang pertama dalam menginisiasi terjadinya 

diplomasi kopi dengan cara mengajak para pemerintah Selandia Baru untuk meminum kopi 

Indonesia pada pada jamuan makan siang yang dilakukan pemerintah Selandia Baru dalam 

menyambut kedatangan Presiden Jokowi. “Jangan lupa, jika minum kopi, minumlah kopi 

Indonesia” merupakan perkataan presiden Jokowi diikuti dengan penjelasannya yang mengatakan 

bahwa cara terbaik untuk mengenal Indonesia adalah dengan meminum kopi dari Indonesia. 

Perkataan Presiden Jokowi ini tidak luput dari fakta bahwa Selandia Baru merupakan salah satu 

negara dengan tingkat konsumsi kopi tertinggi di dunia dan Indonesia merupakan negara prosuden 

kopi terbesar di dunia. Beliau melihat bahwa kopi Indonesia memiliki peluang yang baik di 

Selandia Baru (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018). 

Setelah kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden Jokowi di Selandia Baru, masih di 

tahun yang sama, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya juga tetap melakukan 

promosi kopi Indonesia dengan menyuguhkan kopi Indonesia dan memberikan kopi sebagai buah 

tangan saat ada kunjungan dari negara lain ataupun para pejabat dari Selandia Baru ke KBRI 

Wellington, tidak hanya kepada para pejabat atau pemerintah, KBRI Wellington juga 

memberlakukan hal yang sama yaitu dengan menyuguhkan kopi saat ada acara yang melibatkan 

masyarakat setempat di KBRI Wellington. Selain itu, Tantowi Yahya juga selalu gencar 

melakukan diplomasi kopi melalui akun Instagram pribadinya.  

Di KBRI Wellington juga telah diresmikan sebuah ruangan bernama ruang Gorontalo yang 

berisikan dengan produk-produk Indonesia yang telah dan akan memasuki pasar Selandia Baru, 



 

27 

 

seperti kopi, mie instan dan masih banyak lagi. Ruangan ini dijadikan ruangan showroom yang 

terbuka untuk masyarakat Indonesia ataupun penduduk asli Selandia Baru yang berkunjung ke 

KBRI. Terkadang tempat ini juga dijadikan sebagai tempat untuk sales gathering, presentasi 

produk dan sampling bersama para importer dan trader Selandia Baru. KBRI Wellington 

merupakan satu-satunya kantor kedutaan di Selandia Baru yang sangat ramah kepada pengunjung 

yang datang, berbeda halnya dengan kantor kedutaan dari negara lain di Selandia Baru (Hasil 

pengamatan pada tahun 2018, pada saat peneliti melakukan magang di KBRI Wellington). 

 

Gambar 4.1  

Diplomasi kopi yang dilakukan Duta Besar Tantowi Yahya melalui akun Instagram 

pribadinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Akun Instagram Tantowi Yahya) 
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Gambar 4.2 

Acara INSPIRASI sebuah program pemerintah Selandia Baru dalam bidang Pendidikan 

yang diakhiri dengan makan bersama pada 17 Oktober 2018 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

(Sumber : Penulis, saat melakukan magang di KBRI Wellington 2018) 

Pada akhir tahun 2018, KBRI Wellington membuat sebuah acara bernama The Symphony 

of Friendship: Two Hearts, One Harmony. Acara ini merupakan sebuah acara perayaan ulang 

tahun ke-60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Selandia Baru. Acara ini bertemakan 

pertunjukkan musik yang dihadiri oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Selandia Baru dan 

perwakilan negara-negara lainnya yang turut diundang dalam meramaikan acara. Dalam acara ini, 

baik Indonesia dan Selandia Baru berkolaborasi menampilkan pertunjukan musik dan tarian 

bertemakan budaya dari tiap negara masing-masing. Setelah acara berlangsung, terdapat after 

party atau jamuan khusus yang dibuat khusus bagi para pemerintah Selandia Baru yang di 

dalamnya terdapat makanan dan minuman dari Indonesia (Hasil pengamatan pada November 

2018, pada saat peneliti melakukan magang di KBRI Wellington).  

KBRI Wellington juga seringkali bekerjasama dengan Jason Hall, founder dari Ripe 

Coffee, perusahaan coffee roaster terkenal di Selandia Baru, untuk membantunya dalam 

mengimpor kopi Indonesia ke Selandia Baru dan menjualnya dalam bentuk single origin. Beragam 

jenis biji kopi Indonesia telah dijual di Ripe Coffee, seperti Kopi Gayo Sumatra, Kerinci, hingga 

kopi Toraja (Ripe Coffee Ltd, 2020).  
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Dalam upaya melaksanakan mandat dari Presiden Jokowi, KBRI Wellington pada tahun 

2019 menginisiasi sebuah kegiatan besar yaitu Pacific Exposition 2019 yang diadakan di 

Auckland, Selandia Baru. Pacific Exposition 2019 adalah acara perdagangan, investasi dan 

pariwisata yang dibuat khusus untuk memfasilitasi negara-negara Pasifik guna mempromosikan 

peluang ekonomi hingga budaya negara mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat 

peningkatkan kerjasama kawasan di bidang ekonomi, budaya serta mengembangkan jaringan bagi 

komunitas bisnis, pemerintah hingga pariwisata (Pacific Exposition, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


