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ABSTRAK 

Penelitian ini memaparkan bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia 

terhadap Myanmar pasca Myanmar berdemokrasi, dalam upaya untuk 

meningkatkan nilai investasi Indonesia di Myanmar. Penelitian kualitatif-

deskriptif ini memakai konsep demokratisasi, diplomasi ekonomi, dan investasi 

asing langsung atau FDI dalam menjabarkan hasil penelitian. Mulai masuknya 

investasi Indonesia di Myanmar dilandasi oleh kedekatan hubungan bilateral 

antara Indonesia dengan Myanmar, terutama pada saat Myanmar mengalami masa 

transisi menuju negara demokratis. Pasca demokratisasi pada tahun 2011, 

Myanmar membuka peluang kerjasama investasi kepada dunia internasional 

dalam rangka pembangunan negaranya, yang kemudian dimanfaatkan oleh 

Indonesia untuk memperluas kegiatan perekonomiannya. Dalam pembahasan, 

dijabarkan mengenai berbagai potensi yang dimiliki oleh Myanmar untuk dapat 

dikembangkan oleh masuknya investasi asing, namun tidak semua dari potensi-

potensi investasi tersebut yang akhirnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Myanmar 

pun telah menyiapkan berbagai  kebijakan dan peraturan terkait investasi, serta 

membentuk komisi khusus yaitu MIC yang mengatur penanaman modal asing di 

negaranya. Indonesia melalui BUMN-nya melakukan berbagai upaya diplomasi 

ekonomi untuk dapat menanamkan investasinya di Myanmar, antara lain 

berbentuk kunjungan kerja, penjajakan kerjasama, pengajuan ijin dan proposal, 

pengurusan administrasi, mengajukan tender, pembukaan representative atau 

liaison office, pembahasan draft MoU, membuat kerjasama korespondensi, 

mengamati kondisi langsung pasar di Myanmar, dan bentuk lainnya. Namun, 

diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia kepada Myanmar tidak selalu 

berjalan dengan mulus, terdapat berbagai dinamika yang harus dihadapi. Upaya 

diplomasi ekonomi Indonesia kepada Myanmar dalam rentang tahun 2011-2013 

menghasilkan peningkatan nilai investasi Indonesia di Myanmar dari US$ 241,3 

juta menjadi US$ 600 juta. 

 

Kata kunci: Diplomasi Ekonomi, Investasi Asing Langsung, Demokratisasi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia dan Myanmar, dua negara yang berdekatan secara geografis di 

kawasan Asia Tenggara, berjarak hanya sekitar 350 mil. Indonesia telah menjalin 

hubungan bilateral yang cukup dekat dengan Myanmar, dan telah berlangsung 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Hubungan bilateral di antara kedua negara 

bahkan sudah terbina sejak masa kemerdekaan Indonesia, dan kedua negara 

tercatat mempunyai hubungan yang sangat khusus.  

Kedekatan hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar telah dimulai pada 

masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Myanmar adalah 

salah satu negara yang turut mendesak diadakannya Conference on Indonesia 

Affairs pada penyelenggaraan Asian Relation Conference di New Delhi tahun 

1947 yang mengutuk agresi militer Belanda dan mendesak agar Belanda segera 

menarik diri dari Indonesia. Pada tahun yang sama, Myanmar juga memberikan 

izin pembukaan Indonesian Office di Yangon yang menjadi cikal bakal Kedutaan 

Besar Republik Indonesia di Myanmar saat ini (Yani & Sunu, 2007). Myanmar 

juga senantiasa mendukung posisi Indonesia, dan bersama-sama dengan Indonesia 

menyuarakan penghapusan kolonialisme serta hak pembangunan negara 

berkembang di berbagai forum multilateral (Situmorang, 2012). Ketika Jenderal 

Ne Win sebagai pimpinan militer Myanmar mengubah ideologi Myanmar menjadi 

sosialis, hubungan Indonesia dan Myanmar pun masih tetap terjalin meskipun 
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tidak terlalu intensif, ditandai dengan saling kunjung kedua pemimpin negara 

dalam beberapa kesempatan (Yani & Sunu, 2007).  

Kedekatan hubungan dengan Myanmar membuat Indonesia senantiasa 

berupaya aktif dalam proses penyelesaian (part of solution) di Myanmar, dengan 

mendukung proses demokratisasi di Myanmar dan rekonsiliasi nasional Myanmar, 

serta mengurangi keterisolasian Myanmar dari komunitas internasional 

(Sasongko, 2014). Upaya Indonesia juga mendapat dukungan dari dunia 

internasional yang menilai bahwa Indonesia merupakan negara yang tepat untuk 

mendukung dan memfasilitasi proses demokratisasi di Myanmar. Myanmar pun 

mempercayakan Indonesia sebagai fasilitator dari proses demokratisasinya. Hal 

ini dikarenakan latar belakang sejarah dan kedekatan hubungan kedua negara, dan 

juga pengalaman yang dimiliki Indonesia menuju negara demokratis, khususnya 

keterkaitannya dengan reformasi di tubuh militer (Situmorang, Policy Paper - 

Reorientasi dan Penajaman Diplomasi Indonesia Terhadap Myanmar, 2014).  

Oleh pemerintah Indonesia, dukungan terhadap proses demokratisasi 

Myanmar dan segala pencapaian dalam hubungan bilateralnya dengan Myanmar 

di bidang politik tersebut ternyata dipandang perlu untuk diimbangi dengan 

diplomasi ekonomi Indonesia guna memperjuangkan kepentingan ekonominya. 

Diplomasi ekonomi menjadi sesuatu yang perlu karena segala bentuk politik dan 

kebijakan luar negeri Indonesia serta relasinya dengan negara yang lain tentunya 

akan berfokus pada kepentingan nasional Indonesia, salah satunya adalah 

kepentingan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan strategi pencapaian tujuan 
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kepentingan nasional yang tercantum dalam visi politik luar negeri Indonesia, 

yaitu “memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total” (Suripto, 2012).  

Indonesia mengambil peluang yang diberikan dari proses demokratisasi 

Myanmar untuk kepentingan ekonomi Indonesia. Dukungan-dukungan Indonesia 

pada Myanmar, khususnya pada saat Myanmar melalui masa transisi menuju 

demokrasi, membuat Myanmar menganggap Indonesia sebagai negara sahabat 

Myanmar yang dapat diandalkan (Sasongko, 2014). Saat Myanmar memiliki 

prospek ekonomi yang besar dan terbuka sebagai hasil dari demokratisasi, 

Indonesia diharapkan memiliki peran lebih, baik sebagai sahabat maupun sebagai 

mitra ekonomi (Indonesia Harus Ekspansi ke Myanmar, 2013).  

Pasca berdemokrasi dan membuka diri, Myanmar menyadari potensi 

sumber daya alamnya yang melimpah dalam berbagai sektor yang 

pengembangannya belum dimaksimalkan, seperti sektor pertambangan, perikanan, 

manufaktur, pertanian, telekomunikasi, dan lain-lain. Myanmar mempunyai hasil 

tambang yang beragam, antara lain mineral logam seperti tembaga, emas, timbal, 

timah, tungsten (logam keras), seng, nikel, perak, dan krom, serta batu mulia 

seperti giok, batu delima (ruby), safir, dan berlian. Myanmar masih terbatas dalam 

pembangunan infrastrukturnya, khususnya sarana pendukung ekonomi seperti 

pelabuhan, jalan, irigasi, bangunan perkantoran dan perumahan. Pada sektor 

Telekomunikasi, Myanmar juga masih memiliki keterbatasan jaringan telepon 

untuk menjangkau pedesaan. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna telepon di 

Myanmar sebesar 4,28% dari total populasi. Selain hal di atas, Myanmar masih 

memiliki banyak potensi di sektor lainnya yang dapat dikembangkan. 
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Pemerintah Myanmar mulai mempromosikan pengembangan industrinya 

dari sumber alamnya yang melimpah dan membuat UU investasi asing (FDI) baru 

yang mengurangi pembatasan aktivitas ekonomi bagi pihak asing (KBRI Yangon, 

2015). Kebijakan yang dibuat oleh Myanmar tersebut semakin membuka peluang 

bagi penetrasi investasi asing yang berguna bagi pembangunan di Myanmar.  

Posisi Indonesia yang menguat di mata Myanmar pasca demokratisasi 

Myanmar serta berbagai peluang kerjasama ekonomi yang muncul yang kemudian 

menjadi motivasi bagi Indonesia untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari 

hubungan bilateralnya dengan Myanmar, khususnya melalui bidang investasi. 

Selain karena keuntungan ekonomi yang dihasilkannya, penanaman investasi juga 

sangat dibutuhkan oleh negara yang baru saja berdemokrasi untuk membangun 

negaranya setelah terisolasi dari dunia internasional.  

Peningkatan nilai investasi Indonesia di Myanmar mulai terlihat, hal ini 

didasarkan dari data nilai investasi Indonesia di Myanmar pada tahun 2011 dan 

2013. Nilai investasi Indonesia di Myanmar sampai akhir tahun 2011 tercatat 

241,3 juta US$, sementara pada akhir tahun 2013 Indonesia berhasil menanamkan 

investasi dengan total nilai 600 juta US$ (Situmorang, Policy Paper - Reorientasi 

dan Penajaman Diplomasi Indonesia Terhadap Myanmar, 2014, p. 3). Investasi 

tersebut berhasil ditanamkan oleh perusahaan Indonesia yang mayoritas adalah 

BUMN. Keberhasilan investasi ini berada dalam bidang telekomunikasi, 

infrastruktur, pertambangan dan energi, industri, pertanian, dan lain-lain 

(Lazuardi, 2014). Kenaikan jumlah investasi Indonesia ke Myanmar sangat 

signifikan pada rentang waktu kurang lebih 3 tahun tersebut. Hal ini kemudian 
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membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana langkah diplomasi ekonomi 

yang dilakukan Indonesia ke Myanmar dibalik peningkatan nilai investasi tersebut 

yang dilakukan tepat setelah Myanmar berdemokratisasi pada tahun 2011. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan sebuah 

pertanyaan riset. yaitu: “Bagaimana upaya peningkatan investasi oleh Indonesia di 

Myanmar melalui diplomasi ekonomi pasca demokratisasi tahun 2011 - 2013?” 

 
1.3 Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, maka 

penelitian ini akan berfokus kepada bentuk investasi, dan bukan bentuk 

perdagangan (ekspor-impor), hal ini karena penanaman investasi berdampak 

jangka panjang dan terus menerus terhadap keuntungan ekonomi yang didapatkan 

oleh Indonesia selama masa produksi terus berjalan. Bagi Myanmar, keberadaan 

investasi berdampak pembangunan dalam berbagai sektor yang ada, selain 

daripada mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat Myanmar.      

Penelitian ini hanya akan mengkaji perwujudan peningkatan investasi 

Indonesia terhadap Myanmar, yang berupa investasi-investasi yang dilakukan oleh 

BUMN Indonesia di Myanmar. Hal ini dikarenakan suatu pemahaman bahwa 

Indonesia dapat memberdayakan BUMN-nya dalam mengintensifkan investasi di 

Myanmar, agar semakin maksimal mendapatkan keuntungan bagi kepentingan 

ekonomi nasional. Hal ini berkaitan juga dengan kepentingan politik Indonesia 
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dengan Myanmar, bahwa keberadaan badan usaha Indonesia di Myanmar dinilai 

dapat menguatkan dan mendukung kepentingan politik Indonesia di Myanmar. 

Penelitian ini juga akan menganalisa iklim investasi di Myanmar yang 

mendukung pertimbangan investor Indonesia, seperti fasilitas investasi yang 

dimiliki Myanmar, potensi investasi Myanmar, serta kebijakan investasi yang 

dibuat oleh pemerintah Myanmar dalam rangka membuka perekonomian 

negaranya untuk mendorong aktivitas investasi swasta dan asing. 

Rentang waktu yang diambil adalah setelah Myanmar berdemokrasi, lebih 

tepatnya dalam rentang tahun 2011-2013. Pemilihan rentang waktu tersebut 

dikarenakan Myanmar baru saja berdemokrasi, dan sedang mendapatkan sanksi 

atau embargo ekonomi dari berbagai negara maju yaitu Amerika Serikat serta 

negara-negara Eropa. Embargo ekonomi tersebut berdasarkan atas ketidaksetujuan 

mereka atas pemerintahan Myanmar yang dipimpin oleh junta militer yang sering 

melanggar Hak Asasi Manusia. Setelah Myanmar berdemokrasi, Amerika Serikat 

pada tahun 2012 kemudian mengurangi sanksi ekonominya kepada Myanmar, 

namun belum mencabut sepenuhnya (BBC Indonesia, 2012). Uni Eropa pun baru 

menghapus semua embargo ekonomi dan perdagangannya terhadap Myanmar 

pada bulan April 2013 (Van, 2013). Selama adanya embargo ekonomi dari 

Amerika Serikat dan Uni Eropa tersebut, Myanmar lebih banyak melakukan 

aktivitas ekonominya dengan negara-negara di Asia. Indonesia kemudian 

mengambil kesempatan itu untuk berinvestasi di berbagai bidang pembangunan 

Myanmar dan memaksimalkan keuntungan ekonominya, yang secara langsung 

juga akan menolong perekonomian Myanmar semakin bertumbuh. (Directorate of 
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Investment and Company Administration, Republic of The Union of Myanmar, 

2012) 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, 

adalah untuk menggambarkan langkah diplomasi ekonomi yang telah dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia terhadap Myanmar dalam rangka peningkatan investasi 

Indonesia pasca demokratisasi Myanmar tahun 2011-2013. Dalam tulisan ini akan 

ditemukan perwujudan peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia berupa 

investasi-investasi oleh BUMN Indonesia di Myanmar, selain itu juga iklim 

investasi di Myanmar yang mendukung penetrasi investasi Indonesia tersebut, 

serta analisa dari langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap 

Myanmar. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan serta 

bahan tambahan pembelajaran bagi kajian Hubungan Internasional dan bagi para 

akademisi mengenai peningkatan diplomasi ekonomi suatu negara melalui 

kebijakan outward foreign direct investment (investasi asing langsung keluar) 

terhadap negara lainnya. 

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan mampu menjadi sumbangan 

informasi bahkan pertimbangan ilmiah bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam hal investasi yang dilakukan Indonesia terhadap Myanmar.  
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1.6 Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka penelitian ini terdapat dua pembahasan. Pembahasan 

pertama berkaitan dengan langkah diplomasi ekonomi suatu negara yang 

dilakukan untuk menjadikan negaranya sebagai mitra kerjasama dunia 

internasional. Pembahasan yang kedua meliputi bentuk-bentuk diplomasi ekonomi 

yang dapat dilakukan oleh suatu negara sebagai langkah dalam menyikapi kondisi 

negara lain yang baru mengalami proses demokratisasi.  

Ekonomi dan politik global yang saat ini terus-menerus bertransformasi 

membawa dampak bagi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini 

membuat suatu negara membutuhkan diplomasi ekonomi yang memiliki strategi 

yang tepat dalam menyikapi dampak-dampak dari perkembangan ekonomi dan 

politik global tersebut. Diplomasi ekonomi merupakan alat kunci dalam 

keberhasilan negara untuk menyikapi perubahan ekonomi politik global serta 

mengambil keuntungan dari kerjasama perdagangan dan investasi dengan dunia 

internasional.   

Grimm dkk. dalam tulisannya yang berjudul “South African Relations with 

China and Taiwan – Economic Realism and the ‘One-China’ Doctrine” 

memperlihatkan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Afrika Selatan dalam 

menanggapi kebijakan “One China Policy” yang dikeluarkan oleh China. Afrika 

Selatan sudah menjalin diplomasi ekonomi yang cukup lama dengan China, 

Taiwan, dan Hong Kong. Namun setelah China mengeluarkan kebijakan “One 

China Policy”, hubungan ekonomi antara Afrika Selatan dengan Taiwan dan 

Hong Kong menjadi sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kebijakan China tersebut 
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yang tidak mengakui kemerdekaan Hong Kong dan Taiwan, sehingga hal ini 

menjadi rintangan tersendiri bagi Afrika Selatan untuk menjalin hubungan 

ekonomi dengan kedua negara tersebut. Taiwan dan Hong Kong telah menjadi 

partner ekonomi yang cukup dominan dalam perkembangan ekonomi Afrika 

Selatan, sehingga dibutuhkan strategi kebijakan diplomasi ekonomi yang tepat 

bagi Afrika Selatan dalam menyikapi hal tersebut. 

Afrika Selatan dalam Grimm, dkk (2013) disebutkan mempunyai strategi 

tersendiri dalam menyikapi kebijakan “One China Policy” tersebut. Afrika Selatan 

yang telah menganut sistem demokrasi dalam negaranya pasca penghapusan 

Apartheid, mengambil sikap untuk tetap menjalin hubungan baik dengan China, 

Taiwan, maupun Hong Kong. Strategi diplomasi ekonomi Afrika Selatan yaitu 

dengan tidak ingin melihat permasalahan yang sedang terjadi dan tidak 

menghiraukan status pengakuan yang ada atas partner-partner ekonominya 

tersebut. China pun pada akhirnya tidak mempermasalahkan strategi diplomasi 

ekonomi Afrika Selatan tersebut selama tidak ada unsur politik yang dilakukan 

Afrika Selatan. China menganggap hal tersebut sebagai kepentingan nasional 

masing-masing yang tidak menjadi masalah bagi kebijakan luar negeri China. 

Diplomasi ekonomi Afrika Selatan tergolong berhasil dengan semakin banyaknya 

investasi asing yang masuk ke Afrika Selatan, yang semakin meningkatkan GDP 

dan pembangunan di negara tersebut.  

Hal ini terkait pula dengan pembahasan pertama mengenai langkah 

diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjadikan 

negaranya sebagai mitra kerjasama dunia internasional. Apabila dihubungkan, 
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maka penelitian terdahulu tersebut berkontribusi kepada penelitian yang saat ini 

sedang diteliti, karena penelitian terdahulu mampu memberikan gambaran 

mengenai pentingnya sebuah strategi diplomasi ekonomi yang tepat dalam 

menghadapi transformasi ekonomi politik global. Namun jika dibanding dengan 

penelitian sebelumnya yang berfokus dari sudut pandang sebuah negara yang baru 

menganut sistem demokratis dan memerlukan investasi asing bagi pembangunan 

negaranya, maka sebaliknya, penelitian ini nantinya akan berfokus dari sudut 

pandang Indonesia yang ingin meningkatkan diplomasi ekonominya dengan 

Myanmar dalam menyikapi perkembangan ekonomi politik yang terjadi di 

Myanmar, dengan menanamkan sejumlah investasi langsung di Myanmar.   

Seorang profesor dari The Paul H. Nitze School of Advanced International 

Studies bernama Karl D. Jackson menulis sebuah tulisan berjudul Myanmar 

Awakening and U.S. National Interest. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa 

Myanmar sedang mengalami reformasi demokrasi yang terus mengalami 

kemajuan, perubahan yang baik dan signifikan terus terjadi di berbagai sektor 

pembangunan di Myanmar. Sebelumnya, Myanmar penuh dengan konflik internal 

dan dipimpin oleh elit militer yang ditentang oleh masyarakatnya, bahkan 

ditentang oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Namun keadaannya sekarang 

sudah berubah. Rezim diktator telah berakhir, dan akses politik dan ekonomi 

Myanmar lebih terbuka dibandingkan 50 tahun belakangan ini. Reformasi telah 

terjadi, meskipun tetap ada kontrol dari militer, reformasi diperkirakan akan tetap 

terus berlanjut.  
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Jackson (2012) mengatakan bahwa Amerika Serikat melihat proses 

demokratisasi dan keadaan yang terjadi di Myanmar tersebut sebagai peluang 

yang terbuka bagi negaranya. Myanmar mengalami perubahan yang signifikan ke 

arah yang positif, reformasi demokrasi di Myanmar telah terjadi dan trennya 

terlihat akan terus berlanjut. Jika setelah melihat peluang ini tetap tidak ada respon 

lanjutan dari Amerika Serikat terhadap Myanmar, maka akan semakin 

memperkecil keuntungan yang akan didapat Amerika Serikat di saat negara-

negara lainnya sudah mencabut sanksi atau embargo mereka terhadap Myanmar 

(Jackson K. D., 2012). Amerika Serikat perlu mengambil langkah dan tindakan 

untuk mendukung Myanmar dalam proses demokrasi dan perdamaian, serta 

mampu untuk melihat potensi strategis dan ekonomi Myanmar.  

Terdapat beberapa strategi yang dapat diambil oleh Amerika Serikat dalam 

menyikapi dan mendukung proses demokratisasi Myanmar serta dalam mencapai 

kepentingan nasional Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Jackson (2012), 

diantaranya adalah Amerika Serikat menghentikan sementara waktu kebijakan 

sanksi ekonomi yang sebelumnya mereka jatuhkan kepada Myanmar pada saat 

Myanmar dipimpin oleh junta militer. Hal ini dilakukan agar Amerika Serikat 

dapat mengambil kesempatan atau keuntungan dari perekonomian Myanmar yang 

sedang bertumbuh dan terbuka lebar bagi masuknya investasi luar negeri.  

Kemudian Amerika Serikat membawa pengaruh positif bagi reformasi 

menyeluruh Myanmar dengan dukungan kepada Myamar dalam hal penegakan 

hukum disana, seperti misalnya pengaturan atas investasi yang bertanggungjawab 

dan mekanisme dalam mengontrol korupsi. Amerika Serikat juga menyediakan 
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dukungan kepada Myanmar dalam hal pendidikan melalui kerjasama universitas 

yang ada di kedua negara, agar Myanmar dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang baik khususnya dalam hal kesehatan, hukum, teknik, dan ekonomi, 

sehingga dapat membawa Myanmar pada  masyarakat global setelah terisolasi 

selama beberapa dekade oleh pemerintahan diktator. 

Indonesia sebagai negara yang mempunyai kedekatan hubungan bilateral 

dengan Myanmar pun menyadari, bahwa reformasi yang terjadi di Myanmar 

berdampak positif bagi hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar. Peluang yang 

tercipta melalui proses demokratisasi Myanmar perlu diambil oleh Indonesia 

dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Selama ini Indonesia hanya berfokus 

kepada hubungan bilateral dalam bidang politik. Kepentingan Indonesia dalam 

bidang ekonomi dengan Myanmar belum dijadikan prioritas (Situmorang, 2012). 

Namun melalui momentum berdemokrasinya Myanmar, Indonesia mulai 

menyadari bahwa peningkatan diplomasi ekonomi adalah sesuatu yang perlu 

dilakukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi nasional Indonesia (Natalegawa, 

2011). Pengaruh dan kontribusi Indonesia dalam demokratisasi di Myanmar 

diyakini turut mendukung dibukanya pintu kerjasama ekonomi Indonesia dan 

Myanmar.  

Dalam pembahasan ini, terdapat implikasi yang diberikan oleh penelitian 

yang terdahulu terhadap penelitian saat ini. Kesadaran akan kepentingan nasional 

yang akhirnya muncul dari Amerika Serikat dalam menyikapi momen 

demokratisasi Myanmar (setelah selama ini Amerika Serikat hanya mengambil 

perannya yang minimal dalam hubungan dengan Myanmar), mempengaruhi 
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peneliti untuk melihat bilamana dari sisi Indonesia dalam melihat peluang 

mencapai kepentingan nasional saat Myanmar berubah haluan menjadi demokrasi. 

Penelitian yang terdahulu mendeskripsikan strategi-strategi yang diambil Amerika 

Serikat terhadap Myanmar dalam berbagai hal, yaitu dalam bidang ekonomi, 

politik, maupun pembangunan. Amerika Serikat berupaya untuk mendapat 

keuntungan politik dan ekonomi dengan mendukung proses demokratisasi 

Myanmar melalui strategi dalam berbagai bidang yang mendukung upaya 

pembangunan di Myanmar. Namun penelitian ini nantinya hanya akan berupaya 

mendeskripsikan dengan lebih mendalam mengenai strategi, peluang, dan hasil 

dari usaha pencapaian kepentingan nasional Indonesia yang terkhusus hanya 

dalam bidang ekonomi, yang berupa peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia 

terhadap Myanmar dalam bentuk penanaman investasi asing langsung keluar 

(outward FDI) terhadap Myanmar.  

 
1.7 Kerangka Konseptual 

 
1.7.1 Demokratisasi 

Dalam mengkaji upaya peningkatan investasi Indonesia di Myanmar 

melalui diplomasi ekonomi pasca Myanmar berdemokratisasi, penelitian ini 

memakai beberapa konsep sebagai alat bantu untuk menganalisis. Konsep pertama 

yang digunakan yaitu konsep demokratisasi. Demokratisasi digambarkan sebagai 

sebuah bentuk perubahan yang cepat maupun perlahan menuju ke arah demokrasi 

(Meinardus, 2004). Robert Dahl dalam Huntington (1993) mengatakan bahwa 

demokrasi itu sendiri ditandai dengan adanya sebuah proses pemilihan pengambil 
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kebijakan tertinggi secara adil, jujur, dan berkala, dan penduduk yang telah 

berusia dewasa dapat bebas menentukan kandidat yang dipilihnya. Hal ini juga 

berarti adanya kebebasan politik dan sipil dalam memperjuangkan pendapat dan 

kepentingannya.  

Poin penting yang dapat menandai terjadinya demokratisasi di suatu 

negara adalah pergantian pemerintahan yang sebelumnya tidak dipilih oleh rakyat 

menjadi pemerintah yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan yang bebas, adil, 

dan terbuka (Huntington, 1993). Keseluruhan proses dari demokratisasi umumnya 

bersifat kompleks dan berkelanjutan. Di dalam proses demokratisasi terjadi 

beberapa peristiwa seperti berakhirnya rezim non-demokratis, bangkitnya rezim 

baru yang demokratis, dan berlanjut pada konsolidasi sistem yang demokratis 

(Huntington, 1993).  

Menurut Immanuel Kant terdapat tiga elemen atau karakteristik yang ada 

dalam hubungan antar negara, dimana ketiga elemen tersebut saling berhubungan 

dan mempengaruhi satu sama lainnya, yaitu demokrasi, interdependensi ekonomi, 

dan organisasi internasional (Kant, 2005). Suatu negara yang beralih kepada 

sistem demokrasi akan semakin membuka diri terhadap hubungan dengan negara-

negara lainnya, sehingga menciptakan sebuah organisasi internasional. Negara-

negara akan semakin terbuka dan menjalin banyak kerjasama yang memberi 

keuntungan bagi satu sama lain, khususnya dalam bidang ekonomi. Semakin 

banyaknya kerjasama-kerjasama ekonomi yang terjadi akan menyebabkan 

munculnya interdependensi atau ketergantungan ekonomi antar negara.  
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Myanmar baru saja mengalami proses demokratisasi dengan beralihnya 

rezim junta militer kepada rezim demokrasi. Proses tersebut ditandai dengan 

terpilihnya Presiden U Thein Sein pada tahun 2011 melalui pemilihan umum 

sehingga terbentuk pemerintahan demokrasi pertama bagi Republik Uni 

Myanmar. Sebelum tahun 2011, Myanmar berada di bawah pemerintahan junta 

militer yang seringkali melanggar hak asasi manusia dan mengekang demokrasi. 

Namun setelah konstitusi yang baru terbentuk, Myanmar masih terus memperbaiki 

kinerja dan profesionalisme pemerintahannya yang merupakan bagian dari proses 

reformasi yang terus dijalankan oleh Presiden U Thein Sein (KBRI Yangon, 

2015). Tahanan-tahanan politik telah dibebaskan, kekangan terhadap pers telah 

dihilangkan, dan pemerintah Myanmar lebih responsif terhadap opini publik 

(Jackson K. D., 2012). Pemerintahan demokrasi Myanmar yang baru juga aktif 

dan giat dalam membuka hubungan yang baru dengan negara-negara lain, 

khususnya dalam bidang hubungan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang 

diungkapkan oleh Immanuel Kant (2005) bahwa suatu negara yang menganut 

sistem demokrasi akan membuka diri terhadap negara lain dalam bidang ekonomi 

dan mengalami interdependensi ekonomi.  

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana Indonesia dapat 

melihat Myanmar yang semakin membuka dirinya terhadap dunia internasional 

menjadi suatu kesempatan untuk meningkatkan diplomasi ekonominya dengan 

Myanmar. Diplomasi ekonomi Indonesia dalam penelitian ini berupaya untuk 

meningkatkan nilai investasi langsung atau FDI Indonesia di Myanmar. 

Keberadaan investasi Indonesia di Myanmar dalam hal ini menjadi sebuah 
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dampak dari terbukanya hubungan ekonomi Myanmar akibat proses 

demokratisasi, yang selain mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Indonesia, 

juga mendukung rencana pembangunan ekonomi pemerintah Myanmar. 

    
1.7.2 Diplomasi Ekonomi 

Dalam ekonomi politik internasional, interaksi antar aktor atau pelaku 

ekonomi dicapai melalui komunikasi, salah satunya adalah dengan diplomasi. 

Makna dari diplomasi itu sendiri adalah suatu aktivitas pekerjaan yang pada 

mulanya dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun diplomat yang menjadi wakil 

dari negaranya pada saat berada di negara lain, dengan membawa tujuan yaitu 

kepentingan nasional (Maharanie, 2012). Salah satu tugas utama diplomasi adalah 

untuk mendorong hubungan ekonomi negara yang diwakili terhadap negara 

tujuan. Aktivitas inilah yang kemudian disebut sebagai diplomasi ekonomi. 

Pavol Baranay, seorang diplomat ekonomi dari Slovakia mengatakan 

bahwa diplomasi ekonomi merupakan aktivitas resmi diplomatik yang berfokus 

kepada tujuan kepentingan ekonomi suatu negara dalam level internasional. 

Aktivitas-aktivitas ini mencakup upaya peningkatan ekspor; menarik investasi 

asing; mengatur negosiasi, kongres, dan pameran; memberikan konseling dan 

layanan informasi; dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi 

internasional (Baranay, 2009). Pengertian lain diungkapkan oleh Rana (2007) 

yang menyatakan bahwa diplomasi ekonomi merupakan proses komunikasi suatu 

negara dengan dunia luar dalam upaya memaksimalkan tujuan kepentingan 

ekonomi nasionalnya di bidang perdagangan internasional dan investasi luar 

negeri. Diplomasi ekonomi terdapat dalam dimensi bilateral, regional, maupun 
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multilateral, yang dilakukan oleh aktor resmi yaitu kementerian luar negeri dan 

perdagangan, layanan diplomatik dan komersial, serta aktor non-negara lainnya 

yang membuat hubungan ekonomi antar negara bersifat dinamis. 

Ilmu diplomasi ekonomi mempelajari tentang hubungan diplomasi dan 

perdagangan antar negara yang kompleks, kerjasama ekonomi yang ada, serta cara 

mempengaruhi kebijakan eksternal suatu negara (Maharanie, 2012). Diplomasi 

ekonomi merupakan komponen dari kebijakan luar negeri atau aktivitas 

internasional suatu negara, dimana kebijakan luar negeri yang kemudian 

menentukan apa sasaran dan tujuan dari sebuah kegiatan diplomasi ekonomi, 

sehingga suatu bentuk kegiatan diplomasi ekonomi pada akhirnya akan kembali 

mencerminkan seluruh aktivitas, bentuk, tujuan, dan metode yang digunakan 

dalam mewujudkan kebijakan luar negeri tersebut. Dapat dikatakan bahwa 

kegiatan diplomasi ekonomi merupakan alat serta faktor kunci utama dalam upaya 

kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan-tujuan perekonomian suatu negara 

(Baranay, 2009). 

Indonesia semakin serius dalam memajukan langkah diplomasi ekonomi 

yang berjangka panjang dan yang bersifat berkelanjutan. Dalam menyikapi proses 

berdemokrasinya Myanmar, Indonesia berupaya untuk meningkatkan diplomasi 

ekonominya dengan Myanmar. Tujuan dari proses diplomasi ekonomi yang 

dilakukan oleh Indonesia yaitu untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dalam 

hubungan bilateralnya dengan Myanmar, mengingat Myanmar telah mengalami 

proses demokratisasi dan semakin membuka dirinya bagi masuknya investasi luar 

negeri untuk mendukung pembangunan negerinya. Berbagai langkah diplomasi 
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ekonomi telah dilakukan oleh Indonesia untuk dapat menanamkan modal atau 

investasi asing langsung (FDI) di Myanmar.  

 
1.7.2.1 Investasi Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) 

Foreign Direct Investment atau penanaman investasi asing langsung 

merupakan arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara 

mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain (Krugman & Obstfeld, 

2004). Keberadaan investasi asing membantu suatu negara penerima investasi 

dalam berbagai hal, yaitu dalam proses industrialisasi, mengakumulasi modal 

pembangunan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya 

sehingga dapat menaikkan kegiatan perekonomian negara tersebut. Bagi negara 

penanam investasi, keuntungan yang didapat adalah meningkatnya keunggulan 

komparatif negara tersebut dalam perdagangan internasional. Kegiatan penanaman 

modal asing langsung telah menjadi ciri dari berkembangnya kegiatan 

perekonomian suatu negara.  

Menurut Saputra (2008), FDI dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe 

berdasarkan arah aliran modal, target, dan motif. Berdasarkan arah aliran modal, 

terdapat dua tipe FDI, yang pertama adalah inward FDI atau FDI masuk, yaitu 

modal asing yang diinvestasikan kepada kegiatan ekonomi domestik, dan FDI 

keluar (outward FDI atau OFDI), yaitu modal domestik yang diinvestasikan di 

luar negeri. Dalam penelitian ini, Indonesia digambarkan sebagai negara yang 

melakukan FDI keluar atau outward FDI, dengan menanamkan modal di 

Myanmar melalui BUMN Indonesia.  
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Berdasarkan targetnya, FDI dapat diklasifikasikan sebagai greenfield 

investment, mergers and acquisitions (M&A), dan joint venture. Greenfield 

investment merupakan bentuk FDI dimana suatu perusahaan menambah kegiatan 

bisnis perusahaannya dengan membangun suatu fasilitas operasional baru di suatu 

negara lain, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat di 

negara tersebut. Investasi jenis ini merupakan target utama dari negara penerima 

FDI (host country), karena investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja dan 

transfer teknologi serta pengetahuan bagi masyarakatnya. Merger and Acquisition 

(M&A) adalah FDI yang menyebabkan perpindahan kepemilikan aset dari 

perusahaan domestik kepada perusahaan asing. Sementara itu, joint ventures 

mempunyai makna persetujuan atau kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan 

nasional dengan perusahaan asing untuk mempersatukan sumber-sumber dan/atau 

jasa-jasa yang dimilikinya, dengan atau tanpa membuat perusahaan baru bersama. 

Menurut pendapat peneliti, dalam klasifikasi ini Indonesia tergolong dalam negara 

yang melakukan semua bentuk FDI di Myanmar, karena BUMN Indonesia 

mengekspansi kegiatan bisnisnya dengan membentuk sebuah fasilitas operasional 

baru di Myanmar yang juga mengambil tenaga kerja dari penduduk setempat 

(greenfield investment), dan beberapa BUMN Indonesia bekerja sama dengan 

perusahaan lokal Myanmar dalam membangun berbagai sektor investasi di 

Myanmar (joint ventures), bahkan juga mengambil alih saham perusahaan lokal 

untuk dapat menjalankan investasinya di Myanmar (mergers and acquisitions). 

FDI juga dapat diklasifikasikan berdasarkan motif atau alasan melakukan 

investasi, yaitu: 1) untuk mendapatkan faktor produksi yaitu bahan baku 
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(resource-seeking), 2) untuk mendapat akses yang lebih dekat dengan pasar 

(market-seeking), 3) untuk mengurangi biaya serta meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas (efficiency-seeking) setelah dilakukannya investasi bermotif 

resource-seeking atau market-seeking, dan 4) untuk mencegah penguasaan atas 

sumber daya oleh perusahaan pesaing (strategic asset-seeking). Dalam penelitian 

ini, terlihat Indonesia mempunyai empat motif yang ada di atas dalam penanaman 

investasi yang dilakukannya. Semua posisi Indonesia dalam klasifikasi FDI ini 

akan lebih terlihat di dalam pembahasan dalam penelitian ini. Investasi asing 

langsung yang dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan upaya peningkatan 

investasi melalui diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Myanmar dalam 

merespon demokratisasi Myanmar. 

 
1.8  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif.  Model desain penelitian 

kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan 

menjelaskan secara sistematis dan menganalisa upaya peningkatan diplomasi 

ekonomi Indonesia terhadap Myanmar pasca demokratisasi Myanmar tahun 2011-

2013.   

Peneliti menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Data 

sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada, yang 

berbentuk buku-buku, artikel dalam jurnal ilmiah, conference paper, publikasi 

pemerintah, serta laporan-laporan dalam website resmi lembaga atau organisasi 

yang terkait.  



21 
 

 
 

Level analisis menurut Weber (2012) adalah level generalisasi atau 

abstraksi dalam kajian Hubungan Internasional yang dapat dipergunakan untuk 

memahami permasalahan yang kompleks dalam dunia politik. Level analisis 

tersebut terdiri atas level individu, negara, atau sistem internasional. Dalam 

penelitian ini, level analisis yang dipakai adalah level negara karena fokus 

penelitian ini ada pada Indonesia dan Myanmar sebagai negara. Level analisis 

negara dipilih karena Indonesia dan Myanmar adalah negara yang melakukan 

kebijakan luar negeri terkait dengan investasi langsung bilateral. Kebijakan ini 

terutama dilakukan oleh Indonesia dalam rangka peningkatan diplomasi ekonomi 

terhadap Myanmar pasca demokratisasi di Myanmar. 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dalam mengolah data 

dan menganalisanya. Analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman dalam 

Rohidi (1992) terbagi menjadi tiga tahap kegiatan. Yang pertama adalah tahap 

reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pengabstrakan, dan 

penyederhanaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data 

berlangsung. Peneliti akan memilih data yang penting untuk diambil, menelusur 

tema, dan terus berlanjut selama penelitian hingga hasil penelitian mengenai 

upaya peningkatan investasi Indonesia di Myanmar melalui diplomasi ekonomi 

pasca demokratisasi Myanmar pada akhirnya tersusun secara lengkap.  

Tahap kedua adalah penyajian data. Penelitian ini akan menyajikan 

sekumpulan data yang sudah direduksi dan disusun dalam bentuk deskripsi 

maupun gambar dan tabel, sehingga data tersebut memungkinkan adanya 
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penarikan kesimpulan dan arah untuk mengambil tindakan atas pemahaman yang 

didapat dari penyajian data tersebut. 

Tahap yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

adalah merumuskan makna-makna yang muncul setelah mereduksi data dan 

penyajian data untuk menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang 

ada tersebut kemudian akan terus diverifikasi atau ditinjau kembali kebenarannya 

dan relevansinya terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah yang ada. 

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode dokumentasi atau studi kepustakaan, dengan menggali data dari berbagai 

macam sumber bahan yang terpercaya untuk menjaga validitas data yang akan 

disajikan. Penelitian ini berupaya mengumpulkan data dari buku-buku, e-book, 

jurnal ilmiah yang terdapat dalam berbagai sumber artikel jurnal, beserta juga 

data-data dari website resmi Kemenlu RI, KBRI Yangon, dan pemerintah 

Myanmar terkait dengan peningkatan investasi Indonesia di Myanmar melalui 

diplomasi ekonomi, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh 

mengenai hal ini.     

Penelitian ini pun akan berusaha menggambarkan secara sistematis tentang 

peristiwa-peristiwa dan data yang merupakan hasil dari penelitian yang sudah 

dilakukan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk narasi 

yaitu penyajian data dengan kalimat-kalimat yang telah disusun menjadi paragraf 

yang akan menjelaskan hasil dari penelitian, dan juga dalam bentuk tabel yang 

akan membantu peneliti dalam memproses analisa data. 
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1.9  Sistematika Penelitian 

Penelitian ini akan terdiri dari empat bab. Bab I adalah Pendahuluan yang 

berisi latar belakang dari pemilihan topik yang akan diteliti, rumusan masalah 

yang dibuat, batasan masalah, tujuan dari penelitian, serta manfaat dari 

diadakannya penelitian ini. Kajian pustaka akan terdapat di dalam bab ini untuk 

memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan atau 

tema yang serupa dengan penelitian saat ini. Kerangka konseptual juga ada dalam 

bab ini untuk menerangkan tentang konsep demokratisasi, diplomasi ekonomi, 

serta investasi asing langsung (FDI) yang menjadi dasar bagi penelitian yang 

diteliti, agar dapat memudahkan pemahaman mengenai upaya peningkatan 

investasi melalui diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap 

Myanmar pasca demokratisasi di Myanmar. Di dalam bab ini juga diuraikan 

metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun 

penelitian ini. 

Alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Indonesia memilih berinvestasi di 

Myanmar akan dijelaskan pada bab II, dengan melihat komitmen Indonesia 

sendiri untuk mulai berfokus pada diplomasi ekonomi dalam hubungan luar 

negerinya. Pada bab ini terdapat pula penjabaran umum mengenai iklim investasi 

di Myanmar yang menjadi pendukung bagi upaya peningkatan diplomasi ekonomi 

Indonesia ke Myanmar, pasca Myanmar membuka perekonomiannya dan beralih 

ke demokrasi. Penjabarannya akan diuraikan menjadi; kebijakan investasi 

Myanmar, fasilitas-fasilitas investasi Myanmar, serta potensi yang dimiliki 

Myanmar bagi para investor Indonesia. 
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Pada bab III terdapat pembahasan menyeluruh mengenai langkah 

diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia, yang berbentuk kunjungan oleh 

berbagai BUMN Indonesia ke Myanmar untuk melihat potensi kerjasama yang 

ada, serta penjajakan-penjajakan yang dilakukan untuk dapat melakukan penetrasi 

investasi langsung ke Myanmar. Penanaman modal yang dilakukan Indonesia di 

Myanmar tersebut terdapat dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan yang 

ada di Myanmar. Hal ini merupakan hasil dari upaya peningkatan diplomasi 

ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Myanmar. 

Bab IV adalah Penutup. Pada bab ini akan dimuat simpulan dari jawaban 

atau hasil penelitian atas rumusan masalah yang ada, serta saran yang dapat 

sampaikan bagi pengembangan penelitian ini selanjutnya atau penelitian lainnya 

dengan topik yang serupa. 


