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YOGYAKARTA — Menteri Luar Negeri Repu
blik Indonesia, Retno LP Marsudi, mengatakan 
tahun ini diplomasi ekonomi Indonesia fokus un
tuk peningkatan pasar di Asia Tengah, Asia Sela
tan, dan Afrika. Diplomasi ekonomi ini bertujuan 
untuk menjadikan ekonomi Indonesia menjadi 
lebih kompetitif dan terbuka serta mendorong 
pembangunan infrastruktur dalam negeri.

"Dan yang ke luar yaitu peningkatan ekspor 
serta investasi dan pariwisata,” ujarnya saat 
menjadi pembicara dalam Upacara Puncak Milad 
UMY ke 36 di kampus Universitas Muhamma
diyah Yogyakarta (UMY), Selasa (25/4).

Menurut Retno, harus tidak ada jarak antara 
politik luar negeri dan kepentingan rakyat. Karena 
menurut dia, kepentingan rakyat harus jadi 
pertimbangan utama dalam merumuskan politik 
luar negeri Indonesia. Untuk itu kata dia, peru
musan kebijakan nasional Indonesia harus ber
dasarkan dua hal, yaitu kepentingan nasional 
secara optimal dan kontribusi terhadap dunia.

Dari hal itulah maka prioritas politik luar 
negeri Indonesia adalah menjaga keutuhan 
NKRI, perlindungan Warga Negara Indonesia dan 
Badan Hukum Indonesia yang ada di luar negeri, 
diplomasi ekonomi, serta pentingnya kontribusi 
Indonesia kepada dunia internasional. Tiga hal 
pertama merupakan cerminan kepentingan 
nasional dan kontribusi Indonesia terhadap dunia 
terbagi menjadi dua yaitu perdamaian dan 
kesejahteraan.

Diakuinya, untuk melaksanakan prioritas 
pertama, penting adanya penyelesaian nego
siasi di wilayah perbatasan. “Yang terpenting tentu 
mengintensifkan segala negosiasi perbatasan da
rat dan maritim. Karena berdasarkan pengala
man jika hal itu tidak diselesaikan, risiko kon
flik dengan negara yang berbatasan akan 
semakin besar," ujarnya.

Menurutnya, selama 2016 sedikitnya ada 36 
perundingan tentang batas wilayah dengan negara 
lain di sekitar Indonesia. Sementara itu, kon
tribusi politik luar negeri Indonesia kepada dunia 
adalah sesuai Pembukaan UUD 1945. Hal itu 
tercermin dari dibaginya prioritas terhadap 
dunia dalam perdamaian dan kesejahteraan.

Indonesia juga memiliki kekuatan di be
berapa isu dan menjadikannya disegani oleh 
negara-negara lain. “Dalam hal demokrasi misal
nya, kita menjadi tuan rumah Bali Democracy 
Forum yang hasilnya jadi rujukan dunia. Aset 
yang kedua yaitu kita berperan sebagai bridging 
role, peran Indonesia sebagai penjembatan 
perdamaian. Bahkan kita jadi negara ke-8 pe
nyumbang agen perdamaian terbanyak untuk 
PBB (troop contributing countries-Feb 2017) 
dengan 2.781 personel. Dalam hal pluralisme, 
kita dikenal sebagai bangsa yang majemuk dan 
toleran,” ujarnya.

Terkait peringatan 50 tahun ASEAN, Retno 
menegaskan ASEAN telah sukses menjaga per
damaian di kawasan Asia Tenggara. Baginya, In
donesia saling menguntungkan dengan ASEAN.
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