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KATA PENGANTAR  

 
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya dalam 

politik internasional dengan berperan aktif dalam penanganan berbagai macam isu, baik 
dengan berperan aktif dalam penanganan berbagai macam isu, baik dalam lingkup regional, 
maupun global.Keketuaan Indonesia di ASEAN, keanggotaan di G-20, kepemimpinan 
dalam isu demokrasi, perubahan iklim, serta dialog lintas agama dan kebudayaan 
merupakan contoh konkrit upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia di kancah 
internasional.Semakin kompleksnya dinamika hubungan internasional tersebut menuntut 
adanya kejelasan posisi dasar atas isu-isu internasional yang dapat digunakan sebagai 
pedoman dalam memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum. 
 

Indonesia menyadari bahwa reposisi yang terjadi dalam lingkungan internasional 
harus dapat digalang dalam membantu mewujudkan kepentingan nasional kita.Konstruksi 
lingkungan strategis memerlukan sinergi Indonesia dengan seluruh anggota masyarakat 
internasional, terutama untuk membentuk Indonesia yang mampu menghadapi perubahan 
pergaulan internasional.Indonesia yang baru itu adalah entitas yang mampu 
mengembangkan pilihan-pilihan dalam menopang keinginan hidup damai, sejahtera dan 
bermartabat di tengah bangsa-bangsa lain tanpa mengorbankan kepentingan generasi 
mendatang. Dalam konteks tersebut, penajaman orientasi kebijakan  luar negeri 
mengandung makna ganda sebagai langkah penguatan politik luar negeri dan diplomasi 
yang optimal disamping peningkatan kerjasama internasional dan penguatan komitmen 
terhadap perdamaian. 
 

Dalam dokumen RPJPN 2005-2025 telah diarahkan bahwa prioritas pembangunan 
politik luar negeri Indonesia pada 5 tahun ke-3 (2015-2019) adalah meningkatkan 
kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Tahap ini 
merupakan fase penting bagi Indonesia sebagai negara yang telah masuk menjadi negara 
berpenghasilan menengah baru untuk dapat memainkan peran penting dalam pergaulan 
internasional dan menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isi-isu global dengan 
memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan 
nasional.Diplomasi Indonesia juga perlu terus mendorong kearah terciptanya tatanan 
ekonomi dunia yang lebih adil, dan meningkatkan dukungan dan peran berbagai pelaku 
bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi 
Indonesia. 
 

Disamping itu, kecenderungan-kecenderungan unilateralisme ke depan akan dapat 
menyebabkan lumpuhnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi utama 
dalam diplomasi multilateral untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. 
Untuk menghindarkan hal tersebut, memperkuat makna penting multilateralisme secara 
global dengan mengedepankan perlunya reformasi dan demokratisasi PBB menjadi 
tantangan yang harus diwujudkan secara berkelanjutan dan disuarakan oleh Indonesia. 
 

Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi dan 
membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan 
nasional.Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, mandiri dan adil, Indonesia sangat 
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penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan kerjasama lainnya baik di tingkat 
regional maupun internasional mengingat konstelasi politik dan hubungan internasional 
lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat. 
 

Oleh karenanya peranan hubungan luar negeri terus ditingkatkan dengan penekanan 
pada proses pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara bangsa, termasuk peningkatan 
kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan di organisasi-organisasi internasional, 
yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan diplomasi dan hubungan luar negeri 
dengan memaknai secara positif berbagai peluang menguntungkan bagi kepentingan 
nasional yang muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional yang dinamis. 
 

Untuk memainkan peran tersebut perlu upaya penguatan kapasitas dan kredibilitas 
politik luar negeri dalam rangka ikut serta menciptakan perdamaian dunia, keadilan dalam 
tata hubungan internasional dan ikut berupaya mencegah disparitas yang terlalu besar di 
antara negara adidaya yang berbeda ideologi, sekaligus mencegah munculnya kekuatan 
hegemonik-unilateralistik di dunia. 
 

Laporan ini akan mengetengahkanreview terhadap pelaksanaan politik luar negeri 
Indonesia dalam masa dua periode RPJMN, tantangan yang akan dihadapi pada masa 
2015-2019, dan rekomendasi kebijakan sebagai respon dan antisipasi penyelsaian 
tantangan tersebut. Hasil dari pembahasan ini akan dikodifikasi ke dalam sintesa sebagai 
bagian dari Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Politik dan Komunikasi. 
 

 

Direktorat Politik dan Komunikasi 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

MISI MENINGKATKAN KEPEMIMPINAN DAN KONTRIBUSI 

INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL 
 
 

1. Latar Belakang: Signifikansi Politik Luar Negeri bagi Indonesia 
 
Politik dan kebijakan luar negeri Indonesia pasca reformasi tidak jarang 

mengundang pertanyaan skeptis tentang arah dan signifikansinya bagi kepentingan 
nasionalnya sendiri. Indonesia memang termasuk negara yang aktif di dalam 
kerjasama di berbagai sektor, baik keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya, 
serta di berbagai level, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Namun 
aktivitas Indonesia di dalam berbagai skema kerjasama tersebut dipandang 
eksklusif, terpisah dari aktivitas lainnya di dalam kehidupan politik dan ekonomi 
domestik. Kerjasama internasional di berbagai sektor dan tingkatan tersebut seolah-
olah dibangun hanya demi melakukan kerjasama internasional, bukan untuk 
kepentingan nasional.  

 
Hal ini misalnya tampak dalam kontribusi Indonesia di dalam misi-misi 

perdamaian dunia yang diorganisir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peran 
Indonesia di dalam misi-misi perdamaian dunia tersebut banyak menuai pujian dari 
berbagai negara. Pasukan Indonesia di berbagai negara pasca-konflik dipandang 
banyak berperan di dalam menjaga stabilitas keamanan dan membangun integrasi 
nasional. Hal ini tentunya merupakan indikator dari performa positif di dalam 
politik luar negeri, karena menunjukkan peran aktif di dalam menjaga perdamaian 
dunia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Akan tetapi yang 
menimbulkan pertanyaan bagi sebagian kalangan adalah sejauh mana kinerja positif 
tersebut berdampak pada kepentingan nasional Indonesia, terkait dengan soal 
keamanan dan kemakmuran. Apakah kinerja positif tersebut berdampak langsung 
terhadap keamanan nasional atau perdagangan internasional Indonesia? Dalam 
perspektif normatif-institusional, memang dapat dikatakan bahwa kontribusi 
Indonesia di dalam misi perdamaian dunia telah memenuhi tujuan nasional yang 
tercantum di dalam UUD 1945, namun dalam perspektif liberal maupun realis, 
kontribusi Indonesia lebih bermanfaat bagi PBB dan negara target, daripada bagi 
kepentingan nasional Indonesia.  

 
Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam kepemimpinan Indonesia di 

dalam integrasi regional di kawasan Asia Tenggara. Kepemimpinan Indonesia dapat 
dilihat misalnya dalam pembentukan ASEAN Political-Security Community, dan 
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rigths. Usaha Indonesia 
memperjuangkan disepakatinya pembentukan kedua lembaga tersebut dipandang 
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sebagai wujud kepemimpinan regional. Meskipun pada awalnya kedua lembaga 
tersebut sulit mendapat dukungan dari negara-negara anggota ASEAN, namun 
setelah melalui proses negosiasi dan diplomasi yang panjang, lembaga-lembaga 
tersebut kini berdiri dan menjadi simbol dari semakin meningkatnya integrasi 
regional, dengan Indonesia duduk sebagai pemimpin yang aktif mendorong 
perubahan. Namun yang menjadi persoalan bagi sebagian orang adalah perubahan 
di dalam ASEAN yang tidak berlangsung cepat sebagaimana yang diharapkan para 
Indonesia. Beberapa persoalan yang dianggap sebagai sumber kekecewaan bagi 
Indonesia termasuk di antaranya adalah usulan Indonesia untuk pembentukan 
pasukan penjaga perdamaian ASEAN. Beberapa pengamat menilai bahwa 
kecenderungan politik luar negeri Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai 
sokoguru perlu dievaluasi kembali karena terlalu banyak kompromi yang harus 
dilakukan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang tumbuh dan berubah dengan 
cepat tidak bisa mengharapkan ASEAN bergerak dengan kecepatan yang sama. 
Dengan kata lain, agak diragukan apabila kepentingan nasional Indonesia dapat 
tercapai dengan menempatkan ASEAN sebagai sokoguru politik luar negeri 
Indonesia. Hal ini karena yang terjadi adalah Indonesia banyak kompromi demi 
ASEAN. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memainkan peran yang lebih 
luas tanpa bergantung pada ASEAN. 

 
Perhatian serupa juga dialamatkan pada rendahnya koordinasi dalam 

diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi yang seyogyanya melibatkan beberapa 
instansi kementerian seperti misalnya Perdagangan, Industri, dan Luar Negeri, 
dilakukan tanpa koordinasi memadai sehingga banyak peluang kerjasama yang 
tidak ditindaklanjuti. Selain itu juga kegiatan diplomasi atau promosi investasi, 
pariwisata, dan sebagainya terkesan kurang mendapat dukungan pembiayaan, 
sehingga tidak dilakukan secara optimal jika dibandingkan dengan negara-negara 
lain, termasuk negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.  

 
Melihat indikasi rendahnya pemanfaatan politik luar negeri bagi pencapaian 

kepentingan nasional ini, pemerintah perlu mengembangkan politik luar negeri yang 
sinergis dengan pembangunan nasional di sektor lain. Jika mempertahankan model 
politik dan kebijakan politik luar negeri seperti yang dilangsungkan saat ini dalam 
situasi persaingan yang sedang berubah, tentunya akan sulit untuk bersaing dengan 
negara-negara lain yang saat ini sedang tumbuh pesat. Sementara negara-negara 
seperti India, China, Korea Selatan, Afrika Selatan dan Brazil, terus meningkatkan 
pengaruh dan hubungan ekonominya di berbagai belahan dunia, Indonesia masih 
harus berkutat dengan berbagai persoalan dalam strategi dan implementasi politik 
luar negerinya. Perubahan dalam hal ini merupakan suatu kebutuhan. 

 
Laporan ini dibuat dalam kaitannya dengan kebutuhan tersebut. Memasuki 

periode lima tahun ketiga dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2005-2025, Indonesia membutuhkan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) lima tahunan yang dapat menjawab tantangan dan peluang yang 
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ada ke depannya. Laporan ini merupakan hasil kajian Direktorat Politik dan 
Komunikasi (Ditpolkom) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) melalui kegiatan “Background Study Penyusunan RPJM III 2015-2019 
Bidang Politik Luar Negeri”. Laporan ini mengkaji tiga bagian pentinguntuk 
penyusunan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia mendatang. Yang pertama 
adalah pelaksanaan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam periode lima 
tahunan terakhir. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan politik luar 
negeri dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan berbagai kekurangan 
yang perlu diperbaiki di masa depan. Yang kedua adalah berbagai perubahan 
lingkungan internasional serta domestik yang perlu diperhatikan di dalam 
penyusunan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam periode lima tahunan 
mendatang. Lingkungan strategis dan ekonomi internasional maupun domestik yang 
mengalami perubahan perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat menyusun 
politik dan kebijakan luar negeri yang mampu melakukan adaptasi dan antisipasi 
yang efektif. Bagian yang ketiga adalah strategi yang direkomendasikan untuk 
politik dan kebijakan luar negeri yang lebih efektif untuk mencapai visi Indonesia 
dalam periode lima tahunan mendatang.  

 
Penyusunan RPJMN III ini tentunya didasarkan pada prinsip perubahan dan 

keberlanjutan (changes and continuities), dimana keberlanjutan perlu diterapkan 
untuk kebijakan-kebijakan yang relevan, efektif dan efisien, sedangkan untuk 
kebijakan-kebijakan yang kurang relevan, inefektif dan inefisien akan memerlukan 
perubahan dan reorientasi. Oleh karena itu, ketiga bagian dari background study 
tentang politik luar negeri Indonesia ini disusun dalam semangat perubahan. Sesuai 
dengan visi pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam RPJPN 2005-2025 
yaitu mewujudkan “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”, semangat 
perubahan juga harus menjiwai politik luar negeri sehingga dapat menopang dan 
menciptakan peluang bagi kemajuan nasional dalam periode yang akan datang. Misi 
pembangunan nasional di dalam RPJPN 2005-2025 yang secara literal dihubungkan 
dengan pembangunan politik luar negeri adalah misi ke tujuh, yaitu “mewujudkan 
Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 
kepentingan nasional”, serta misi ke delapan, yaitu “mewujudkan Indonesia 
berperan penting dalam pergaulan dunia internasional”. Namun di dalam praktiknya 
sangat sulit untuk mewujudkan misi tersebut dengan memperlakukannya sebagai 
misi sektoral. Pelaksanaan kedua misi tersebut memang akan ditopang oleh politik 
luar negeri yang efektif, akan tetapi membutuhkan misi yang lainnya dicapai secara 
simultan dan sinergis.  

 
RPJMN II yang masih dilangsungkan saat ini masih memiliki sisa waktu 

satu tahun hingga 2014. Meski demikian, evaluasi umum tentang pencapaian dan 
permasalahan yang dihadapi sudah dapat mulai dilakukan. Evaluasi implementasi 
RPJMN II ini telah dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2013 dalam bentuk 
kegiatan “Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014”. Evaluasi Paruh Waktu 
tersebut tidak secara spesifik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan politik luar 
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negeri Indonesia dampai dengan awal  tahun 2013. Namun beberapa aspek dari 
politik luar negeri Indonesia telah dibahas dan dievaluasi secara ringkas 
implementasinya, diidentifikasi kendala dan tantangannya, serta dikaji rekomendasi 
kebijakannya. Beberapa aspek yang dimaksud adalah perdagangan internasional, 
industri pertahanan, perdamaian dunia dan perlindungan pekerja migran (TKI, 
tenaga kerja Indonesia). Pembahasan ringkas tersebut tentunya sangat bermanfaat, 
namun masih kurang untuk dijadikan dasar untuk pengembangan RPJMN III yang 
akan datang. Di dalam laporan background study ini kita akan mendiskusikan 
implementasi RPJMN II di bidang politik luar negeri dengan lebih terperinci, 
terutama pada Bab 3, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kelompok dengan 
para pejabat di lingkungan institusi-institusi yang terkait.  

 
Perubahan lingkungan internasional, baik dalam bidang politik maupun 

ekonomi, dalam beberapa tahun terakhir merupakan jenis perubahan yang 
membutuhkan perhatian serius. Perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak 
signifikan bagi hubungan ekonomi dan peran Indonesia di bidang politik dan 
keamanan. Sebagai contoh, perubahan peta persaingan negara-negara adidaya di 
Asia dengan kebangkitan Cina, krisis di Eropa dan Amerika Serikat (AS), serta 
komitmen AS untuk “pivot to Asia” sejak tahun 2011. Secara ekonomi, peningkatan 
perdagangan dengan Cina merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan Cina dan 
krisis di AS dan Eropa. Namun secara politik, meningkatnya pengaruh Cina 
menimbulkan reaksi yang penuh kewaspadaan dari negara-negara besar lainnya, 
yaitu AS dan Jepang. AS meningkatkan jumlah pasukannya di kawasan, terutama di 
Darwin, Australia. Meskipun penempatan tersebut dinyatakan untuk meningkatkan 
kesiagaan menghadapi bencana alam, namun hal itu diyakini lebih terkait dengan 
peningkatan intensitas konflik di Laut Cina Selatan antara Cina dengan 5 negara 
lainnya yang mengklaim kedaulatan teritorial di wilayah tersebut. Jepang sendiri 
dalam beberapa tahun terakhir melakukan berbagai perubahan politik dan ekonomi 
yang penting untuk merespon perubahan peta persaingan politik internasional di 
Asia Timur. Hal ini tentu saja berdampak terhadap hubungan Indonesia dengan 
ketiga negara tersebut. Sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara, peran 
Indonesia untuk memelihara keseimbangan kekuasaan di kawasan sangat penting 
agar Asia Tenggara tidak berkembang menjadi ajang pertarungan kekuasaan di 
antara negara-negara besar tersebut. Situasi “dynamic equilibrium” yang dianjurkan 
Indonesia harus mampu diciptakan dan dipelihara agar situasi kawasan tetap 
kondusif bagi upaya mencapai kepentingan nasional.  

 
Selain masalah sistem internasional tersebut, sejumlah perkembangan lain 

yang lebih spesifik dalam hubungan bilateral, regional dan multilateral tentunya 
akan membutuhkan respon yang tepat bagi Indonesia. Tantangan-tantangan dan 
peluang-peluang baru baik dari lingkungan strategis maupun ekonomi perlu 
diperhatikan untuk menentukan kebijakan dan politik luar negeri yang efektif. Hasil 
kajian mengenai trend perubahan yang memiliki dampak positif maupun negatif 
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bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada periode implementasi 
RPJMN II, akan dibahas lebih lanjut di dalam laporan ini.  
 

2. Menuju RPJMN III 2015-2019: Adaptasi dan Antisipasi Perubahan 
 
Kajian ini mendiskusikan tentang RPJMN III bidang Politik Luar Negeri, 

perubahan konteks lingkungan strategis dan ekonomi, berbagai tantangan dan 
peluang, serta berbagai kekuatan dan kelemahan sumberdaya politik luar negeri 
yang dimiliki Indonesia. Tujuan dari penulisan Background Study ini adalah (1) 
untuk memberikan masukan bagi penyusunan RPJMN III 2015-2019, (2) 
memberikan deskripsi tentang berbagai perubahan dan trend hubungan 
internasional, (3) mengidentifikasi permasalahan, tantangan dan isu strategis yang 
harus dihadapi dan diatasi untuk kepentingan nasional Indonesia, (4) 
mengidentifikasi peluang dan kekuatan sumberdaya politik luar negeri agar dapat 
dikerahkan dan dimanfaatkan secara optimal, serta (5) mendiskusikan strategi dan 
kebijakan luar negeri Indonesia untuk RPJMN III.  

 
Dengan semakin dekatnya akhir dari pelaksanaan RPJMN II dan 

dimulainya RPJMN selanjutnya, tentu persiapan untuk penyusunan RPJMN III 
sudah harus mulai dilakukan. Mengingat bahwa tahun 2015 merupakan tahun yang 
penting bagi ASEAN karena menandai dimulainya ASEAN Community, sangat 
mungkin bahwa tahun tersebut juga menjadi tonggak perubahan bagi negara-negara 
anggotanya, sebagai test-case untuk melihat kemampuan Asia Tenggara untuk 
meningkatkan integrasi regional. Hal ini termasuk juga batu ujian bagi Indonesia 
untuk memimpin perubahan tersebut.  

 
Meningkatnya globalisasi dan pertumbuhan pesat sejumlah negara seperti 

Cina dan Brazil, telah mendorong ASEAN untuk melakukan deepening and 
wideningintegration melalui pembentukan ASEAN Community 2015. Ditinjau dari 
segi ekonomi, kemajuan kawasan lain tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran 
akan diversi perdagangan dan investasi dari Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN 
Community yang mengindikasikan peningkatan efisiensi dan skala ekonomi, 
diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di Asia Tenggara dan 
mengurangi potensi diversi perdagangan dan investasi dari Asia Tenggara ke 
kawasan lain, terutama Cina dan Amerika.  

 
Kegagalan untuk melanjutkan integrasi ASEAN dikhawatirkan dapat 

berdampak buruk bagi citra ASEAN sebagai sebuah kawasan. Bagi para pemimpin 
ASEAN, perubahan ke arah integrasi tersebut sangat penting untuk menunjukkan 
keseriusan ASEAN di dalam integrasi. Kegagalan bisa mengakibatkan diversi 
perdagangan dan investasi dalam jumlah signifikan, sehingga bisa berdampak 
negatif pada pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, 
integrasi regional melalui pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015 
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harus dapat dipastikan. Peran Indonesia dalam mewujudkan Masyarakat ASEAN 
tersebut harus diperhatikan. Inilah alasan mengapa tahun 2015 merupakan ujian 
bagi keseriusan integrasi ASEAN. Hampir tidak ada perdebatan di kalangan 
pemimpin negara-negara ASEAN bahwa pembentukan komunitas ASEAN pada 
tahun 2015 merupakan keharusan yang tidak ditawar-tawar lagi, meskipun dengan 
skema ASEAN – X.  

 
Pertanyaannya kemudian adalah apa yang akan dilakukan setelah tahun 

2015? Perubahan-perubahan apa yang akan terjadi selama lima tahun setelah 2015? 
Bagaimana dampak perubahan-perubahan tersebut terhadap ASEAN dan 
Indonesia? Isu-isu apa yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh Indonesia sebagai 
dampak dari perubahan-perubahan tersebut? Strategi apa yang harus diadopsi oleh 
Indonesia untuk menangkap peluang dan mengatasi hambatan yang tercipta dari 
perubahan-perubahan Pasca-2015? Hal-hal inilah yang ingin didiskusikan dan 
dijawab dari studi ini.  

 

3. Ruang Lingkup Kajian: Memperluas Wawasan dan Meningkatkan 
Kapasitas 

 
Sebagaimana disinggung di atas, terdapat tiga bagian utama dari kajian ini. 

Pertama, evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN II sampai saat kajian ini dilakukan. 
Kedua, kajian mengenai berbagai perubahan konteks bagi politik dan kebijakan luar 
negeri Indonesia. Dan ketiga, rekomendasi kebijakan sebagai respon dan antisipasi 
terhadap berbagai peluang, ancaman, dan tantangan. Hasil kajian ini diharapkan 
dapat memperluas wawasan para penyusun RPJMN dan meningkatkan kapasitas di 
dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut di bidang politik luar negeri.  

 
Secara umum kerangka berpikir dari studi ini dapat digambarkan dengan 

skema sebagai berikut: 
 

Gambar 1. Alur Pikir Background Study Penyusunan RPJMN III Bidang Politik Luar 
Negeri 
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Skema tersebut menggambarkan alur pikir pencapaian RPJMN III bidang politik 
luar negeri. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2015-2019 dapat dikelompokkan 
ke dalam dua kategori, yaitu konteks ekonomi dan konteks strategis. Perubahan-
perubahan di dalam konteks ekonomi dan strategis pada periode yang akan datang 
akan menentukan agenda politik luar negeri Indonesia. Agenda politik luar negeri 
Indonesia pada RPJMN III sendiri dapat dianalisis dalam tiga level, yaitu nasional, 
regional dan global. Agenda di dalam ketiga level ini diharapkan dapat mendukung 
tercapainya prioritas politik luar negeri Indonesia pada RPJMN III ini, yaitu untuk 
“meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerjasama 
internasional”.  

 
Tantangan politik luar negeri yang sangat beragam di dalam konteks ekonomi 

yang harus dihadapi Indonesia dapat dibagi ke dalam empat macam tantangan. 
Yang pertama adalah kesiapan menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN. Kesiapan 
ini sangat penting agar tujuan dari integrasi ekonomi regional tersebut untuk 
menciptakan komunitas ekonomi yang menawarkan peningkatan efisiensi produksi 
dan skala ekonomi, dapat tercapai. Secara literal Komunitas Ekonomi ASEAN 
didefinisikan sebagai pasar dan basis produksi tunggal, yang mengisyaratkan 
kemudahan bisnis dan investasi di kawasan. Implikasinya, setiap negara anggota 
harus mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan maupun investasi, 
baik hambatan tarif maupun non-tarif.  
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Tantangan yang kedua adalah sikap Indonesia terhadap sejumlah perjanjian 
perdagangan yang dalam beberapa hal saling tumpang tindih dan/atau bertentangan. 
Perjanjian-perjanjian tersebut misalnya adalah ASEAN Free Trade Area (AFTA), 
Trans Pacific Partnership (TPP), Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP), China-ASEAN FTA (CAFTA), Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC), dan sebagainya. Beberapa perjanjian mungkin konvergen dengan 
kepentingan ekonomi dan strategis Indonesia, sementara perjanjian lainnya perlu 
dievaluasi kembali. Dalam hal ini, Indonesia perlu melakukan analisis cost dan 
benefit secara hati-hati.  

 
Tantangan yang ketiga adalah kompetisi penyediaan energi dan pangan. Dua 

masalah klasik ekonomi nasional negara manapun yang kembali menemukan 
urgensi dan skala prioritas yang tinggi pasca-Perang Dingin adalah keamanan energi 
dan pangan (energy and food security). Tantangan yang dihadapi adalah 
mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memenuhi kebutuhan energi yang 
meningkat sebagai infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan ketahanan pangan. 
Dilema yang terutama dihadapi adalah energi. Di satu sisi, kebutuhan energi 
meningkat untuk menopang pertumbuhan industri dan perkembangan pasar. Akan 
tetapi di sisi lain, cadangan energi fosil terus mengalami penurunan pada saat 
alternatif energi terbarukan belum dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Bagi 
Indonesia, kondisi ini diperparah dengan tingginya subsidi terhadap konsumsi bahan 
bakar minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Hal ini tentu 
merupakan tantangan yang cukup penting untuk dihadapi melalui kebijakan luar 
negeri yang tepat dan efektif.  

 
Tantangan yang terakhir adalah kompetisi untuk membuka akses pasar 

internasional. Dibandingkan dengan tindakan diplomasi ekonomi dari negara-negara 
berkembang lain seperti Cina dan India, Indonesia selama ini cenderung pasif. 
Sementara Cina dan India aktif untuk melakukan investasi dan perdagangan dengan 
pasar non-tradisional mereka, Indonesia masih merasa nyaman dengan pasar 
tradisional.  Hal ini menyebabkan Indonesia terlambat untuk mengakses pasar non-
tradisional, dan ketika Indonesia memasuki pasar tersebut, pasar non-tradisional 
tersebut sudah dikuasai oleh negara-negara kompetitor. Meskipun kecenderungan 
pergeseran pertumbuhan pasar adalah ke arah Asia Timur, namun diversifikasi 
perdagangan dan investasi internasional tetap perlu dilakukan untuk mengurangi 
ketergantungan.  

 
Dalam konteks strategis, terdapat tiga tantangan utama yang harus ditanggapi 

Indonesia melalui politik luar negeri yang relevan. Ketiga tantangan tersebut adalah 
(1) pergeseran kekuatan dari Barat ke Asia Timur, (2) perubahan peta kekuatan di 
Asia Timur, dan (3) sentralitas ASEAN. Tantangan pertama dalam konteks strategis 
ini, yaitu pergeseran kekuatan dari Barat ke Asia Timur, sudah mulai terlihat 
gejalanya sejak akhir abad ke-20 dengan penurunan kekuatan negara-negara Barat. 
Negara-negara Barat sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengambil 
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tanggung jawab memelihara tata dunia baru dengan perkembangan lingkungan 
internasional yang lebih cepat. Pergeseran ini menjadi lebh jelas terlihat setelah 
GDP Cina melampaui Jepang pada tahun 2010. Sejak saat itu pengaruh Cina di 
kawasan maupun kerjasama internasional tampak semakin meningkat, sementara 
pada saat yang sama AS berusaha untuk mengimbanginya. Perubahan ini tentu 
memiliki implikasi terhadap kepentingan nasional Indonesia. Indonesia harus dapat 
menangkap peluang dari pergeseran tersebut, dan mengantisipasi implikasi negatif 
dari pergeseran tersebut bagi kepentingan nasional.  

 
Tantangan yang kedua adalah perubahan peta kekuatan di Asia Timur. 

Perubahan ini ditandai oleh tiga gejala, yaitu kebangkitan Cina, peningkatan 
kehadiran AS di Asia, dan kebangkitan nasionalisme Jepang sejak terpilihnya 
kembali Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri. Perubahan peta kekuatan ini 
misalnya dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di dalam sengketa 
Laut Cina Selatan. Ada kecenderungan persepsi di kalangan pemimpin ASEAN 
bahwa penolakan Kamboja untuk ASEAN membuat pernyataan bersama (joint 
declaration) tentang sengketa Laut Cina Selatan, dipengaruhi oleh Cina. Sedangkan 
keberanian negara-negara yang terlibat sengketa tersebut melawan Cina dipandang 
berhubungan dengan peningkatan kehadiran AS di kawasan. Jepang sendiri terlihat 
semakin asertif dengan perubahan politik dan reformasi ekonomi yang diupayakan 
pemerintahan baru di bawah Abe. Dampak perubahan peta kekuatan di Asia Timur 
ini  sangat signifikan bagi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Timur 
raya.  

 
Tantangan yang ketiga adalah masalah sentralitas ASEAN di tengah situasi 

strategis Asia Timur yang sedang berubah. Dengan adanya trend perubahan peta 
kekuatan di Asia Timur saat ini, sentralitas ASEAN kembali dipertanyakan. 
Pertanyaan yang muncul adalah seputar apakah sentralitas ASEAN masih akan 
bertahan di masa depan? Apakah sentralitas ASEAN masih akan penting dan 
diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan?  

 
Khususnya bagi Indonesia terminologi sentralitas ASEAN bisa bermakna 

ganda. Pada tingkat regional, makna sentralitas ASEAN sama dengan pemahaman 
umum tentang konsep tersebut, yaitu peran sentral ASEAN di dalam memelihara 
stabilitas dan perdamaian, serta meningkatkan kerjasama ekonomi. Sedangkan pada 
tingkat nasional, sentralitas ASEAN lebih dikaitkan dengan peran ASEAN sebagai 
sokoguru bagi politik luar negeri Indonesia, yaitu sebagai wahana bagi pencapaian 
aspirasi politik luar negeri Indonesia dalam rangka turut menciptakan ketertiban 
dunia serta aspirasi kepemimpinan Indonesia di tingkat kawasan.  

 
Dalam makna yang kedua inipun sentralitas ASEAN tetap dipertanyakan. Hal 

ini karena apabila sentralitas ASEAN di kawasan semakin berkurang, tentunya 
aspirasi Indonesia untuk memimpin dan berperan penting di dalam lingkungan 
internasional tidak dapat tercapai melalui ASEAN. Oleh karena itu, kedua makna 
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sentralitas ASEAN ini perlu diperhatikan di dalam praktiknya di dalam kebijakan 
dan politik luar negari Indonesia karena memiliki implikasi yang cukup penting 
bagi aspirasi atau kepentingan nasional Indonesia.  

 
Bagian lain dari alur pikir yang juga dikaji dalam Background Study ini 

adalah rekomendasi strategi dan kebijakan di bidang politik luar negeri untuk 
pembangunan jangka menengah 2015-2019. Rekomendasi strategi dan kebijakan 
yang diajukan di dalam studi ini dibagi ke dalam tiga level, sebagaimana sudah 
disinggung di atas. Ketiga level yang dimaksud adalah level nasional, regional dan 
global. Formula lingkaran konsentrik masih tetap menjadi pedoman prioritas politik 
luar negeri Indonesia, sehingga pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masih 
diprioritaskan pada pengembangan kerjasama regional. Namun meski demikian, 
peningkatan kerjasama global melalui hubungan bilateral maupun multilateral 
semakin ditekankan seiring dengan semakin banyaknya tantangan global yang 
membutuhkan kerjasama global untuk menghadapinya seperti perubahan iklim, 
kejahatan transnasional, dan sebagainya, termasuk peningkatan perdagangan bebas 
dan pengurangan proteksionisme untuk meningkatkan akses pasar internasional.  

 
Kebijakan politik dalam level domestik di dalam alur pikir di atas 

dimasukkan ke dalam salah satu kelompok strategi politik luar negeri. Di dalam 
paradigma politik luar negeri modern, politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu 
pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari politik domestik. Hal ini karena di dalam 
praktiknya keduanya tidak benar-benar terpisah, akan tetapi setiap pemerintah 
dalam menanggapi suatu isu atau kebijakan internasional harus berinteraksi 
sekaligus dengan dua arena diplomasi, yaitu level domestik dan internasional. Di 
dalam paradigma ini, keduanya tidak saling terpisah, akan tapi saling bergantung 
satu sama lainnya. Suatu kebijakan dapat menjadi kebijakan yang kuat dan 
legitimate apabila terhadap konvergensi antara politik domestik dengan kebijakan 
kolektif internasional. Di dalam kasus Indonesia, akan kita kaji apakah 
kesalingterkaitan antara politik domestik dengan internasional ini telah 
dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan nasional atau belum. 
 

4. Sistematika Laporan dan Manfaat yang Diharapkan 
 
Laporan ini terdiri dari 6 bagian. Bagian pertama adalah bagian pendahuluan 

yang mengantarkan diskusi pada permasalahan kebijakan dan politik luar negeri, 
tujuan dari background study, ruang lingkup kajian, sistematika laporan dan 
manfaat yang diharapkan dari kajian ini. Pada bagian pertama ini pula, alur berpikir 
dari penyusunan rancangan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia untuk 
RPJMN III yang akan datang dipaparkan secara ringkas.  

 
Bagian kedua dari laporan ini membahas aspek normatif dan teoritis dari 

politik luar negeri Indonesia. Bab yang berjudul “Kebijakan dan Politik Luar Negeri 
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Indonesia: Tinjauan Normatif dan Teoritis” ini mendiskusikan tentang teori-teori 
politik luar negeri, prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia, visi dan misi politik 
luar negeri Indonesia di dalam RPJPN 2005-2025, serta gambaran umum tentang 
profil politik luar negeri Indonesia di dalam RPJMN III.  

 
Bagian ketiga merupakan ruang untuk mendiskusikan pelaksanaan politik 

luar negeri Indonesia selama periode pembangunan jangka menengah II (2010-
2014). Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN II tersebut tidak hanya dilihat dari 
pencapaian indikator kinerja utama/kegiatan yang ditetapkan oleh institusi-institusi 
yang berwenang, akan tetapi secara umum dari penilaian dan persepsi para pejabat 
eselon I dan II yang terlibat di dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
tersebut.  

 
Bagian keempat merupakan bagian yang khusus diperuntukkan bagi 

substansi pertama dari kajian ini, yaitu konteks internasional yang menciptakan 
tantangan-tantangan baru bagi politik luar negeri Indonesia selama beberapa tahun 
ke depan. Pada bagian ini, dikaji perubahan-perubahan di dalam konteks ekonomi 
serta politik internasional dan domestik yang memiliki dampak signifikan terhadap 
Indonesia di dalam merumuskan politik luar negerinya. 

 
Bagian kelima meliputi substansi kedua dari kajian ini, yaitu agenda politik 

luar negeri yang direkomendasikan berdasarkan kajian Background Study ini. Di 
dalam bagian ini, kebijakan yang direkomendasikan akan didiskusikan secara 
terperinci dengan argumentasi yang mendukungnya dan kemungkinan-
kemungkinan kekurangan serta alternatifnya. Bagian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran tentang kebijakan dan rasionale-nya sehingga dapat 
dikembangkan menjadi kebijakan yang terukur di kemudian hari.  

 
Laporan ini ditutup dengan bab penutup yang menyajikan ringkasan dari 

diskusi dari laporan ini secara umum. Pada bab tersebut, disampaikan pula evaluasi 
terhadap background study ini sehingga dapat dijadikan perhatian pada saat 
penyusunan RPJMN dan kajian serupa di masa-masa mendatang.  

 
Keluaran yang diharapkan dapat dihasilkan dari background study ini adalah 

sebagai berikut: 
1. Kajian ini dapat menghasilkan dokumen laporan dan rekomendasi yang 

bisa dijadikan bahan masukan bagi penyusunan RPJMN III di tahun 
2014 mendatang. 

2. Kajian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan daya analisis 
dari para penyusun rancangan politik luar negeri Indonesia untuk periode 
RPJMN III. 

3. Kajian ini bermanfaat bagi proses koordinasi di dalam penyusunan 
RPJMN III, dan secara umum peningkatan koordinasi kelembagaan di 
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antara kementrian dan lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap 
politik luar negeri Indonesia.  

  



13 
 

Bab 2. 
Politik Luar Negeri Indonesia: Tinjauan Normatif dan 

Teoritis 
 

1. Pengantar 
 
Salah satu perumpamaan terhadap politik luar negeri Indonesia yang 

dipandang masih berlaku namun tidak lagi relevan dengan visi Indonesia di dalam 
RPJPN 2005-2025 adalah perumpamaan ‘gadis cantik’. Perumpamaan ‘gadis 
cantik’ pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan negara-negara yang tanpa 
melakukan upaya ekstra di dalam politik luar negerinya, akan tetap didekati oleh 
negara-negara lain untuk bekerjasama. Dengan posisi geopolitik yang strategis, 
jumlah penduduk yang besar, sumberdaya alam yang melimpah, pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi, situasi politik yang stabil dan peran kepemimpinan regional 
yang signifikan, Indonesia merupakan ‘gadis cantik’ yang menarik dalam hubungan 
internasional. Namun seberapa lama perumpamaan tersebut dapat bertahan di 
tengah konteks perubahan domestik dan global, tentu patut dipertanyakan untuk 
menentukan strategi dan politik luar negeri Indonesia ke depan.  

 
Daya tarik Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat signifikan. 

Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia, atau menempati urutan 
ke-15 di dalam daftar. Dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tetap 
tinggi setiap tahunnya, Indonesia berpotensi untuk untuk menempati posisi enam 
besar ekonomi terkuat di dunia dalam 30 tahun ke depan. Peran sentral ASEAN di 
dalam membangun kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia hingga saat ini 
masih diakui dan dibutuhkan, termasuk oleh para mitra kerjasama di Asia Timur, 
Pasifik dan Asia Selatan. Selama sentralitas ASEAN masih tetap tinggi, tentunya 
peranan Indonesia di dalam ASEAN tetap dibutuhkan. Demikian pula posisi 
Indonesia di dalam G20, sebagai negara yang dipandang mewakili kepentingan 
negara-negara Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya.  

 
Jika politik luar negeri dijalankan sebagai ‘business as usual’ dalam 

diplomasi politik, ekonomi maupun pertahanan, pembangunan nasional dan 
hubungan luar negeri tetap akan dapat berjalan seperti sebelumnya. Potensi 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan pasar Indonesia mungkin tetap akan 
menopang pembangunan nasional Indonesia. Posisi geopolitik dan geoekonomi 
yang strategis tetap dapat membuat Indonesia sebagai negara yang penting di dalam 
perekonomian global dan pemeliharaan perdamaian internasional. Demikian pula 
peran Indonesia dan ASEAN di dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di 
kawasan Asia Tenggara di dalam persaingan antara negara-negara besar seperti AS 
dan Cina, yang dapat berjalan terus sebagai ‘business as usual’.  
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Akan tetapi dalam situasi politik dan ekonomi internasional yang sedang 
berubah, ada kemungkinan dalam jangka panjang sumberdaya politik luar negeri 
Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang harus diantisipasi. Misalnya 
situasi persaingan ekonomi global yang ditandai dengan pergeseran pusat 
pertumbuhan ke arah Cina dan India. Dengan tingkat persaingan yang makin tinggi 
dari kedua negara tersebut, Indonesia menghadapi peluang sekaligus tantangan. 
Beberapa di antara peluang yang menjadi semakin terbuka adalah perdagangan 
komoditas primer atau hasil ekstraksi sumberdaya alam dengan nilai tambah yang 
rendah. Komoditas tersebut merupakan bahan baku industri yang penting bagi 
pertumbuhan industri di India dan Cina sehingga permintaan akan meningkat. 
Peluang lainnya adalah sektor distribusi yang memanfaatkan secara optimal 
pertumbuhan pasar konsumen di Indonesia. Sedangkan tantangan yang harus 
dihadapi adalah pertumbuhan industri manufaktur di dalam negeri dan persaingan 
pasar global dengan negara-negara yang sedang bangkit tersebut. Untuk 
menumbuhkan industri manufaktur, Indonesia memerlukan investasi di bidang 
industri dengan teknologi tinggi (hi-tech) yang dapat memaksimalkan nilai tambah 
dari bahan baku industri yang dimiliki. Sedangkan persaingan pasar harus dapat 
dimenangkan dengan strategi pengembangan dan pemasaran yang tepat, termasuk 
menggarap dengan serius pasar non-tradisional.  

 
Dalam rangka menangkap peluang dan mengatasi tantangan yang ada di 

dalam perekonomian global, Indonesia harus mengembangkan strategi 
pembangunan nasional yang efektif dan terencana. ‘Business as usual’ dapat 
membuat kehidupan politik dan ekonomi tetap berjalan, namun tidak kompetitif 
dalam jangka panjang. Untuk memenangkan persaingan dan menyesuaikan diri 
dengan perubahan global, Indonesia harus berubah. Inilah yang menjadi semangat 
dari RPJPN 2005-2025, dimana politik luar negeri harus dapat secara efektif 
diaplikasikan untuk secara simultan dan sinergis menopang pembangunan nasional 
sehingga tujuannya dapat tercapai.  

 
Pada bab ini, laporan ini akan mengkaji aspek normatif dan teoritis dari 

politik luar negeri Indonesia di dalam dokumen perencanaan RPJPN 2005-2025 
beserta dokumen-dokumen lain yang mendasarinya. Pembahasan di dalam dokumen 
ini dibagi ke dalam empat bagian, yaitu (1) teori-teori politik luar negeri yang 
mendasari atau terkait dengan politik luar negeri Indonesia, (2) prinsip-prinsip 
politik luar negeri Indonesia, (3) politik luar negeri Indonesia di dalam RPJPN, dan 
(4) tujuan dan sasaran politik luar negeri Indonesia di dalam RPJMN III. Melalui 
bab ini, kita akan mengkaji prinsip, visi, misi dan strategi politik luar negeri 
Indonesia sebelum melangkah lebih jauh pada rekomendasi politik luar negeri di 
dalam RPJMN III.  
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2. Politik Luar Negeri dalam Teori 
 

Studi tentang politik luar negeri Indonesia banyak dilakukan oleh para ahli 
hubungan internasional, termasuk para ahli dari mancanegara. Sebut saja di 
antaranya J.M. Reinhardt (1967), Franklin B. Weinstein (1972, 2009), Michael 
Leifer (1983), Leo Suryadinata (1996), Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin 
(1997), and Daniel Novotny (2010). Beberapa praktisi dan ilmuwan domestik 
sendiri pun menulis karya yang cukup dikenal di dalam diskursus tentang politik 
luar negeri Indonesia seperti misalnya Muhammad Hatta (1953, 1957), Ali 
Moertopo (1973), Dewi Fortuna Anwar (1994) dan Rizal Sukma (1995, 2006). 
Literatur tentang topik ini cukup banyak dan mewakili berbagai perspektif tentang 
politik luar negeri Indonesia. Yang menarik dari berbagai studi tentang politik luar 
negeri tersebut adalah bahwa pada umumnya para ahli memandang dinamika politik 
dan ekonomi domestik sebagai determinan, selain dari situasi geopolitik, 
geoekonomi, geostrategis dan sistem internasional yang perlu direspon.  

 
Di dalam ilmu hubungan internasional, teori-teori tentang politik luar negeri 

pada umumnya memang mengijinkan fokus pada situasi atau dinamika domestik. 
Teori politik luar negeri sendiri dipandang sebagai suatu pengecualian di dalam 
ilmu hubungan internasional, dimana kajian atas tindakan negara secara individual 
lebih ditekankan sebagai fokus daripada interaksi antar-negara sebagai hasilnya 
(Waltz, 1979: 71-72). Studi hubungan internasional sendiri pada umumnya 
mengkaji interaksi antar-negara atau interaksi antar-manusia yang melintasi batas-
batas negara. Berbeda dengan itu, teori politik luar negeri justru lebih menjelaskan 
perilaku suatu negara sebagai variabel dependen. Interaksi antar-negara, lebih 
dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku negara atau 
sebagai variabel independen. Baik realisme maupun liberalisme cenderung sepakat 
dalam hal ini bahwa politik domestik sangat menentukan kebijakan luar negeri. 
Sistem internasional sendiri dipandang sebagai situasi atau konteks yang perlu 
direspon melalui kebijakan, namun negara tidak merespon sistem internasional 
sebagai satu-satunya faktor yang dipertimbangkan (Rose, 1998: 145). 

Cara memahami hubungan internasional dengan mengamati kebijakan luar 
negeri ini disebut sebagai foreign policy approach. Konsep foreign policy approach 
didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk memahami hubungan internasional 
yang difokuskan pada cara bagaimana aktor-aktor domestik berusaha untuk 
mempengaruhi tindakan-tindakan negara dan cara-cara pembuatan kebijakannya 
(Ray dan Kaarbo, 2008: 138).  Secara literal, definisi tersebut menyebutkan bahwa 
pada pendekatan politik luar negeri, fokus dari kajiannya adalah aktor-aktor 
domestik. Pendekatan ini dikategorikan sebagai bagian dari kelompok kajian 
tentang aktor dan kebijakan dalam ilmu hubungan internasional. Paradigma-
paradigma yang saling bersaing seperti realisme, liberalisme dan konstruktivisme 
juga memandang pendekatan politik luar negeri ini sebagai bagian dari studi 
hubungan internasional yang menjadi perhatian mereka. 
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Politik luar negeri didefinisikan sebagai kebijakan-kebijakan yang meliputi 

tindakan-tindakan resmi para pembuat kebijakan dalam suatu pemerintahan, 
termasuk agen-agen pemerintahan, yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku 
aktor-aktor internasional, di luar mereka sendiri (Hermann dalam Rosenau, 1972: p. 
72). Definisi lain dari politik luar negeri misalnya menurut Rodee (1983: 499) 
adalah “pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan 
kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain”. Singkatnya, dapat kita 
simpulkan bahwa politik luar negeri menyangkut tiga aspek penting, yaitu (1) 
tindakan/kebijakan negara atau aktor-aktor di dalam negara, (2) kepentingan 
nasional, dan (3) hubungan dengan negara lain atau aktor internasional lain.  

 
Di dalam diskursus politik luar negeri, para praktisi sering mempertanyakan 

manfaat dari pengetahuan tentang ilmu dan teori hubungan internasional di dalam 
perumusan politik luar nengeri. Bagi sebagian orang di dalam lingkaran pembuat 
kebijakan, teori-teori hubungan internasional seringkali terlalu abstrak dan tidak 
aplikatif. Mereka tidak memahami bagaimana caranya memanfaatkan teori 
hubungan internasional atau teori politik luar negeri di dalam perumusan kebijakan. 
Bagi mereka, teori-teori hubungan internasional hanyalah seperangkat penjelasan 
tentang apa yang telah terjadi. Dalam suatu wawancara dengan para pimpinan di 
lingkungan Kementerian Luar Negeri, terungkap bahwa teori-teori seperti itu 
dipandang hanya sebagai ‘ilmu gathuk’ yang hanya memberikan penjelasan tentang 
apa yang sudah menjadi sejarah. Kemanfaatannya di dalam proses perumusan 
kebijakan dan strategi politik luar negeri dipandang sangat minimal karena 
hubungan internasional dipandang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Pemahaman 
tentang sejarah tidak selalu relevan dengan perubahan yang sedang terjadi. Teori 
dipandang tidak terlalu bermanfaat untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam 
dinamika perubahan internasional.  

 
Para teoritisi hubungan internasional tidak sependapat dengan pandangan 

yang bersifat skeptis ini. Stephen M. Walt (2005) misalnya, melihat bahwa 
munculnya pandangan skeptis tersebut sebagai refleksi dari ketidakpahaman 
sebagian teoritisi dan praktisi tentang hubungan antara teori dan praktik. Menurut 
Walt, hal ini sebenarnya hanya persoalan teknis yang bisa diatasi dengan 
pemahaman yang tepat mengenai teori politik luar negeri dan penerapannya di 
dalam praktik. Walt mengidentifikasikan setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan 
lebarnya gap antara teori dan praktik politik luar negeri.  

 
Pertama, teori-teori politik luar negeri bersifat abstrak dan general. 

Kebijakan luar negeri yang harus diputuskan dan dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga negara pada umumnya menyangkut hal-hal mendetil yang dihadapi sehari-
hari, seperti masalah perbatasan, sengketa perdagangan, pengungsi dan sebagainya. 
Dalam banyak kasus seperti itu, teori politik luar negeri dipandang terlalu abstrak 
dan general, sehingga sulit untuk diaplikasikan.  
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Kedua, terlalu banyak teori politik luar negeri yang harus dipelajari pada 

saat para pembuat kebijakan memiliki terlalu sedikit waktu untuk penyusunan 
agenda politik luar negeri. Keputusan tentang kebijakan luar negeri seringkali harus 
dibuat dalam waktu singkat untuk bisa menangkap peluang yang datang. Para 
pembuat kebijakan seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari 
semua teori hubungan internasional sebelum keputusan dibuat. Hal ini misalnya 
berlaku dalam kasus-kasus dimana terjadi perubahan yang cepat di dalam hubungan 
internasional. Seperti misalnya dalam kasus konflik di kawasan Laut Cina Selatan, 
atau konflik perbatasan. Dalam kasus-kasus seperti itu para diplomat harus cepat 
berdiplomasi dan pemerintah harus cepat mengambil keputusan.  

 
Ketiga, teori-teori hubungan internasional bersifat impenetrable bagi 

masyarakat luas, termasuk para pembuat kebijakan. Menurut Walt, disiplin ilmu 
hubungan internasional telah mengalami profesionalisasi, yaitu singkatnya hanya 
dikuasai oleh kalangan profesional. Hal ini terkait dengan perkembangan ilmu 
hubungan internasional yang menjadi semakin kompleks. Para ilmuwan atau 
akademisi lebih berorientasi kepada norma-norma dan insentif-insentif dari 
profesionalisme akademik daripada memenuhi kebutuhan pembuatan kebijakan. 
Sedangkan kebanyakan orang tidak menguasai teori hubungan internasional dan 
tidak memiliki cukup alat analisa untuk memahami hubungan internasional. 
Implikasinya, menurut Walt, pemerintah dan diplomat membutuhkan para 
intelektual dan ilmuwan hubungan internasional untuk mendapatkan gambaran 
tentang hubungan internasional dalam perspektif teoritis. 

 
Ketiga faktor tersebut merupakan penyebab dari munculnya kesan tentang 

adanya jarak antara teori dan praktik di dalam politik luar negeri dalam pandangan 
Walt. Hal ini tidak berarti bahwa relevansi teori dengan praktik sama sekali tidak 
ada. Teori, walau bagaimanapun, dibangun berdasarkan kajian atas praktik empirik. 
Teori di dalam ilmu sosial merupakan suatu pernyataan ilmiah tentang hubungan 
antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya di dalam masyarakat. Tidak 
semestinya teori berbeda dari praktik, karena teori hanyalah pernyataan ilmiah –
dibangun dengan prosedur keilmuan– tentang praktik. Persoalannya adalah 
bagaimana pemanfaatan teori-teori hubungan internasional di dalam praktik 
pembuatan kebijakan luar negeri.  

 
Menjawab persoalan antara teori dan praktik, para ilmuwan hubungan 

internasional memiliki pendapat yang relatif beragam. Kenneth Waltz (1979) 
mengatakan bahwa teori hubungan internasional dapat memberikan penjelasan 
antara hubungan antara kebijakan luar negeri dengan kemungkinan hasilnya (likely 
outcome). Pengetahuan mengenai hal ini tentu saja bermanfaat bagi para pembuat 
kebijakan sebelum menetapkan kebijakannya. Namun perlu dicatat bahwa Waltz 
tidak menganjurkan teori diperlakukan seperti aksioma di dalam ilmu alam, dimana 
hubungan antar variabel bersifat konstan dan terukur. Bagi Waltz, politik luar negeri 
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bukan suatu mekanisme pembuatan keputusan yang bersifat otonom karena 
dipengaruhi oleh faktor eksternal (internasional) maupun internal (domestik). 
Karena sifatnya yang tidak otonom ini, kebijakan luar negeri bersifat responsif dan 
mudah berubah. Perubahan dalam faktor eksternal dan/atau internal dapat 
menyebabkan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, Waltz menyarankan agar teori 
hubungan internasional lebih diperlakukan sebagai suatu analisis daripada teori. 
Penekanan analisis hubungan internasional tersebut bukanlah untuk menemukan 
teori atau pembuktian ilmiah, akan tetapi penjelasan dalam empat bentuk, yaitu (1) 
diagnosis, (2) prediksi, (3) preskripsi, dan (4) evaluasi. Keempat bentuk hasil 
analisis ini merupakan kontribusi utama dari ilmu hubungan internasional terhadap 
pembuatan kebijakan luar negeri (Walt, 2005). Teori dapat memberikan kerangka 
untuk diagnosis, prediksi, preskripsi dan evaluasi terhadap kebijakan luar negeri 
tertentu.  

 
Dalam perspektif ini, teori hubungan internasional dapat memberikan 

kontribusi kepada proses pembuatan kebijakan dan politik luar negeri dalam tiga 
cara. Cara yang pertama adalah menyediakan kerangka konseptual yang bisa 
digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk merujuk pada suatu pengertian 
tertentu. Teori misalnya mengajarkan konsep soft power, balance of power, balance 
of threat, dan sebagainya yang tidak dikenal di luar teori-teori hubungan 
internasional. Cara yang kedua adalah dengan membimbing pembacanya pada 
pemahaman tentang situasi internasional, reinterpretasi terhadap sejarah, dan 
alternatif-alternatif pilihan kebijakan beserta konsekuensinya. Pemahaman tentang 
hal-hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi pilihan kebijakan para elit politik dan 
birokrasi dalam bidang politik luar negeri. Ketika teori yang akan digunakan sudah 
ditetapkan, teori tersebut juga akan mengarahkan para pembuat kebijakan pada jenis 
informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi dan program turunan dari 
kebijakan. Inilah cara ketiga dimana teori berperan terhadap proses pembuatan 
kebijakan.  

 
Secara umum, perumusan kebijakan luar negeri perlu memperhatikan enam 

hal di dalam teori hubungan internasional. Yang pertama adalah tingkatan analisis. 
Analisis kebijakan luar negeri dapat dilakukan pada tingkat internasional, regional, 
bilateral, domestik, institusional, hingga individual. Konteks pembuatan keputusan 
pada berbagai tingkatan ini mempengaruhi kebijakan luar negeri meskipun dengan 
kadar pengaruh yang berbeda-beda. Karena perbedaan pengaruh yang ada di dalam 
setiap tingkatan, adalah penting untuk melakukan analisis dan membuat kebijakan 
yang berbeda pada tingkatan yang berbeda.  

 
Yang kedua adalah aspek statis dari kebijakan luar negeri. Aspek statis yang 

dimaksud di sini adalah hal-hal yang cenderung tidak berubah dari politik luar 
negeri seperti prinsip-prinsip dan tata aturan yang mengaturnya. Di dalam politik 
luar negeri, pada umumnya ada aspek-aspek yang tidak berubah ini, meskipun 
terjadi pergantian rejim ataupun pergantian kepemimpinan politik. Adanya aspek-
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aspek statis ini membuat analisa politik luar negeri seringkali dilakukan dengan 
membedakan antara perubahan-perubahan (changes) yang terjadi dengan 
keberlanjutan (continuities) yang dipelihara.  

 
Yang ketiga adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional bisa 

bermacam-macam, mulai dari integritas wilayah, kemakmuran, keamanan, 
kebanggaan nasional (national prestige), hingga kekuasaan (Rodee et.al., 1983). 
Kepentingan nasional dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan bersifat relatif 
terhadap bangsa tertentu atau institusi politik tertentu, sebagai subyek terhadap 
perubahan. Kepentingan nasional bersifat relatif terhadap berbagai bangsa dan 
institusi politik karena setiap bangsa dan institusi memiliki karakteristik masing-
masing dimana jenis kerjasama atau hubungan yang diinginkan bisa berbeda pula 
dan mengalami fluktuasi sesuai dengan dinamika situasinya. Misalnya kepentingan 
Indonesia untuk memasarkan produk-produk nasional. Jika dalam dekade 1980-an 
hingga 2000-an Amerika, Jepang dan Uni Eropa merupakan target pasar utama, 
maka pada tahun 2010-an, pasar mulai bergeser dan mungkin akan beralih untuk 
jangka panjang ke wilayah Asia, utamanya Cina dan India. Cina sudah menjadi 
mitra dagang utama Indonesia saat ini, sedangkan India terus mengalami 
peningkatan perdagangan dengan Indonesia. Perubahan ini menunjukkan perubahan 
kepentingan nasional Indonesia kepada tiap negara lainnya.  

 
Yang keempat adalah faktor geopolitik yang mempengaruhi hubungan 

internasionalnya. Faktor-faktor geopolitik yang dimaksud mencakup faktor 
geografis-strategis, faktor sumberdaya ekonomi, serta faktor kependudukan. Faktor-
faktor tersebut mempengaruhi status suatu negara yang pada gilirannya 
mempengaruhi pula hubungannya dengan lingkungan internasional. Yang kelima 
adalah para aktor pembuat kebijakan. Aktor-aktor pembuat kebijakan di setiap 
negara bisa berbeda-beda, baik pada sektor yang sama, apalagi pada sektor yang 
berbeda. Pada umumnya, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perdagangan, 
Kementrian Perindustrian, dan Kementrian Keuangan sangat berkepentingan 
terhadap politik luar negeri, selain Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Namun dalam banyak literatur, seringkali diungkapkan pentingnya peran 
masyarakat sipil dan opini publik.  

 
Sedangkan yang keenam adalah proses pembuatan keputusan politik luar 

negeri. Proses pembuatan kebijakan politik luar negeri di setiap negara bisa 
berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi bisa berupa tipe rejim (demokratis atau 
otoriter), kepribadian individu pemimpin, perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasinya. Di dalam prosesnya, kebijakan luar negeri dipandang harus fleksibel 
(Hermann, 1995), karena di dalam situasi internasional yang cepat berubah, negara 
harus dapat memberikan respon yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan 
maksimum dan memperkecil resiko kerugian. 

 



20 
 

Seringkali muncul perdebatan tentang faktor mana yang harus lebih 
diperhatikan di dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Para pendukung paradigma 
liberalisme cenderung menekankan faktor politik domestik sebagai faktor yang 
lebih penting. Negara harus berusaha memenuhi kepentingan nasionalnya melalui 
kerjasama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Pembuatan 
kebijakan luar negeri dipandang berlangsung di dalam politik domestik sebagai 
lokusnya, sehingga faktor domestik lebih menentukan.  

 
Pandangan tentang faktor domestik di antara para pendukung paradigma 

realisme cenderung lebih bervariasi. Sebagian dari mereka berpandangan sama 
dengan liberalis, bahwa politik domestik lebih menentukan dalam politik luar 
negeri. Golongan ini disebut innenpolitik. Sebagian terbesar justru berpandangan 
bahwa faktor sistemik (internasional) lebih menentukan politik luar negeri. Politik 
luar negeri merupakan respon negara terhadap faktor sistemik, atau dengan kata 
lain, faktor sistemik mempengaruhi perilaku negara. Mereka yang meyakini 
pandangan ini disebut sebagai realis-agresif (offensive realism). Sedangkan 
sebagian lainnya yang disebut realis-defensif berpandangan bahwa faktor sistemik 
hanya mempengaruhi sebagian dari kebijakan luar negeri suatu negara, namun tidak 
berpengaruh pada sebagian lainnya. Di dalam perkembangannya, ada juga di 
kalangan realis yang berpandangan bahwa faktor sistemik dan internal sama-sama 
berpengaruh bagi politik luar negeri. Kelompok ini disebut sebagai realis-neoklasik 
(Rose, 1998).  

 
Di dalam implementasinya, negara dapat menggunakan beberapa instrumen 

politik luar negeri. Menurut David Baldwin (1985), ada empat macam instrumen 
umum politik luar negeri, yaitu (1) propaganda, (2) diplomasi, (3) ekonomi, dan (4) 
militer. Keempat instrumen umum ini tentunya masih dapat dijabarkan ke dalam 
teknik-teknik yang lebih spesifik. Yang dimaksud dengan propaganda menurut 
Baldwin adalah manipulasi simbol-simbol verbal yang dilakukan dengan sengaja 
untuk tujuan tertentu. Propaganda dilakukan untuk justifikasi terhadap kebijakan 
dan persuasi untuk memperoleh dukungan publik domestik maupun lingkungan 
internasional. Diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri dapat didefinisikan 
sebagai penggunaan negosiasi untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Melalui 
diplomasi, negara-negara dapat mengupayakan kerjasama bilateral ataupun 
multilateral dengan negara-negara lainnya. Ekonomi dipandang sebagai instrumen 
yang digunakan dengan memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang umumnya bisa 
diukur dengan atau menggunakan uang. Bentuknya bisa berupa bantuan luar negeri, 
perdagangan, tarif, penghapusan tarif, sanksi, embargo dan sebagainya. Instrumen 
yang terakhir adalah instrumen militer, yaitu penggunaan kekerasan, senjata, 
intimidasi dan paksaan untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Instrumen militer 
ini digunakan dengan mempertimbangkan untung-ruginya.  

 
Keberhasilan suatu politik luar negeri merupakan persoalan yang sering 

diperdebatkan. Ungkapan “the operation is successful, but the patient died”, sama 
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sekali tidak mencerminkan tipe keberhasilan yang diinginkan dari suatu kebijakan 
atau politik luar negeri. Keberhasilan di dalam politik luar negeri lebih tepat untuk 
diukur dengan dampak (outcome) daripada keluarannya (output). Di dalam sejarah 
politik internasional, dikenal istilah “Pyrrhic victory” dimana kemenangan di dalam 
perang diperoleh dengan biaya yang sangat mahal termasuk ketidakmampuan untuk 
melanjutkan perang setelahnya.1 Politik luar negeri, sama dengan kebijakan lain 
pada umumnya, harus memiliki tujuan jangka panjang dengan beberapa tujuan 
antara. Keberhasilan pada tujuan-tujuan antara harus mendukung pencapaian tujuan 
akhir. Secara prinsipil, tercapainya tujuan antara tidak dapat dinilai sebagai suatu 
keberhasilan apabila tujuan akhir justru tidak dapat dicapai.  

 
Namun kendalanya memang mengukur keberhasilan politik luar negeri 

dengan konsep-konsep kepentingan nasional sulit untuk dilakukan. Misalnya 
konsep kekuasaan sebagai tujuan luar negeri atau kepentingan nasional. Seberapa 
besar kekuasaan dapat diperoleh merupakan pertanyaan yang seringkali diangkat. 
Kekuasaan yang terlalu besar2 diambil seringkali justru menyebabkan kerugian 
seperti reaksi negatif dari lingkungan. Sebaliknya peluang kekuasaan yang tidak 
diambil juga seringkali dipandang sebagai bentuk kerugian karena kehilangan 
kesempatan atau peluang untuk menikmati manfaatnya. Dilema inilah yang 
menimbulkan kesulitan untuk menentukan seberapa besar kekuasaan harus 
didapatkan atau dibangun. Pembuat kebijakan luar negeri dalam hal ini harus 
mampu secara teliti mempertimbangkan berbagai aspek internal dan sistemik dalam 
menentukan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional atau tujuan yang ingin 
dicapai.  

 
Baldwin (2000) menganjurkan agar keberhasilan politik luar negeri diukur 

dengan mempertimbangkan beberapa dimensi keberhasilan. Dimensi yang pertama 
adalah efektivitas kebijakan. Sebagaimana telah disinggung di atas, suatu kebijakan 
luar negeri harus dapat diukur dari outcome-nya yang efektif dalam mencapai tujuan 
atau memenuhi kepentingan nasional. Dimensi yang kedua adalah biaya bagi negara 
yang melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang dimaksud. Selain outcome, 
kebijakan luar negeri dapat dikatakan berhasil apabila biaya yang dikeluarkan atau 
kerugian yang dialami minimum dibandingkan outcome-nya. Kemenangan di dalam 
pertempuran yang mengorbankan terlalu banyak sumberdaya, misalnya, dalam 
perspektif ini bukan merupakan keberhasilan. Dimensi yang ketiga adalah biaya 

                                                            
1  Istilah  tersebut  berasal  dari  kemenangan  Raja  Pyrrhus  dalam  peperangan melawan  Romawi  di  Heraclia  dan 
Asculum pada  tahun 280 dan 279 sebelum Masehi. Di dalam peperangan  tersebut Pyrrhus berhasil memperoleh 
kemenangan dengan hampir  semua  pasukannya  tewas,  termasuk  teman‐teman  dekat dan  jenderalnya.  Saat  itu 
Pyrrhus  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  membangun  kekuatan  lagi  untuk  mempertahankan  Heraclia  dan 
Asculum. Romawi, meskipun dikalahkan dengan kehancuran dan korban lebih banyak, namun dapat segera kembali 
mengumpulkan  kekuatan  dan melanjutkan  peperangan.  Kata‐kata  Pyrrhus  yang  dikenang  saat  itu  adalah  “Satu 
kemenangan lagi, maka saya akan kalah”.  
2 Di dalam diskursus  ilmu hubungan  internasional dikenal  istilah “eat more  than one could chew”, yang mengacu 
pada  ambisi  kekuasaan  yang  terlalu  besar. Ambisi  kekuasaan  dianalogikan  dengan  perilaku  “memakan”  dimana 
ketika seseorang memakan terlalu banyak, maka ada resiko tersedak. Seseorang yang memakan sedikit demi sedikit 
tidak akan tersedak, tetapi mungkin kehilangan kesempatan untuk memakan sebanyak‐banyaknya.  
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bagi negara target. Kemampuan negara untuk mendapatkan keuntungan dari suatu 
politik luar negeri dengan situasi zero-sum game atau win-lose situation, dipandang 
sebagai kemenangan sementara karena tidak bisa menjamin hubungan baik dalam 
jangka panjang. Untuk mendapatkan hubungan luar negeri yang dinamis dalam 
jangka panjang, biaya yang efisien atau model win-win solution harus dapat 
dikembangkan. Dimensi yang keempat menurut Baldwin adalah kepentingan 
(stakes) bagi pelaksana politik luar negeri. Semakin tinggi kepentingan bagi 
pelaksana politik luar negeri, semakin tinggi nilai dari keberhasilan politik luar 
negeri. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah kepentingan yang ditanggung, 
semakin rendah nilai keberhasilannya. Prioritas kebijakan harus ditempatkan pada 
jenis-jenis kebijakan atau isu-isu strategis dimana kepentingan nasional suatu 
negara lebih besar. Dimensi yang kelima adalah kepentingan (stakes) dari negara 
target. Menurut Baldwin, target yang kecil saja dalam kasus dimana stakes dari 
negara target yang dipertaruhkan cukup besar, merupakan sebuah kesuksesan besar. 
Misalnya dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan, dimana stakes Cina, Filipina dan 
Vietnam cukup besar. Target yang minimal saja, misalnya membuat mereka secara 
bertahap menyetujui kerjasama fungsional di dalam aktivitas ekonomi di 
kawasansudah merupakan kesuksesan besar. Apalagi bilanegara-negara tersebut 
setuju pada pengaturan mengenai kedaulatan atau integritas wilayah, tentunya 
merupakan hal yang luar biasa. Tetapi dalam perspektif Baldwin, di saat 
kesepakatan mengenai kedaulatan dan integritas wilayah sulit karena stakes negara-
negara tersebut yang besar, target yang kecil saja seperti kesepakatan Code of 
Conduct (COC) sudah merupakan kemajuan besar.   

 

3. Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia 
 
Sejak merdeka pada tahun 1945, politik luar negeri Indonesia dilaksanakan 

dengan memperhatikan beberapa aspek normatif. Aspek normatif yang dimaksud 
pada umumnya terdiri dari landasan dan prinsip-prinsip politik luar negeri 
Indonesia. Landasan politik luar negeri Indonesia ada tiga macam, yaitu landasan 
ideal, landasan konstitusional, dan landasan konstitusional. Landasan ideal dan 
landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Landasan operasional lebih bersifat dinamis karena ditentukan 
oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Sedangkan prinsip politik luar negeri 
Indonesia adalah bebas dan aktif.  

 
Pancasila sebagai landasan ideal bagi politik luar negeri memberikan 

batasan tentang nilai-nilai dasar yang harus tercermin di dalam politik luar negeri. 
Pancasila sebagai dasar negara memuat cita-cita dan tujuan nasional bangsa 
Indonesia, yang menjadi landasan bagi setiap peraturan dan kebijakan pemerintah di 
berbagai tingkatan, mulai dari konstitusi hingga peraturan-peraturan lain di bawah 
nya. Tentu saja dalam hal ini termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Di dalam 
Pancasila misalnya dinyatakan tentang norma kebebasan beragama (sila pertama), 
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norma kemanusiaan (sila kedua), norma integritas dan integrasi nasional (sila 
ketiga), norma kerakyatan dan orientasi pada konsensus daripada konflik (sila 
keempat), serta norma keadilan sosial dan kesetaraan (sila kelima). Politik luar 
negeri tentu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar ini.  

 
Implementasi Pancasila di dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal 

ini mengikuti interpretasi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya, interpretasi 
terhadap Pancasila harus bersifat fleksibel sesuai dengan konteks permasalahan dan 
isu strategis yang akan dihadapi. Fleksibilitas merupakan hal yang penting 
mengingat bahwa di dalam politik luar negeri, antara satu sila dengan lainnya dapat 
saling membatasi. Misalnya ketika ada ancaman terhadap integritas dan integrasi 
nasional, maka pemerintah dapat menemukan batas dari orientasi terhadap 
konsensus, terutama di saat tindakan keras harus diambil.  

 
UUD 1945 sebagai landasan konstitusional menyediakan beberapa arahan 

terhadap kebijakan luar negeri, baik di dalam pembukaan maupun di dalam batang 
tubuhnya. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat beberapa pernyataan yang 
terkait dengan politik luar negeri. Yaitu yang pertama adalah pernyataan bahwa 
“kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu, penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan”. Di dalam pernyataan tersebut tersirat kepentingan Indonesia untuk 
menolak imperialisme dan kolonialisme, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi 
negaranya sendiri maupun negara lain di dunia. Pernyataan lainnya di dalam 
pembukaan yang terkait dengan politik luar negeri adalah empat tujuan nasional, 
yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.   

 
Di dalam batang tubuh UUD 1945 yang telah diamandemen, terdapat satu 

pasal yang terkait langsung dengan politik luar negeri, yaitu Pasal 13 tentang 
kekuasaan presiden dan Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Bunyi 
dari Pasal 13 adalah sebagai berikut: 

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 
(2) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.  
Pasal 30 bunyinya adalah sebagai berikut: 

(1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.  

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 
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Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.  

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut 
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 
melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.  

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia 
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan 
tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan 
pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.  

Kedua pasal tersebut secara langsung mengatur tentang hubungan diplomatik 
(pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta besar negara lain) dan sistem 
pertahanan dan perlindungan keamanan rakyat.  

 
Selain pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan politik luar negeri 

tersebut, ada beberapa pengaturan lain yang tidak berhubungan langsung. Seperti 
misalnya pernyataan perang dan kerjasama ekonomi internasional. Di dalam Pasal 
12 dinyatakan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya...”. Meskipun tidak 
secara eksplisit menyatakan perang, namun di antara kondisi bahaya adalah perang 
antar bangsa dan perang sipil, selain bencana alam. Kedua jenis perang tersebut 
merupakan wilayah kajian politik luar negeri dan hubungan internasional. Di bidang 
ekonomi, Pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan 
berdasarkan asas ‘kemandirian’ di antara asas-asas lainnya.  

 
Landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia pada umumnya 

dijabarkan di pada tingkat yang lebih rendah, terperinci dan operasional. Pada masa 
‘Orde Lama’, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia bersumber dari 
pemikiran Sukarno yang tercermin di dalam pidato-pidatonya. Pada masa ‘Orde 
Baru’, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia diuraikan di dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah berakhirnya Orde Baru, selain GBHN 
1999-2004, pemerintah menetapkan beberapa undang-undang yang mengatur 
pelaksanaan operasional politik luar negeri, yaitu  Undang-Undang (UU) No. 37 
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional. Di luar itu, Indonesia memiliki RPJPN 2005-2025 yang 
ditetapkan pada tahun 2007. RPJMN III untuk periode 2015-2019 yang akan datang 
merupakan salah satu landasan operasional bagi pelaksanaan politik luar negeri 
Indonesia selama lima tahun tersebut.  
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Prinsip bebas dan aktif tetap menjadi prinsip politik luar negeri yang relevan 
dan penting bagi Indonesia. Meskipun berkembang dari situasi sejarah yang spesifik 
dan berubah-ubah, prinsip bebas dan aktif mampu merefleksikan aspirasi bangsa 
Indonesia di dalam membangun hubungan luar negeri. Selama pemerintahan 
Sukarno misalnya, prinsip bebas dan aktif sudah muncul di dalam pidato-pidato 
Sukarno sebelum ditegaskan melalui Maklumat Pemerintah pada tanggal 1 
Nopember 1945 yang secara substansi menekankan politik luar negeri yang 
bersahabat, non-intervensi dalam urusan domestik, dan menjunjung tinggi Piagam 
PBB dalam pelaksanaan politik luar negeri. Ini berarti bahwa sebelum dimulainya 
Perang Dingin, prinsip bebas dan aktif sudah mulai dipegang dan disosialisasikan 
oleh pemerintah Indonesia. Setelah dimulainya Perang Dingin, wacana tentang 
prinsip bebas dan aktif dipandang mengalami pergeseran atau perluasan makna. 
Konsep bebas dalam pengertiannya sekarang mengandung makna independen, yaitu 
tidak berada di bawah jajahan atau dominasi bangsa lain; dan  imparsial, atau tidak 
memihak pada salah satu blok atau kelompok di dalam persaingan kekuasaan 
internasional. Dalam konteks politik internasional saat ini, misalnya di saat terjadi 
persaingan antara Rusia dan Cina di satu sisi, dengan Barat di sisi lain dalam urusan 
krisis Suriah, prinsip ‘bebas’  masih tetap relevan.  

 
Prinsip aktif lebih mengacu kepada partisipasi atau keterlibatan, dan 

kontribusi di dalam upaya memelihara perdamaian dan kestabilan keamanan dunia. 
Bebas dalam pengertian mandiri dan tidak memihak saja tidak cukup sebagai 
prinsip politik luar negeri, karena memunculkan pertanyaan “apa yang akan 
dilakukan dengan kebebasan?”. Prinsip aktif merupakan jawabannya. Prinsip ini 
melengkapi kebebasan, kemerdekaan, kemandirian dan imparsialitas dengan prinsip 
aktivitas atau tindakan nyata untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia.  

 
Di dalam perkembangannya kemudian pada masa Orde Baru, pemerintah 

menambahkan beberapa prinsip lain dalam politik luar negeri selain bebas dan aktif. 
Prinsip-prinsip tersebut adalah anti-kolonialisme, anti-imperialisme, serta mengabdi 
pada kepentingan nasional dan amanat rakyat (Tap MPRS No. XII/MPRS/1966). 
Penetapan prinsip-prinsip baru ini sekaligus menandai perubahan dari politik luar 
negeri Indonesia yang high profile pada masa Sukarno ke low profile pada masa 
Suharto. Politik yang low profile ini lebih menekankan motivasi domestik dalam 
partisipasi Indonesia di dalam kerjasama internasional, yaitu kepentingan nasional 
dan amanat penderitaan rakyat. Di dalam praktiknya, Pemerintahan Suharto lebih 
terbuka terhadap kerjasama bilateral dan multilateral dibandingkan pemerintahan 
sebelumnya. 

 
Salah satu doktrin pembangunan nasional yang berpengaruh terhadap politik 

luar negeri Indonesia sejak masa Orde Baru adalah doktrin ketahanan nasional 
(national resilience) dan wawasan nusantara. Ketahanan nasional pada intinya 
menekankan kemampuan suatu bangsa untuk dapat menghadapi ancaman, 
tantangan, hambatan dan gangguan internal maupun eksternal. Konsep ini 
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belakangan juga sering digunakan di dalam wacana keamanan manusia (human 
security) di kawasan Asia Tenggara baik untuk ketahanan nasional maupun 
ketahanan regional atau kolektif. Konsep wawasan nusantara sendiri merupakan 
bagian dari doktrin ketahanan nasional. Konsep ini dikembangkan untuk 
menekankan paradigma pembangunan yang menyeluruh di Indonesia sebagai suatu 
kesatuan wilayah yang terdiri dari darat, laut dan udara. Di dalam politik luar 
negeri, wawasan ini dipandang penting untuk pemeliharaan integritas wilayah, 
optimalisasi pemanfaatan potensi bangsa dari seluruh sektor, dan pengembangan 
kekuatan pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman keamanan dari 
laut, darat dan udara.  

 
Di masa awal penerapan RPJPN 2005-2025, sempat diperkenalkan 

komitmen pada prinsip “a million friends, zero enemy” dalam hubungan luar negeri 
Indonesia. Ungkapan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk 
membangun hubungan luar negeri yang bersahabat serta mengutamakan diplomasi 
dan kerjasama. Sebagai sebuah ungkapan, makna literal dari kalimat tersebut tidak 
jarang diperdebatkan karena terkesan klise dan naif, namun di sisi lain 
mengungkapkan niat baik dan ketulusan untuk membangun hubungan baik dengan 
lingkungan internasional demi kepentingan bersama.  

 

4. Visi dan Misi Politik Luar Negeri dalam RPJPN 2005-2025 
 
RPJPN 2005-2025 disusun dan disahkan dalam konteks absennya GBHN 

pasca-Orde Baru. Dengan dihapuskannya GBHN di dalam UUD 1945 yang telah 
diamandemen, maka GBHN 1999-2004 menjadi edisi terakhir dari ketentuan sejenis 
sebagai produk dari MPR. Tanpa GBHN, pemerintah membutuhkan kerangka kerja 
lain bagi pembangunan jangka panjang dan menengah. Untuk itulah disusun 
rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun, yaitu RPJPN 2005-
2025. RPJPN tersebut dibagi ke dalam empat RPJM untuk rencana pembangunan 
lima tahunan.  

 
Visi pembangunan nasional yang ingin dicapai dalam 20 tahun implementasi 

RPJPN tersebut adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Cita-cita 
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur telah lama melekat 
di dalam GBHN sejak masa Orde Baru. Terminologi adil dan makmur juga telah 
muncul di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan 
Indonesia, selain bersatu dan berdaulat. Di dalam RPJPN 2005-2025 pun  adil 
(equitable) dan makmur (prosperity) masih menjadi visi, mengingat bahwa 
meskipun ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dimana 
kemiskinan dan pengangguran berkurang, namun jumlah rakyat miskin masih 
banyak. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan tidak hanya untuk mencapai 
kemajuan, akan tetapi juga untuk terus berusaha mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur. Termasuk di antaranya melalui politik luar negeri.  
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Selain itu, visi tersebut menekankan Indonesia yang mandiri. Visi ini 

mengisyaratkan bahwa kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan 
perlu diiringi dengan tingkat tertentu kemandirian bangsa. Tantangan untuk 
mewujudkan kemandirian bangsa tentu saja tidak sedikit. Di tengah meningkatnya 
saling ketergantungan di antara bangsa-bangsa di dunia, kemandirian sampai 
dengan tingkat tertentu sangat diperlukan untuk menghindari apa yang dimaksud 
dengan vulnerability dari saling ketergantungan dalam pandangan sebagian 
ilmuwan hubungan internasional terutama yang menganut paham realisme.3 
Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap negara, kelompok negara atau institusi 
harus dihindari dengan diversifikasi dan penguatan institusi domestik. Untuk itulah, 
kemandirian relatif menjadi salah satu visi yang ingin dicapai bersamaan dengan 
kemajuan, keadilan dan kemakmuran.  

 
Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) misi 

pembangunan nasional di dalam RPJPN 2005-2025. Misi tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, 
berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 
3. Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum. 
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu. 
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, 

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional. 
 
Dari kedelapan misi tersebut, yang berhubungan langsung dengan politik 

luar negeri adalah misi yang ke delapan, yaitu mewujudkan Indonesia berperan 
penting dalam pergaulan dunia internasional. Kesuksesan pembangunan di semua 
aspek tentu saja merupakan kepentingan nasional, yang berarti bahwa kerjasama 
internasional yang menopang misi-misi lainnya memang berlangsung. Namun 
pelaksanaan politik luar negeri terutama dilaksanakan dengan misi yang ke delapan.  

 
Misi untuk mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan 

internasional merupakan sebuah implikasi logis dari postur, posisi geografis, 
identitas, dan ekspektasi lingkungan internasional. Dari segi postur, Indonesia 
sebagai negara terbesar dalam jumlah penduduk, luas wilayah dan ukuran ekonomi 

                                                            
3 Bagi sebagian realis, ketergantungan mengekspos kerentanan suatu negara terhadap  intervensi dari negara  lain. 
Ketergantungan  menimbulkan  kecenderungan  negara  yang  memiliki  keunggulan  relatif  untuk  berusaha 
mendominasi negara lain, dan pada gilirannya dapat memicu konflik atau perang. Lihat Waltz (1979), dan lihat juga 
Kosandi (2013). 
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di Asia Tenggara, secara logika sudah sepatutnya memiliki pengaruh yang besar di 
kawasan. Dari segi posisi strategis, sebagai negara yang terletak di antara dua benua 
dan dua samudra memainkan peranan penting dalam pemeliharaan keseimbangan 
pengaruh antara Australia dan Amerika di satu sisi dan negara-negara lain di 
kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Dari segi identitas, sebagai negara 
demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan tingkat diversitas 
masyarakat yang tinggi, Indonesia menjadi model bagi demokrasi di negara-negara 
berkembang. Dan yang terakhir, ekspektasi lingkungan internasional terhadap peran 
Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan dunia semakin meningkat. Dengan postur 
yang besar, posisi yang strategis dan identitas yang diakui, Indonesia diharapkan 
dapat memainkan peran efektif untuk mewakili kepentingan negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara dan di kalangan negara-negara berkembang, serta menjaga 
keseimbangan kekuasaan di kawasan regional.  

 
Misi untuk mewujudkan peran penting Indonesia di dalam pergaulan 

internasional ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi 
pembangunan nasional. Artinya tujuan dari pencapaian misi ini bukan semata-mata 
untuk memenuhi aspirasi kepemimpinan internasional, akan tetapi lebih jauh untuk 
menopang tercapainya kepentingan nasional Indonesia sebagaimana dirumuskan di 
dalam visi pembangunan nasional. Peran penting di dalam pergaulan internasional 
dapat memberikan Indonesia pengaruh dan daya tawar lebih tinggi di dalam 
hubungan bilateral dan fora internasional, sehingga dapat memberikan keuntungan 
bagi upaya mewujudkan visi pembangunan nasional.  

 
Sasaran-sasaran pokok dari RPJPN 2005-2025 untuk melaksanakan misi ini 

ada 5 (lima), yaitu: 
1. Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara 

demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. 
2. Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar 

yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam 
upaya pemeliharaan keamanan internasional, integritas wilayah dan 
pengamanan kekayaan sumberdaya alam nasional.  

3. Meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai 
kerjasama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang 
lebih adil dan damai. 

4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global. 
5. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.  

 
Selain sasaran yang telah ditentukan di atas, di dalam UU No. 17 Tahun 2007 
tentang RPJPN tersebut dinyatakan pula tentang arah pembangunan jangka panjang 
untuk melaksanakan misi mewujudkan peran penting Indonesia di dalam pergaulan 
internasional. Arah pembangunan yang dimaksud terdiri dari hal-hal di bawah ini: 

1. Peranan hubungan luar negeri terus ditingkatkan dengan penekanan pada 
pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara, termasuk peningkatan 
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kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan di organisasi-
organisasi internasional, yang dilakukan melalui optimalisasi 
pemanfaatan diplomasi dan hubungan luar negeri dengan memaknai 
secara positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan 
nasional yang muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional 
yang dinamis. 

2. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka 
ikut serta menciptakan perdamaian dunia, keadilan dalam tata hubungan 
internasional dan ikut mencegah timbulnya pertentangan yang terlalu 
tajam di antara negara-negara yang berbeda ideologi, dan sistem politik 
maupun kepentingan agar tidak mengancam keamanan internasional 
sekaligus mencegah kekuatan yang sifatnya terlalu hegemonik-
unilateralistik di dunia.  

3. Peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya 
pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan 
kekayaan sumberdaya alam, baik daratan maupun lautan, serta antisipasi 
terhadap berbagai isu baru dalam hubungan internasional yang akan 
ditangani dengan parameter utamanya adalah pencapaian secara optimal 
kepentingan nasional. 

4. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama yang 
ada demi membangun kembali solidaritas Association of South East 
Asian Nation (ASEAN) di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan 
keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid. 

5. Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling 
pengertian politik dan budaya, baik antarnegara maupun antarmasyarakat 
dunia serta peningkatan kerja sama internasional dalam membangun 
tatanan hubungan dan kerja sama ekonomi internasional yang lebih 
seimbang. 

6. Penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antar aktor-
aktor negara dan aktor-aktor non-negara yang menyelenggarakan 
hubungan luar negeri. 

 

5. Sasaran Pokok RPJM III 2015-2019 
 
Kelima sasaran pokok dari politik luar negeri di dalam RPJPN 2005-2025 di 

dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam empat tahapan RPJMN sebagai berikut: 
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Tabel 1. Tahapan Pencapaian Sasaran Strategis RPJPN 2005-2025 Bidang Politik Luar 
Negeri 

RPJM I 
2005 - 2009 

RPJM II 
2010 - 2014 

RPJM III 
2015 - 2019 

RPJM IV 
2020 - 2024 

Menguat dan 
meluasnya identitas 
nasional sebagai 
negara demokratis 
dalam tatanan 
masyarakat 
internasional 

Pulihnya posisi penting 
Indonesia sebagai negara 
demokratis besar yang 
ditandai dengan 
keberhasilan diplomasi di 
fora internasional dalam 
upaya pemeliharaan 
keamanan nasional, 
integritas wilayah dan 
pengamanan kekayaan 
sumberdaya alam nasional 

Meningkatnya 
kepemimpinan dan 
kontribusi Indonesia 
dalam berbagai 
kerjasama internasional 

1. Terwujudnya 
kemandirian nasional 
dalam konstelasi 
global: 
 Menciptakan akses 

pasar 
 Menentukan posisi 

yang tepat dalam 
rivalitas 
internasional 

2.   Meningkatnya 
investasi perusahaan-
perusahaan Indonesia 
di luar negeri 

 
Pembagian dan petahapan ini tidak sepenuhnya bersifat mutually exclusive, atau 
saling terpisah. Maksudnya, sasaran-sasaran pokok tersebut tidak hanya 
dilaksanakan pada tahapan yang telah ditentukan saja, namun dapat terus 
dilaksanakan pada tahap-tahap lainnya bila belum tercapai atau ingin dipertahankan 
pencapaiannya.   

 
Pada RPJM 1 periode 2005-2009, sasaran pokok pembangunan nasional 

jangka menengah pada tahap itu adalah “menguat dan meluasnya identitas nasional 
sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional”. Identitas ini 
berpotensi untuk meningkatkan citra Indonesia yang pada gilirannya meningkatkan 
peran Indonesia di dalam hubungan internasional. Politik luar negeri pada RPJM 1 
ini dilaksanakan dengan pendekatan concentric circle yang dikombinasikan dengan 
isu strategis yang bersifat lintas-batas kawasan.  

 
Di dalam RPJM 2, sasaran pokok untuk meningkatkan posisi penting 

Indonesia diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) fokus kebijakan. Fokus kebijakan 
yang dimaksud adalah (1) peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam 
ASEAN; (2) peningkatan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan 
keamanan dunia; (3) peningkatan pelaksanaan diplomasi perbatasan; (4) 
peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (5) peningkatan 
peran Indonesia dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan 
perlindungan kekayaan budaya; (6) pemantapan kemitraan strategis di kawasan 
Aspasaf dan Amerop; (7) peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi; dan (8) 
peningkatan kerjasama Selatan-Selatan.  

 
Sasaran pokok di dalam RPJM 3 adalah meningkatnya kepemimpinan dan 

kontribusi Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Di antara kelima 
sasaran pokok di dalam perwujudan misi untuk “meningkatkan peran Indonesia di 
dalam pergaulan dunia internasional”, sasaran pokok RPJM 3 inilah yang secara 
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langsung diturunkan dari misi tersebut. Setelah pada RPJM 1 dan 2 Indonesia 
membangun landasan untuk peningkatan peran tersebut, di dalam periode ketiga 
ini, peningkatan peran tersebut dapat dilaksanakan secara substansial sebelum 
dimantapkan pada periode keempat pada tahun 2020. Usulan mengenai fokus 
kebijakan dan landasan argumentasinya akan diuraikan di dalam bab-bab 
selanjutnya di dalam laporan ini.  

 
Penyusunan Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk RPJMN 5 tahun yang 

ke-3 (2015-2019) perlu memperhatikan tiga hal penting. Pertama, evaluasi 
pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia pada RPJMN II, untuk melaksanakan 
agenda yang belum dilaksanakan, memperbaiki kekurangan pada periode 
sebelumnya, dan meninggalkan agenda yang tidak memberikan manfaat positif 
bagi kepentingan nasional. Kedua, perubahan konteks lingkungan ekonomi dan 
strategis, untuk menentukan arah kebijakan luar negeri yang relevan dengan 
perubahan yang sedang terjadi. Dan ketiga, perubahan-perubahan ekonomi dan 
politik domestik yang terkait dengan kepentingan nasional dan ketersediaan 
sumberdaya politik luar negeri Indonesia. Hal ini juga perlu diperhatikan agar 
program yang nantinya ditetapkan dapat lebih terukur sesuai dengan kekuatan dan 
keterbatasan yang ada. Dalam penyusunan kebijakan, ketiga hal ini setara dengan 
evaluasi hasil kebijakan, analisa lingkungan eksternal (opportunity and threat), 
serta analisa kapabilitas dan kebutuhan internal (strength and weakness). 
Pembahasan di dalam bab-bab selanjutnya akan diorganisasi sesuai dengan logika 
ini. Bab 3 yang diberi judul “Implementasi Politik Luar Negeri 2010-2014: 
Evaluasi, Umpan Balik dan Tindak Lanjut” adalah evaluasi singkat terhadap 
pelaksanaan RPJM 2. Bab 4 diperuntukkan bagi perubahan konteks lingkungan 
ekonomi dan strategis yang terjadi selama pelaksanaan RPJM 2 yang berpengaruh 
terhadap politik luar negeri Indonesia ke depannya. Dan terakhir, Bab 5 
mendiskusikan faktor-faktor domestik dalam politik luar negeri Indonesia dan 
pengaruhnya terhadap politik luar negeri dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. 
Kemudian laporan ini akan ditutup dengan usulan fokus kebijakan RPJM 3 2015-
2019 bidang politik luar negeri. 
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Bab 3 
Implementasi Politik Luar Negeri 2010-2014: Evaluasi dan 

Umpan Balik 
 

1. Pengantar 
 
Implementasi RPJM Nasional II periode 2010-2014 memang belum 

berakhir, namun untuk penyusunan RPJM Nasional selanjutnya, evaluasi dan 
umpan balik dari pelaksanaannya sejauh ini perlu dilakukan. Informasi dan umpan 
balik yang didapatkan dari evaluasi terhadap RPJM Nasional II dapat bermanfaat 
untuk penyusunan rencana pembangunan yang lebih baik ke depannya. Hal ini 
disebabkan karena pertama, sebagai sebuah bagian dari perencanaan pembangunan 
jangka panjang, suatu tahapan sudah semestinya dibangun di atas landasan yang 
sudah dikembangkan pada tahapan sebelumnya. Kemajuan yang sudah dicapai pada 
tahap sebelumnya harus ditindaklanjuti dengan tepat agar semakin baik dan 
bermanfaat bagi kepentingan nasional. Sedangkan program-program dan kegiatan 
yang tidak terlalu berkembang dan tidak mendukung perwujudan kepentingan 
nasional perlu dievaluasi permasalahannya. Hasil evaluasi tersebut dalam perspektif 
ekonomi dapat memberikan gambaran setidaknya tentang dua hal, yaitu efektivitas 
dan efisiensi dari pembangunan, dalam hal ini di bidang politik luar negeri. Tidak 
jarang program-program pembangunan bersifat eksesif, sehingga tidak efisien, atau 
bersifat defisit sehingga tidak efektif. Permasalahan yang ditemukan di dalam 
pelaksanaan RPJM sebelumnya perlu mendapatkan perhatian serius di dalam 
penyusunan RPJM selanjutnya agar (1) tidak terulang kesalahan yang sama, dan (2) 
dapat diperbaiki sehingga didapatkan program yang lebih efektif dan mampu 
menyelesaikan masalah yang dihadapi.  

 
Dalam perspektif politik, umumnya diketahui bahwa kriteria penilaian atau 

evaluasi terhadap kebijakan tidak terbatas pada nilai efisiensi dan efektivitas. Dalam 
perspektif ini, ada kriteria penilaian lain yang tidak kalah pentingnya dan seringkali 
bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Kriteria tersebut di antaranya 
adalah keadilan, kesetaraan, kebebasan, kesatuan (integritas), persatuan (integrasi), 
keberpihakan kepada rakyat dan kepentingan nasional, serta proses 
demokratis/partisipatif. Kecenderungan konflik antara kriteria-kriteria tersebut 
dengan kriteria efisiensi dan efektivitas pada umumnya memerlukan pendapat ahli 
dan/atau konsensus politik untuk diselesaikan. Selain itu ada kriteria teknis yang 
juga perlu dianalisis, yaitu seputar akseptabilitas politik, kemungkinan perbaikan, 
legalitas dan ketegasan (Bardach, 2000). 

 
Pelaksanaan RPJM Nasional, sebagaimana layaknya kebijakan pada 

umumnya, bisa dianalisis dengan beberapa macam metode yang berbeda. Metode-
metode yang dimaksud meliputi analisis manfaat dan biaya (cost-benefit analysis), 
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pengukuran kinerja (performance indicator), evaluasi kualitatif (evaluative 
judgement), pencapaian sasaran/tujuan, hingga  penggunaan model (Parsons, 2008).  
Di dalam penelitian ini, evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional II dilakukan 
dengan menggunakan metode evaluasi kualitatif dan pencapaian sasaran. Alasan 
dari penggunaan metode ini terkait dengan metode yang digunakan pada 
keseluruhan kegiatan background study ini. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian 
dari background study sehingga dilakukan dengan metode yang sama.  

Secara umum, pencapaian sasaran atau tujuan politik luar negeri Indonesia 
sebagaimana dimuat di dalam RPJM Nasional II dipandang telah dilakukan secara 
optimal. Beberapa catatan evaluatif terhadap prioritas kebijakan tentunya ada, dan 
catatan tersebut perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas diplomasi 
Indonesia. Namun terlepas dari beberapa catatan evaluatif tersebut, pencapaian 
tujuan dan sasaran politik luar negeri Indonesia selama kurun waktu 2010-2014 
relatif baik. Keduanya, baik catatan evaluatif maupun pencapaian tujuan dan sasaran 
politik luar negeri Indonesia sesuai dengan RPJM Nasional II, akan diuraikan secara 
singkat di dalam bab ini.  

 
Perubahan konteks internasional di dalam pelaksanaan politik luar negeri di 

dalam laporan ini diperlakukan sebagai salah satu faktor penting yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Di dalam analisis kebijakan, ada 
anggapan bahwa situasi yang menimbulkan suatu permasalahan merupakan masalah 
juga (Bardach, 2000). Perubahan situasi internasional di dalam praktiknya memang 
seringkali menyebabkan rencana pembangunan yang direncanakan perlu mengalami 
penyesuaian, sehingga tujuan dan sasaran awal tidak tercapai, perlu adaptasi dan 
toleransi di dalam pencapaian tujuan dan sasaran awal, atau perlu perubahan tujuan 
dan sasaran.  

 
Banyak perubahan yang terjadi selama kurun waktu 2010-2014 di dalam 

lingkungan internasional yang cukup berpengaruh dan perlu diperhatikan untuk 
perbaikan kebijakan ke depan. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, sejak 
tahun 2010 menyatakan kebijakan luar negerinya untuk lebih memprioritaskan Asia. 
Slogan “pivot to Asia” banyak diperbincangkan terutama terkait dengan 
meningkatnya intensitas persaingan kekuasaan di kawasan Asia. Hal ini tentunya 
berpengaruh terhadap situasi persaingan dan keseimbangan kekuasaan di kawasan. 
Pertanyaan seputar krisis kawasan Asia dan arsitektur kerjasama regional. 
Perubahan lingkungan lain yang terjadi sepanjang kurun waktu 2010-2014 adalah 
krisis ekonomi Eropa. Krisis yang membawa perubahan struktur perdagangan dan 
investasi secara global, tidak hanya bagi Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga 
bagi Asia dan kawasan lainnya. Perubahan ini semakin menegaskan kurangnya 
keterandalan pasar Eropa dan Amerika, serta kebutuhan Indonesia akan 
pengembangan atau perluasan pasar non-tradisional. Ini sekedar untuk menyebut 
beberapa contoh. Beberapa perubahan akan disinggung di dalam bab ini untuk 
mendiskusikan pengaruh situasional yang menyebabkan keberhasilan, kegagalan 
atau kekurangan dalam implementasi RPJM II. Namun perubahan-perubahan besar 
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yang perlu dipertimbangkan untuk penyusunan RPJM III selanjutnya akan lebih 
banyak dielaborasi di dalam Bab 4.  

 
Pembahasan di dalam Bab 3 ini dibagi ke dalam empat bagian. Bagian 

pertama menjelaskan arah pembangunan nasional di bidang politik luar negeri yang 
telah di tetapkan di dalam RPJM II. Visi, misi dan strategi di dalam pembangunan 
nasional di bidang politik luar negeri didiskusikan di dalam bagian ini. Bagian yang 
kedua menguraikan pencapaian tujuan dan sasaran RPJM II hingga tahun 2013. 
Tahun 2014 baru saja dimulai, sehingga melakukan evaluasi atas pelaksanaan 
politik luar negeri pada tahun 2014 tentu saja tidak relevan. Bagian yang ketiga 
mendiskusikan tetang beberapa catatan atau penilaian evaluatif terhadap 
pelaksanaan RPJM II. Berbagai hal yang dinilai sebagai hambatan terhadap 
pelaksanaan RPJM II di bidang politik luar negeri diungkapkan di dalam bagian 
ketiga ini. Pada bagian keempat, kita akan kembali mendiskusikan tentang program-
prograp prioritas yang dipandang tetap perlu dipertahankan dan dijadikan prioritas 
pada periode RPJM selanjutnya.  
 

2. RPJM II 2010-2014: Visi, Misi dan Strategi 
 
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2010, prioritas pembangunan nasional pada 

RPJM Nasional II ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia 
di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia termasuk mengembangan kemampuan  iptek  serta penguatan daya saing 
perekonomian. Visi Indonesia yang ingin dicapai melalui pembangunan hingga 
tahun 2014 adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan 
berkeadilan”. Kesejahteraan rakyat diharapkan dapat terwujud melalui melalui 
pembangunan  ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya bangsa. Demokrasi diharapkan 
meningkat kualitasnya sehingga hak dan kebebasan rakyat dapat terjamin. Keadilan 
dan pemerataan pembangunan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang 
berkeadilan. 

 
RPJM II juga mengamanatkan untuk dicapainya tiga misi pembangunan 

nasional. Misi yang pertama adalah melanjutkan pembangunan untuk Indonesia 
yang sejahtera. Pencapaian pembangunan yang sudah didapatkan pada periode 
sebelumnya terus dikembangkan sehingga Indonesia dapat menjadi lebih sejahtera. 
Misi yang kedua adalah memperkuat pilar-pilar demokrasi. Selain pembangunan 
kelembagaan politik, pembinaan terhadap budaya politik yang demokratis juga 
menjadi agenda di dalam pembangunan nasional pada periode kedua ini. Misi yang 
ketiga adalah memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Selain pembangunan 
berkeadilan di semua sektor, misi ini juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi 
pembangunan dari seluruh unsur masyarakat dan mengurangi potensi konflik di 
dalam masyarakat. 
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Terkait dengan kebijakan dan politik luar negeri, memang terdapat dua isu 

penting yang tidak secara langsung disentuh oleh misi pembangunan nasional 
hingga 2014. Peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan demokrasi serta 
peningkatan keadilan di segala bidang memang terkait atau ditopang dengan 
kebijakan dan politik luar negeri, akan tetapi isu keamanan nasional dan 
infrastruktur kerjasama global belum dimasukkan ke dalam misi pembangunan 
nasional secara eksplisit. Kerjasama internasional dan penanganan masalah 
perbatasan dimasukkan ke dalam substansi inti kebijakan di bidang Prioritas 10, 
yaitu tentang pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pasca Konflik. 
Kemenlu sendiri memegang tanggung jawab hanya pada Substansi Inti 3 tentang 
Keutuhan Wilayah, khususnya kegiatan pelaksanaan perundingan perbatasan.  

 
Kecenderungan pengarusutamaan pembangunan politik, ekonomi dan 

hukum domestik ini menunjukkan bahwa misi diplomasi dan politik luar negeri 
belum menjadi prioritas pembangunan nasional pada tahap ini, melainkan lebih 
banyak dimasukkan ke dalam kategori prioritas lainnya. Sebaliknya, kebijakan dan 
politik luar negeri dipandang sebagai bagian dari pembangunan sektoral, utamanya 
sektor politik, hukum dan keamanan di bawah koordinasi Menkopolhukam.  

Kategori prioritas lainnya pada bidang politik hukum dan keamanan 
meliputi sepuluh kelompok kegiatan, yaitu: 

1. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan 
terorisme 

2. Pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme 
3. Peningkatan peran RI dalam mewujudkan perdamaian dunia 
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri 
5. Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 
6. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor 
7. Pengembalian aset 
8. Peningkatan kepastian hukum 
9. Penguatan perlindungan HAM 
10. Pemberdayaan industri strategis di bidang pertahanan 
 
Dari sepuluh kelompok kegiatan dalam kategori prioritas lainnya di bidang 

politik, hukum dan keamanan ini, hanya dua bidang yang terkait langsung dengan 
politik luar negeri. Kedua bidang tersebut yaitu butir ketiga dan keempat yang 
terkait dengan pelayanan dan perlindungan TKI, serta peran RI di dalam 
mewujudkan perdamaian dunia. Kelompok kegiatan lainnya termasuk dalam 
wilayah kewenangan Kementrian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, atau 
Pertahanan. Prioritas pembangunan nasional yang termasuk dalam kategori prioritas 
lainnya di bidang ekonomi yang juga membahas pemberdayaan TKI, termasuk 
dalam wilayah Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sementara itu, kategori 
“prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat” menempatkan kegiatan promosi 
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pariwisata di luar negeri sebagai salah satu program/kegiatan yang berada di bawah 
tanggung jawab Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  

 
Kesan sekilas yang tampak pada visi, misi dan strategi pembangunan 

nasional di dalam RPJM II yang ditetapkan di dalam UU No. 5 Tahun 2010 adalah 
bahwa prioritas utama pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan 
ekonomi, politik dan hukum di dalam negeri. Diplomasi dan kerjasama 
internasional cenderung tidak dimunculkan sebagai salah satu strategi untuk 
membangun bangsa, kecuali untuk memelihara “Keutuhan Wilayah” melalui 
diplomasi perbatasan.  

 
Namun terlepas dari kesan sekilas tersebut, terdapat beberapa prioritas 

kebijakan di dalam RPJM II yang dapat dimasukkan ke dalam kategori kebijakan 
luar negeri, sebagaimana didiskusikan di atas. Prioritas kebijakan tersebut adalah 
sebagai berikut: 

1. Perundingan masalah perbatasan 
2. Pelaksanaan kerjasama internasional, termasuk evaluasi kerjasama 

multilateral 
3. Pelaksanaan diplomasi ekonomi, termasuk promosi pariwisata 
4. Pelayanan dan perlindungan TKI 
5. Peran Indonesia di dalam mewujudkan perdamaian dunia. 

 
Penempatan diplomasi dan kerjasama sebagai pelengkap -bukan strategi utama- 

pembangunan nasional di satu sisi seolah-olah menunjukkan komitmen terhadap 
kepentingan ekonomi domestik. Akan tetapi hal ini bukan berarti tanpa masalah. 
Jika kita lihat peran Kementrian Luar Negeri di negara-negara maju dan negara-
negara yang sedang menuju status adidaya, pada umumnya lebih kuat dibandingkan 
institusi tersebut di Indonesia. Mengapa? Di negara-negara industri maju dan 
negara-negara yang sedang menuju status sebagai negara industri maju, 
pembangunan industri dilakukan dengan berorientasi pada ekspor, terutama industri 
manufaktur yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi. Pembangunan 
industri yang berorientasi ekspor tersebut menuntut peran aktif diplomasi politik 
dan ekonomi, karena perluasan pasar ekspor membutuhkan diplomasi yang efektif.  

 
Jika kita meninjau tahapan pembangunan nasional yang dicanangkan di 

dalam RPJP Nasional 2005-2025, sebenarnya orientasi kebijakan pembangunan 
nasional sudah diarahkan kepada peningkatan perdagangan internasional. Hal ini 
ditunjukkan dengan penggunaan istilah “daya saing” perekonomian nasional. 
Peningkatan daya saing perekonomian nasional tentunya merupakan bagian dari 
upaya untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perdagangan internasional. 
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa di dalam pembangunan yang 
berorientasi pada peningkatan perdagangan internasional, diplomasi dan kerjasama 
internasional bukan merupakan strategi pembangunan? Kemungkinan jawabannya 
terletak pada interpretasi tentang tahapan pembangunan yang direncanakan. Di 
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dalam RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007), tahapan pembangunan selama empat 
periode adalah sebagai berikut: 

1. RPJM I 2005-2009: Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang 
aman, damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan 
yang lebih baik. 

2. RPJM II 2010-2014: Memantapkan penataan kembali NKRI, 
meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, 
memperkuat daya saing perekonomian. 

3. RPJM III 2015-2019: Memantapkan pembangunan secara menyeluruh 
dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif 
perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, 
serta kemampuan IPTEK. 

4. RPJM IV 2020-2025: Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, 
maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala 
bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 
keunggulan kompetitif.  

 
Tahap I dan II dari RPJPN dapat dikatakan sebagai tahap penguatan atau 

konsolidasi ekonomi dan politik domestik. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah 
pembangunan daya saing perekonomian, terutama dalam segi keunggulan 
komparatif. Prioritas pembangunan ekonomi diarahkan pada industri ekstraktif atau 
yang lebih dikenal dengan industri primer di satu sisi, sambil menguatkan kualitas 
SDM dan penguasaan IPTEK di sisi lainnya. Peningkatan kerjasama internasional 
dan efektivitas diplomasi dalam perspektif ini dipandang sebagai tahap lanjutan 
setelah konsolidasi domestik. Artinya, RPJM II lebih dipahami sebagai tahap 
konsolidasi yang lebih menekankan penguatan dan pemantapan tingkat 
pembangunan domestik sebelum melangkah ke tahap selanjutnya yang lebih aktif di 
dalam politik luar negeri.  

 
Potensi kelemahan dari perspektif ini adalah cara pandang yang memisahkan 

antara pembangunan domestik dengan kerjasama internasional. Pertama, meskipun 
dipandang sebagai tahap awal dari pembangunan, penguatan tingkat pembangunan 
domestik sebenarnya bisa dilakukan –bahkan dengan lebih baik– melalui kerjasama 
internasional. Sejumlah negara-negara sahabat tentunya memiliki keunggulan 
kompetitif di bidang-bidang dimana bangsa Indonesia tidak memilikinya. 
Kerjasama bilateral yang dapat memberikan Indonesia keunggulan kompetitif 
tersebut sebenarnya bisa dilakukan lebih awal dan membuahkan hasil lebih cepat 
dan lebih baik daripada dilakukan secara otonom. Kedua, Indonesia termasuk 
negara yang memiliki sumberdaya politik luar negeri yang relatif besar dilihat dari 
faktor demografis, geopolitis, dan institusional. Pembangunan nasional yang 
mengabaikan atau mengecilkan potensi tersebut tentunya tidak memenuhi kriteria 
efisiensi dan efektivitas. Optimalisasi utilitas potensi sumberdaya yang ada perlu 
dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.  

 



38 
 

Terlepas dari itu, di bidang politik luar negeri, RPJM II diarahkan untuk 
melaksanakan prioritas kebijakan yang seiring dengan tahapan pembangunan 
menurut RPJPN 2005-2025. Tahapan dan prioritas pembangunan yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
 

Sebagaimana tercantum di dalam Tabel 1, tahapan dan prioritas kebijakan di 
bidang politik luar negeri dalam RPJM II adalah untuk menjamin “Pulihnya posisi 
penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai dengan 
keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan 
nasional, integritas wilayah, dan penggunaan kekayaan sumberdaya alam nasional.” 
Pada tahap ini, visi politik luar negeri Indonesia sejalan dengan visi RPJM II secara 
umum, yang menempatkan prioritas pada dukungan terhadap pembangunan yang 
berorientasi pada keunggulan komparatif, dan pelaksanaan politik luar negeri untuk 
pemeliharaan keamanan nasional dan integritas wilayah.  

 
Tabel 1 juga menggambarkan tahapan dan prioritas politik luar negeri 

Indonesia pada tahap selanjutnya di RPJM III dan IV. Pada RPJM III, politik luar 
negeri Indonesia akan diarahkan untuk mewujudkan visi “Meningkatnya 
kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional”, 
sedangkan pada RPJM IV, visinya adalah “(1) Terwujudnya kemandirian nasional 
dalam konstelasi global (dalam) menciptakan akses pasar (dan) menentukan posisi 
nasional dalam rivalitas internasional; (2) meningkatnya investasi perusahaan-
perusahaan Indonesia di luar negeri.  

 
Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa tahap ketiga dan keempat dari RPJPN 

di bidang politik luar negeri cenderung lebih berorientasi ke luar dibandingkan 
dengan tahap kedua yang yang berorientasi memberikan pelayanan dan fasilitasi. 
Redaksi bahasa dalam prioritas kebijakan RPJM II memberikan kesan bahwa 
kebijakan dan politik luar negeri dalam lima tahun (2010-2014) lebih diarahkan 
pada pelayanan dan fasilitasi bagi pemeliharaan hubungan ekonomi, kesatuan 
wilayah, dan peranan Indonesia di dalam kerjasama internasional, termasuk 
pemeliharaan perdamaian dunia. Kesan yang dimaksud dapat dipadankan dengan 
ungkapan business as usual. Istilah ‘pulihnya kepemimpinan dan kontribusi 
Indonesia’ juga mengandung masalah karena menyiratkan Indonesia pernah 
memiliki kejayaan dalam memimpin dan berkontribusi dalam berbagai mekanisme 
kerjasama internasional.4 Di dalam praktiknya, di dalam berbagai kerjasama 
internasional di luar ASEAN, Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia Afrika lebih 
sedikit pengaruh Indonesia dibandingkan dengan negara-negara adidaya seperti 
Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Jepang. Istilah ‘memulihkan’ dengan demikian 
tidak memiliki dasar pijakan historis dan tidak mungkin untuk dicapai. Tahap ketiga 
dan keempat secara redaksional lebih menyiratkan visi yang kuat untuk 

                                                            
4 Mengenai hal  ini, Rizal Sukma di dalam diskusi Background Study  (17  Juli 2013)  ini pernah menyinggung  istilah 
‘pulihnya’ yang menurut Sukma tidak tepat karena bersifat ahistoris.  



39 
 

meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi internasional Indonesia, serta 
mendorong tercapainya kepentingan nasional melalui hubungan dan kerjasama 
internasional. 

 
Rincian dari rencana pembangunan nasional di bidang politik luar negeri 

diuraikan di dalam Buku 2 RPJMN II 2010-2014. Dokumen tersebut substansinya 
memuat tiga hal utama, yaitu (1) pencapaian RPJMN I (2005-2009); (2) 
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMN I; dan (3) 
sasaran pembangunan nasional di bidang politik luar negeri untuk RPJMN II.  
Adapun sasaran pembangunan nasional di bidang politik luar negeri di dalam kedua 
RPJM tersebut meliputi 8 (delapan) isu strategis yang sama. Pencapaian RPJM I di 
dalam dokumen tersebut dinilai telah sesuai dengan sesuai dengan target yang 
direncanakan. Sejumlah permasalahan di dalam implementasinya lebih ditekankan 
pada kompleksitas isu strategis yang diusung. Misalnya dalam peran Indonesia di 
dalam ASEAN, dinilai menemukan hambatan karena lemahnya Sekretariat ASEAN, 
kurangnya monitoring pelaksanaan Blue Print Komunitas ASEAN, dan lemahnya 
sosialisasi tentang Piagam ASEAN atau Grand Design Komunitas ASEAN. 
Penekanan pada kompleksitas permasalahan seperti ini cenderung mengabaikan 
pertanyaan tentang peranan aktif Indonesia untuk mengantisipasinya. 

 
Pencapaian RPJM II sendiri akan kita diskusikan pada bagian selanjutnya 

dari laporan ini. Berbeda dengan dokumen RPJM II yang menyampaikan evaluasi 
permasalahan dan hambatan yang cenderung fokus pada kompleksitas permasalahan 
yang dihadapi, di dalam laporan ini diidentifikasi jenis-jenis hambatan internal dan 
eksternal. Hambatan internal yang membuat pelaksanaan RPJM II tidak optimal 
diuraikan di dalam bagian D tentang “Hambatan yang Dihadapi”, sedangkan 
tantangan eksternal baik yang merupakan kelanjutan dari tantangan pada periode 
sebelumnya maupun tantangan-tantangan baru yang ditimbulkan oleh perubahan 
lingkungan ekonomi dan strategis akhir-akhir ini, akan didiskusikan pada bab 
selanjutnya, yaitu Bab 4.  

 

3. Pencapaian  
 
Pada periode kedua pembangunan jangka panjang 2005-2025, kinerja politik 

luar negeri Indonesia secara umum dapat dikatakan positif, dimana hampir semua 
isu utama yang menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia sejauh ini dapat 
dicapai. Dari delapan fokus kebijakan luar negeri yang ditetapkan, umumnya output 
dan outcome dari implementasi RPJM menunjukkan hasil positif.5 Secara umum 
peran dan posisi Indonesia di dalam berbagai lembaga internasional dan dalam 
menghadapi berbagai permasalahan internasional mendapat pengakuan dari 

                                                            
5 Rincian pencapaian 2010‐2014 dapat dilihat pada Lampiran 1. Sedangkan pencapaian untuk periode 2005‐2009 
dapat dilihat pada Laporan Akhir Kajian Kebijakan Politik Luar Negeri  Indonesia berjudul “Peluang dan Tantangan 
Politik  Luar Negeri  Indonesia  dalam  Lingkungan  Strategis  yang  Berubah”,  oleh  Tim  Kajian Ditpolkom  Bappenas, 
2009.  
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berbagai pihak, baik dalam bentuk pujian maupun kepercayaan untuk memimpin 
prosesnya atau mewakili kepentingan kolektif. Ini ditunjukkan misalnya dengan 
kepemimpinan Indonesia di ASEAN, keanggotaan di G-20, kepemimpinan di dalam 
menangani isu perubahan iklim dan komunikasi lintas agama.  

Isu-isu utama yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia pada 
periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan dan peran Indonesia di ASEAN. 
2. Peran Indonesia di dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian 

dunia. 
3. Pelaksanaan diplomasi perbatasan. 
4. Perlindungan terhadap WNI dan BHI. 
5. Pemajuan demokrasi, isu HAM, lingkungan dan budaya. 
6. Kemitraan strategis di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, serta kawasan 

Amerika dan Eropa. 
7. Pelaksanaan diplomasi ekonomi dan fasilitasi perluasan pasar non-

tradisional. 
8. Kerjasama Selatan-Selatan. 

Secara umum kedelapan isu yang menjadi prioritas kebijakan luar negeri pada 
RPJM II tersebut telah dilaksanakan dengan baik, namun berdasarkan hasil evaluasi 
Ditpolkom Bappenas dan masukan dari berbagai pihak, prioritas kebijakan pada 
periode yang lalu perlu ditinjau kembali dan direformulasikan agar lebih terarah 
sesuai tujuan dan mudah diterjemahkan ke dalam rencana program. Berikut di 
bawah ini evaluasi ringkas dari kedelapan isu tersebut. 

 
1. Kepemimpinan dan peran Indonesia di ASEAN 

 
Selama kurun waktu lima tahun antara 2010-2014, posisi keketuaan 

(chairmanship) ASEAN dipegang secara berturut-turut oleh Vietnam, 
Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam dan Myanmar. Selama menduduki 
posisi sebagai pimpinan pada 2011, ASEAN sempat mendapat pujian dari 
masyarakat internasional karena keberhasilan membawa Korea Utara dan 
Selatan untuk berpartisipasi dalam dialog informal untuk mengakhiri 
ketegangan di antara keduanya. Keberhasilan ASEAN lainnya yang mendapat 
apresiasi dari dunia internasional adalah kesepakatan ASEAN dan China tentang 
tindak lanjut dari kesepakatan Declaration of Conduct dalam kasus sengketa 
Laut China Selatan.  

 
Selama kurun waktu itu pula, di saat tidak sedang menduduki posisi 

sebagai Ketua ASEAN, Indonesia tetap mempraktikkan kepemimpinan di 
kawasan. Misalnya di saat ASEAN tidak dapat mencapai kata sepakat untuk 
membuat Joint Declaration terkait Laut China Selatan, Menteri Luar Negeri 
Marty Natalegawa secara proaktif melakukan safari ke negara-negara tetangga 
untuk mengajak dan memastikan ASEAN tetap satu visi di dalam diplomasi 
untuk penyelesaian masalah konflik Laut China Selatan.  
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Di luar masalah konflik Laut China Selatan, kepemimpinan Indonesia di 
kawasan diterapkan melalui diplomasi untuk turut menentukan bentuk 
kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah usaha 
Indonesia untuk mempromosikan pengawasan terhadap jaminan pelaksanaan 
Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara melalui AICHR (ASEAN 
Intergovernmental Commission for Human Rights). Pada tahun 2012, para 
negara anggota menyetujui sebuah deklarasi HAM di tingkat regional.  
 

2. Peran Indonesia di dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian 
dunia 

 
Partisipasi Indonesia di dalam menjaga perdamaian dunia dilakukan 

melalui UN PKO dan diplomasi. Di dalam misi-misi perdamaian PBB selama 
tahun 2012 dan 2013, Indonesia terus mengirimkan pasukan perdamaian, ahli 
militer dan polisi untuk membantu menjaga perdamaian di negara-negara pasca-
konflik. Indonesia merupakan negara ke-15 terbesar penyumbang pasukan pada 
2012 dengan 1992 personel. Sedangkan pada tahun 2013 (data bulan Juli) 
Indonesia mengirimkan total 1824 personel, menjadikan Indonesia negara ke-18 
terbesar pengirim pasukan perdamaian.  

 
Diplomasi Indonesia yang dilakukan dalam kaitannya dengan 

perdamaian dunia misalnya adalah reformasi DK (Dewan Keamanan) PBB, 
konflik Laut Cina Selatan, dan status negara peninjau non-anggota di PBB bagi 
Palestina. Di dalam pembicaraan mengenai reformasi keanggotaan permanen 
DK PBB, usulan Indonesia untuk menggunakan intermediate approach guna 
mencegah kebuntuan perundingan mendapat perhatian dan dukungan sejumlah 
negara. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, shuttle diplomacy yang dilakukan 
Kementerian Luar Negeri Indonesia mendapat sambutan positif dari berbagai 
pihak, termasuk Cina dan negara-negara ASEAN sendiri. Sementara itu di 
dalam kasus keanggotaan Palestina di PBB, Indonesia bersama dengan 63 
negara lainnya memprakarsai pengajuan resolusi Majelis Umum PBB untuk 
memberikan status Negara Peninjau Non-Anggota PBB kepada Palestina pada 
tahun 2012. 

 
Catatan penting untuk diplomasi Indonesia selama periode 2010-2014 

yang perlu diperhatikan untuk periode berikutnya adalah kelanjutan reformasi 
DK PBB dan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Prospek reformasi DK 
PBB hingga saat ini masih belum dapat dipastikan. Namun reformasi DK PBB 
tetap dipandang perlu untuk menjadikan lembaga tersebut lebih netral, obyektif 
dan tidak didominasi oleh kepentingan kelompok garis keras dari negara-negara 
anggota tetap DK PBB. Persoalan muncul ketika ekspektasi terhadap reformasi 
tinggi, namun keputusan sulit diambil karena kebuntuan (deadlock) di dalam 
perundingan. Kemungkinan tidak terjadi perubahan dalam beberapa tahun ke 
depan cukup besar melihat minimnya perubahan sejak usulan reformasi 
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digulirkan. Di dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan, peran aktif Indonesia 
sendiri banyak dipertanyakan, khususnya sejauh mana Indonesia bersedia untuk 
berperan aktif di dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dengan keterbatasan 
sumberdaya yang dimiliki Indonesia, mekanisme pengawasan dan penyelesaian 
sengketa yang bisa ditawarkan Indonesia juga menjadi relatif terbatas.  

 
3. Pelaksanaan diplomasi perbatasan 

 
Diplomasi perbatasan merupakan agenda politik luar negeri yang sangat 

penting untuk dilaksanakan untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia. 
Fakta bahwa Indonesia berbatasan dengan 11 negara tetangga yang di dalamnya 
termasuk tumpang tindih landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
menyebabkan kesepakatan bilateral mengenai perbatasan dengan negara-negara 
tetangga perlu terus diupayakan. Selain itu pembangunan infrastruktur sosial, 
ekonomi, dan keamanan di kawasan perbatasan  perlu mendapat perhatian untuk 
mendukung proses diplomasi.  

 
Kemajuan yang sudah dicapai selama periode 2010-2014 cukup 

menggembirakan. Indonesia berhasil menuntaskan kesepakatan dengan Papua 
Nugini mengenai penetapan batas darat. Perundingan batas darat dengan 
Malaysia dan Timor Leste sampai saat ini masih berlangsung. Kesepakatan atas 
beberapa segmen laut wilayah (laut teritorial) juga telah dicapai dengan 
Malaysia, Thailand, dan Papua Nugini. Beberapa segmen batas landas kontinen 
juga telah disepakati dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia dan 
Papua Nugini. Sedangkan beberapa segmen batas ZEE dengan Australia juga 
telah mencapai kesepakatan. Lebih dari itu, Indonesia masih menjajaki 
kemungkinan kesepakatan mengenai segmen lainnya dalam perbatasan darat, 
laut wilayah, landas kontinen dan ZEE dengan negara-negara tetangga.  

 
4. Perlindungan terhadap WNI dan BHI 

 
Perlindungan terhadap WNI dan BHI terus dilakukan dan ditingkatkan 

selama periode 2010-2014. Pelayanan dan perlindungan terhadap WNI dan BHI 
ditingkatkan misalnya dengan pengembangan database Pelayanan dan 
Perlindungan WNI dan BHI yang diaktifkan sejak tahun 2012. Kasus WNI 
bermasalah yang ditangani oleh Kedubes RI di berbagai negara sendiri 
mengalami penurunan 50,57% pada tahun 2012 menjadi 19.218 kasus, dari 
sebelumnya pada tahun 2011 sebanyak 38.880 kasus.  

 
Perkembangan positif lainnya adalah penandatanganan kesepakatan 

MCN (Mandatory Consular Notification) dan revisi MoU pengiriman tenaga 
kerja dengan beberapa negara. Saat ini kesepakatan telah dibuat dengan 
Australia dan Brunei Darussalam. Sedangkan kesepakatan dengan Vietnam, 
Filipina dan Uni Emirat Arab masih dalam proses pembahasan. Revisi MoU 
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tenaga kerja masih terus diusahakan Indonesia dengan Malaysia dan Arab 
Saudi, terutama untuk libur satu hari, angka minimum gaji, dan ketentuan 
mengenai paspor dipegang oleh TKI yang bersangkutan.  

 
5. Pemajuan demokrasi, isu HAM, lingkungan dan budaya 

 
Selama periode 2010-2014, Indonesia berusaha untuk terus 

mempromosikan isu HAM, demokrasi, konservasi lingkungan dan budaya. 
Aktivitas yang telah dilakukan oleh Indonesia misalnya adalah partisipasi aktif 
sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014, memimpin sidang sesi 
ke-45 Komisi Pembangunan dan Kependudukan PBB, aktif dalam pembentukan 
Independent and Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Organisasi 
Konferensi Islam (OKI), menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) V 
pada tanggal 8-9 November 2012, dialog/konsultasi HAM bilateral dengan 
sejumlah negara, dan terus mendukung proses demokratisasi di Myanmar, 
termasuk menyatakan komitmen memberikan bantuan kemanusiaan untuk 
Rohingya sebesar 1 juta USD.  

 
Perdebatan seputar promosi HAM dan demokrasi dalam politik luar 

negeri Indonesia muncul terutama terkait dengan istilah “promosi”6 dan 
pergeseran isu ke multikulturalisme7. Istilah “promoting democracy” di 
lingkungan internasional dipandang terlalu mewah bagi Indonesia karena 
mengandung konsekuensi memberikan bantuan bagi negara-negara transisi 
untuk berubah menjadi demokrasi. Bantuan itu tidak pernah Indonesia berikan, 
bahkan dalam bentuk dana ke UN Democracy Fund. Dalam perspektif yang 
lain, isu demokrasi dan HAM juga dipandang akan tidak lagi cocok bagi politik 
luar negeri Indonesia karena dalam politik domestik praktik HAM dan 
demokrasi masih belum sepenuhnya berhasil. Sebaliknya, banyak negara-negara 
lain tidak terlalu mementingkan kebebasan, seperti yang terjadi di Cina. Oleh 
karena itu, kepemimpinan dan peran aktif Indonesia di dalam HAM dan 
demokrasi dianjurkan untuk ditinjau kembali dan digeser dengan isu lain. 
Proyeksi demokrasi di Indonesia sendiri dipandang cukup berpengaruh untuk 
Myanmar, namun tidak demikian dengan Mesir.  

 
Proyeksi demokrasi Indonesia terhadap Myanmar dan Mesir juga masih 

perlu dipertajam dan diperkuat. Perkembangan demokrasi di Myanmar sejauh 

                                                            
6  Argumen  ini  disampaikan  oleh  Rizal  Sukma  ketika  berbicara  sebagai  narasumber  diskusi  Background  Study 
Penyusunan Politik Luar Negeri Indonesia 17 Juli 2013 yang diselenggarakan oleh Ditpolkom Bappenas di Hotel Ibis 
Tamarin,  Jakarta.  Bagi  Rizal  Sukma,  ada  empat  macam  posisi  negara  terhadap  demokrasi,  yaitu  democracy 
opposition  atau  menolak  demokrasi  seperti  Korea  Utara,  democracy  indifference  atau  tidak  peduli  dengan 
demokrasi seperti sikap yang ditunjukkan oleh India, democracy projection atau mencitrakan diri seperti Indonesia, 
dan democracy promotion atau membantu negara  lain melakukan transisi dan konsolidasi demorasi sebagaimana 
ditunjukkan oleh negara‐negara Eropa. 
7  Pergeseran  isu  dari  demokrasi  dan  HAM  ke multikulturalisme  diusulkan  di  dalam  diskusi  Background  Study 
Penyusunan Politik Luar Negeri Indonesia 29 Agustus 2013 yang diselenggarakan oleh Ditpolkom Bappenas di Hotel 
Ibis Tamarin, Jakarta.  
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ini cukup membangun optimisme, baik di kalangan publik domestiknya, 
maupun di kalangan masyarakat internasional. Kesediaan militer untuk 
membuka keran demokratisasi diiringi dengan sikap positif dari oposisi 
membuat reformasi politik dapat berjalan secara damai. Tokoh oposisi 
kharismatik, Aung San Su Kyi, diperkirakan akan turut berpartisipasi di dalam 
pemilu mendatang. Perkembangan ini membangkitkan keyakinan publik 
domestik dan internasional akan arah demokratisasi di Myanmar yang sudah 
berada pada jalur yang tepat. Pimpinan nasional yang masih berasal dari 
kalangan militer sendiri, Thein Sein, mendapat pujian di kalangan publik 
domestik karena inisiatif dan dukungannya terhadap reformasi demokratis.  

 
Perkembangan demokratisasi di Mesir, berbeda dengan Myanmar, 

mengalami kemunduran selama tahun 2013 ini. Setelah gerakan protes berhasil 
menjatuhkan pemerintahan Husni Mubarak pada tahun 2011, hasil Pemilu 2012 
yang memenangkan Ikhwanul Muslimin  dengan margin tipis diikuti dengan 
serangkaian ketidakpuasan, protes, dan akhirnya kudeta militer pada tahun 2013. 
Kekerasan politik yang dilakukan oleh pemerintah militer mengundang 
keprihatinan dan kecaman dari dunia internasional. Indonesia telah berusaha 
untuk mempromosikan demokrasi di Mesir dengan mengirimkan delegasi 
utusan khusus ke Mesir untuk berbagi pengalaman dalam melaksanakan 
demokrasi di negara pluralistik. Namun memburuknya kadar kebebasan di 
negara tersebut menunjukkan kurangnya kesiapan berdemokrasi di negara 
tersebut.  

 
Peran  Indonesia di dalam mempromosikan dan memproyeksikan 

demokrasi di kedua negara tersebut masih menyisakan peluang untuk 
dikembangkan. Meskipun masih ada lembaga pemeringkat yang menilai 
Indonesia masih belum sepenuhnya demokratis, namun keberhasilan Indonesia 
melakukan transisi dan konsolidasi demokrasi merupakan nilai tersendiri yang 
dapat dijadikan contoh bagi negara-negara yang memiliki karakteristik yang 
serupa. Demokratisasi di Indonesia harus dijalani dengan menghadapi berbagai 
tantangan sekaligus, mulai dari krisis ekonomi, pembangunan tak berimbang, 
gerakan separatisme, reformasi hubungan sipil-militer, konflik sosial, hingga 
gerakan radikalisme dan terorisme. Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, 
Indonesia relatif berhasil melalui tahap demi tahap demokratisasi secara damai, 
mulai dari mundurnya rejim otoriter, transisi demokrasi, hingga konsolidasi 
demokrasi.  

 
6. Kemitraan Strategis di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, serta Amerika dan 

Eropa 
 
Dalam periode 2010-2014, kemitraan strategis, diplomasi ekonomi dan 

fasilitasi perluasan pasar non-tradisional mengalami perkembangan yang cukup 
signifikan. Indonesia sejauh ini telah mengembangkan kemitraan strategis 
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dengan 14 negara, termasuk di antaranya Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea 
Selatan, Uni Eropa, Brazil, Turki dan Rusia. Pasar non-tradisional Indonesia 
tumbuh hingg 46% di Afrika. Indonesia juga pada tahun 2013 menjadi ketua 
Forum for East Asia and Latin America Cooperation (FEALAC) bersama 
dengan Kolombia. Potensi kemitraan dengan negara-negara lain masih dikaji, 
termasuk multilateralisasi perdagangan regional melalui Trans Pacific 
Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP).  

 
Masyarakat dan birokrasi di Indonesia sebenarnya tidak benar-benar satu 

suara tentang peluang dan prospek yang diberikan oleh TPP dan RCEP. Secara 
umum ada tiga pendapat tentang partisipasi Indonesia di TPP dan RCEP. 
Pendapat pertama menyarankan Indonesia untuk tidak bergabung dengan TPP 
untuk saat ini, tetapi mendukung partisipasi di dalam RCEP. Pendapat ini 
memandang bahwa TPP terlalu maju untuk Indonesia saat ini. Skema 
liberalisasi perdagangan yang diikuti Indonesia saat ini belum semuanya 
terlaksana penuh, sehingga multilateralisasi dipandang tidak tepat untuk saat ini 
karena Indonesia belum siap. TPP dipandang lebih sulit karena mencakup soal 
kekayaan intelektual, perlindungan lingkungan, buruh, layanan keuangan, 
hambatan teknis, isu regulasi dan sebagainya. RCEP di sisi lain, lebih bisa 
diterima karena pertama Indonesia termasuk salah satu negara yang 
mengusulkan dan memperjuangkannya. Faktor lainnya adalah RCEP lebih 
mendorong harmonisasi dari skema perdagangan bebas yang sudah ada, 
sehingga lebih mudah dilaksanakan bagi Indonesia. Dalam pandangan ini, 
Indonesia disarankan untuk terlebih dahulu membenahi pembangunan ekonomi 
di dalam negeri sehingga dapat lebih siap untuk menghadapi multilateralisasi 
dari skema liberalisasi perdagangan yang sudah ada seperti yang dilakukan 
melalui TPP.  

 
Pendapat yang kedua menyarankan agar Indonesia bergabung dengan 

keduanya, baik TPP maupun RCEP. Menurut pandangan ini, keputusan untuk 
bergabung dengan TPP tidak hanya tentang liberalisasi perdagangan dan 
persiapan menjelang pelaksanaan APEC. Namun lebih jauh, sistem perdagangan 
internasional melalui TPP selain menyediakan jembatan bagi pembukaan 56% 
pasar internasional, juga untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat di 
dalam rezim perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Dengan bergabungnya Cina 
ke dalam TPP, efek statis dari TPP akan bertambah besar, dan efek dinamisnya 
ada kemungkinan juga akan semakin meningkat secara positif karena 
merupakan simbol kerjasama di antara Cina dan Amerika Serikat. Jika 
sebelumnya RCEP dipandang sebagai bagian dari rivalitas antara Amerika 
Serikat dengan Cina, yaitu sebagai upaya Cina untuk melakukan balancing 
terhadap TPP, maka bergabungnya Cina ke dalam TPP bisa jadi merupakan 
indikator dari melunaknya rivalitas dan meningkatnya kerjasama. Di samping 
itu, pendapat ini juga berargumen bahwa Indonesia sebagai negara besar tidak 
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bisa menghindar dari perdagangan bebas, karena hanya dengan itu Indonesia 
dapat bersaing dan mendapatkan keuntungan dari ekonomi global dalam skala 
besar (economy of scale). 

 
Pendapat yang ketiga menganjurkan Indonesia untuk tidak sama sekali 

bergabung dengan skema liberalisasi lebih luas seperti TPP dan RCEP. 
Pendapat ini didasarkan atas pandangan bahwa proporsi perdagangan 
internasional Indonesia saat ini hanya 30%. Sisanya didapatkan dari pasar 
domestik. Jika Indonesia membuka pasar domestik lebih luas melalui TPP atau 
RCEP, dikhawatirkan pasar domestik dapat tergerus oleh produk asing. 
Pendapat ini cenderung menganjurkan agar Indonesia lebih fokus pada 
pembangunan sistem ekonomi domestik dan terlebih dahulu melakukan evaluasi 
terhadap skema perdagangan bebas yang sudah diterapkan saat ini seperti 
AFTA, AEC dan ACFTA.  

 
7. Pelaksanaan diplomasi ekonomi dan fasilitasi perluasan pasar non-

tradisional 
 
Indonesia terus berusaha untuk mengembangkan akses pasar non-

tradisional di luar mitra-mitra dagang utama seperti Cina, Amerika Serikat, 
Jepang, Uni Eropa dan ASEAN. Berdasarkan data yang ada di Kementrian 
Perdagangan sampai dengan bulan Mei 2012, total perdagangan dengan pasar 
non-tradisional adalah sekitar 11% dari total perdagangan internasional 
Indonesia. Mitra dagang utama tetap merupakan prioritas, akan tetapi 
pengembangan pasar non-tradisional tetap dilakukan untuk diversifikasi. 

Di antara pasar non-tradisional yang telah ada, Afrika dan Timur Tengah 
merupakan pasar yang paling besar saat ini bagi Indonesia. Perdagangan 
Indonesia di kedua kawasan tersebut masing-masing mencapai 3,76% dan 
3,01%. Tiga kawasan lainnya juga cukup potensial sebagai pasar non-
tradisional, yaitu masing-masing Asia Selatan dengan proporsi 1,89%, Eropa 
Timur dengan jumlah 1,84%, dan Amerika Latin dengan proporsi 1,77%. 
Kawasan lainnya yang juga cukup signifikan meliputi Amerika Utara  di luar 
AS dan Kanada (0,38%), Kepulauan Pasifik (0,31%) serta Amerka Tengah dan 
Karibia (0,22%)  
 

8. Kerjasama Selatan-Selatan 
 
Kerjasama Selatan-Selatan, menurut laporan Ditpolkom Bappenas, 

dalam periode 2000-2010 telah menyerap sekitar USD 42 juta anggaran belanja 
Indonesia dan diharapkan akan ditingkatkan pada RPJM III. Optimisme yang 
berkembang terhadap kemajuan dan manfaat kerjasama ini di masa mendatang 
bagi masyarakat Internasional, termasuk Indonesia, menjadi alasan dibalik 
rencana peningkatan kontribusi Indonesia bagi kerjasama ini dalam rangka 
memelihara dan meningkatkan peran kepemimpinan Indonesia. Namun catatan 
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penting yang harus diperhatikan adalah persaingan dengan Cina yang sedang 
bangkit. Kontribusi Indonesia terhadap negara-negara Selatan terbilang kecil 
jika dibandingkan dengan kontribusi Cina yang mencapai milyaran dolar AS, 
sehingga peningkatan yang tidak signifikan secara relatif dibandingkan dengan 
Cina dikhawatirkan hanya akan menghasilkan inefisiensi anggaran. Sehingga, 
anggaran kontribusi tersebut harus didistribusikan dan dialokasikan dengan tepat 
agar efektif untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara 
Selatan.  

Selama periode 2010-2014, dengan anggaran tersebut Indonesia 
melaksanakan tujuh program yang telah ditetapkan. Program-program tersebut 
meliputi: (1) agriculture, food security, and social protection; (2) disaster risk 
management; (3) democratization and good governance; (4) trade and industry; 
(5) infrastructure; (6) human development; dan (7) Palestiniandevelopment.  

 
Khususnya pada tahun 2012, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan 

High Level Meeting: Towards Country-Led Knowledge Hubs, yang 
dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2012. Acara yang dilaksanakan atas 
kerjasama pemerintah dengan Bank Dunia, UNDP dan JICA tersebut ditujukan 
untuk meningkatkan efektivitas Kerjasama Selatan-Selatan melalui aktivitas 
berbagi pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang. Aktivitas berbagi 
pengetahuan dan pengalaman tersebut tidak hanya berlangsung pada saat 
konferensi, akan tetapi dibicarakan juga tentang mekanisme kerjasama yang 
memungkinkan jaringan pengetahuan dibentuk sehingga negara-negara Selatan 
dapat saling belajar dari sesama negara Selatan dan mengambil manfaat dari 
kerjasama tersebut.  

 

4. Hambatan yang Dihadapi 
 
Implementasi RPJM II di dalam praktiknya tidak begitu saja mudah 

dilaksanakan. Berbagai hambatan internal dihadapi pemerintah, dalam hal ini 
institusi kementrian/lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembangunan 
politik luar negeri, diidentifikasi dari hasil stock-taking dan wawancara mendalam 
yang dilakukan selama tiga bulan sejak bulan September hingga November 2013.  
Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJM II adalah sebagai 
berikut: 

 
1. Administrasi Pemerintahan 

Meskipun di dalam dokumen perencanaan dicantumkan visi 
pembangunan nasional di bidang politik luar negeri cukup jelas mengarah 
kepada pemanfaatan politik luar negeri untuk menopang pembangunan politik 
dan ekonomi nasional, namun di dalam praktiknya tidak mudah untuk 
dilaksanakan. Mewujudkan visi “pulihnya posisi penting Indonesia ...” 
memerlukan dukungan sistem administrasi pemerintahan yang efektif. Dalam 
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kenyataannya, terdapat sejumlah hambatan dalam sistem administrasi yang ada 
saat ini sehingga amanat RPJM II sulit untuk dilaksanakan. Hambatan-hambatan 
yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
– Lemahnya koordinasi dan integrasi antar kementrian 

Isu tentang lemahnya koordinasi antar kementrian/lembaga (K/L) di dalam 
diplomasi luar negeri sebenarnya bukan merupakan hal baru. Sejak tahun 
2010, masalah koordinasi dan integrasi K/L telah sering diangkat di dalam 
berbagai forum, baik di kalangan birokrat Kementrian Luar Negeri maupun 
Kementrian Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Setiap K/L 
cenderung menjalankan hubungan luar negeri secara sendiri-sendiri tanpa 
koordinasi. Hal ini tentunya berdampak negatif terhadap efektivitas politik 
luar negeri Indonesia karena pertama, tidak ada kesatuan visi dan paradigma 
di dalam membangun hubungan luar negeri. Kedua, terjadi tumpang tindih 
kegiatan dan program di antara kementrian/lembaga. Dan ketiga, hilangnya 
peluang untuk memanfaatkan secara optimal sumberdaya organisasi dari tiap 
K/L untuk melaksanakan program yang lebih efektif dalam skala yang lebih 
besar, terutama jika sumberdaya tersebut terintegrasi. 

 
Beberapa keluhan yang disampaikan oleh para pelaksana politik luar 

negeri merefleksikan masalah lemahnya koordinasi dan integrasi ini. 
Peluang-peluang kerjasama yang digali oleh perwakilan Indonesia di 
berbagai negara atau kawasan seringkali tidak dimanfaatkan karena tidak 
adanya integrasi dan komunikasi antara Kementrian Luar Negeri dengan 
Kementrian Perdagangan. Diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat dari 
Kementrian Luar Negeri terkait dengan larangan impor produk ikan 
Indonesia oleh Rusia, misalnya, dipandang tidak perlu oleh kementrian 
terkait, dan oleh karenanya tidak mendapatkan dukungan dan kerjasama dari 
lembaga tersebut. Partisipasi Indonesia di dalam pameran-pameran produk 
di luar negeri pada umumya menggunakan menggunakan lapak yang kecil 
bila dibandingkan dengan Cina, Malaysia, bahkan Vietnam. Tidak jarang 
pula terjadi di dalam satu pameran, Indonesia memiliki dua stand dari dua 
kementrian yang berbeda tanpa koordinasi sebelumnya. Hal ini tentunya 
mengurangi efektivitas promosi produksi Indonesia di luar negeri.  

 
Selain itu, sebagian terbesar dari perjanjian internasional yang telah 

ditandatangani adalah perjanjian yang “tidur”. Kebanyakan perjanjian dibuat 
tanpa perhitungan serta perencanaan yang matang, dan sebaliknya, 
cenderung bersifat formalitas dan timeserving. Kebanyakan perjanjian 
kerjasama dibuat pada saat kunjungan luar negeri atau kedatangan tamu 
untuk kebutuhan formalitas tersebut. Hal ini di satu sisi menimbulkan 
kesulitan untuk ratifikasi dan tindak lanjut, di sisi lain tidak memberikan 
banyak manfaat bagi pembangunan nasional. Masalah seperti ini sebenarnya 
bisa diatasi dengan koordinasi dan konsultasi yang baik antar lembaga. 
Lemahnya integrasi dan komunikasi di antara kementrian dan lembaga ini 
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merupakan salah satu hambatan yang perlu diatasi di dalam pelaksanaan 
politik luar negeri Indonesia ke depan.  

 
– Kekurangan SDM dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan 

Jika Indonesia memang merencanakan untuk lebih aktif di dalam diplomasi, 
jumlah SDM dengan standar kualifikasi yang memadai memang dibutuhkan. 
Saat ini jumlah dan kualitas SDM di Kemlu relatif terbatas. BPPK misalnya, 
sangat membutuhkan tenaga profesional untuk pengelolaan perpustakaan. 
Untuk melakukan riset dan memberkan rekomendasi yang bermutu, 
perpustakaan yang baik dan dikelola secara profesional sangat dibutuhkan. 
Apalagi BPPK baru saja dibangunkan Perpustakaan Ali Alatas, yang 
implikasinya membutuhkan tenaga pengelola yang profesional. Karena 
tanpa pengelolaan yang profesional, fasilitas yang baik tersebut tidak dapat 
memberikan pelayanan yang baik.  

 
Hal senada juga dirasakan pada bagian lain di tubuh Kemlu. Di 

bagian hukum, misalnya, tugas-tugas konsultansi perjanjian internasional 
membutuhkan tenaga ahli di bidang hukum. Dari jumlah SDM yang ada saat 
ini, sebagian mendapatkan tugas penempatan di luar negeri. Jumlah SDM 
yang tinggal tidak memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang 
dibebankan kepada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. 

 
– Proses pengambilan keputusan 

Proses pengambilan keputusan politik luar negeri yang dilakukan di 
lingkungan pemerintahan dan birokrasi di Indonesia dipandang cenderung 
lambat. Dalam sebuah wawancara dengan salah seorang narasumber, 
pandangan ini diekspresikan dalam bentuk lelucon. “Kalau orang Jerman 
ditanya tentang gajah, dia akan pergi ke perpustakaan dan kembali dalam 
satu bulan dengan buku yang tebal kemudian menjelaskan secara ilmiah 
tentang apa itu gajah. Kalau orang Inggris, dia akan langsung memakai topi 
dan membawa senapan, kemudian pergi ke Afrika untuk berburu gajah. 
Kalau orang Indonesia, akan membentuk panitia ad-hoc lalu ribut tentang 
SK-nya.” Narasumber yang lain mengungkapkan bahwa rapat di kalangan 
pimpinan birokrasi terlalu banyak jumlahnya sehingga menyita banyak 
waktu. 

 
Dampak dari kelambatan di dalam proses pengambilan keputusan ini 

adalah inefektivitas kinerja birokrasi. Karena banyak waktu yang tersita 
untuk rapat, misalnya, semakin sedikit waktu yang dialokasikan untuk 
menjalankan fungsi administratif yang lain secara lebih optimal seperti 
monitoring, evaluasi, melakukan kajian, membuat laporan, perencanaan dan 
lain-lain. Pada umumnya laporan tentang kinerja yang dikuantifikasi lebih 
bersifat formalitas dan tidak mencerminkan kinerja sebenarnya di 
lingkungan kementrian/lembaga.  



50 
 

2. Keterbatasan Anggaran 
Kecukupan anggaran di dalam pelaksanaan politik luar negeri merupakan hal 
yang sangat penting. Hal ini pertama karena setiap langkah operasional 
pelaksanaan politik luar negeri membutuhkan anggaran yang cukup untuk 
menjamin pelaksanaannya. Yang kedua, anggaran juga merupakan salah satu 
instrumen politik luar negeri yang penting untuk meningkatkan kerjasama dan 
kesalingtergantungan dengan negara-negara lain.  
– Kekurangan dana 

Secara umum Kementrian Luar Negeri dipandang membutuhkan lebih 
banyak perwakilan di berbagai belahan dunia, jika Indonesia ingin 
meningkatkan hubungan dagang dan diplomasi dengan masyarakat dunia 
yang lebih luas. Untuk pelaksanaan operasional pengadaan kantor 
perwakilan tersebut tentunya Kemlu membutuhkan anggaran lebih banyak.  

 
Selain itu, ada sebagian dari lembaga di dalam Kementrian Luar 

Negeri tidak diberikan dana yang cukup untuk melakukan kajian dan 
memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan oleh pimpinan. 
Masalah kekurangan anggaran ini meman tidak dirasakan oleh seluruh 
bagian dari kementrian. Sebagian narasumber mengatakan bahwa anggaran 
yang diperoleh dari pemerintah sudah memadai, sehingga kementrian luar 
negeri tidak membutuhkan peningkatan anggaran. Hal ini misalnya dapat 
dilihat juga dari tingkat daya serap anggaran beberapa direktorat yang 
cenderung rendah. Namun sekali lagi, jika Indonesia memang memiliki visi 
untuk meningkatkan peran dan posisi di dalam hubungan internasional, 
peningkatan anggaran untuk mengiringi peningkatan peran dan tanggung 
jawab internasional memang diperlukan.  

– Fleksibilitas penggunaan dana 
Beberapa lembaga mengusulkan adanya fleksibilitas atau otonomi di dalam 
penggunaan dana. Logika dari kebutuhan akan fleksibilitas tersebut adalah 
perubahan yang cepat di dalam politik dan ekonomi internasional yang 
menyebabkan bergesernya skala prioritas dari program dan kegiatan yang 
direncanakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, kajian terhadap untung-rugi 
(cost-benefit analysis) partisipasi ke dalam TPP pada tahun 2010 mungkin 
sangat diperlukan, namun tidak dianggarkan karena penganggaran dilakukan 
pada tahun sebelumnya. Beberapa pengeluaran untuk politik luar negeri juga 
bisa jadi kontroversial bagi publik domestik seperti misalnya pemberian 
bantuan pembangunan kepada negara-negara Pasifik Selatan. Meskipun 
dalam politik internasional bantuan tersebut dapat meningkatkan kerjasama 
dan kesalingtergantungan dengan negara-negara tersebut, namun untuk 
konsumsi politik domestik dapat selalu dipertanyakan terutama jika 
disandingkan dengan isu kesejahteraan masyarakat.  
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3. Struktur organisasi 
 

– Struktur bersifat kaku berdampak pada daya tanggap 
Struktur organisasi di dalam Kementrian/Lembaga yang bersifat kaku juga 
dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan politik 
luar negeri Indonesia. Perubahan struktur di dalam Kementrian memang 
pada umumnya tidak mudah dilakukan untuk menjamin kontinuitas. Jika 
perubahan itu dilakukan, tentu memerlukan prosedur dan waktu yang tidak 
terlalu singkat. Persoalannya adalah bahwa terkadang di dalam pelaksanaan 
RPJM ditemukan adanya kelemahan struktur yang membuat pekerjaan K/L 
jadi terhambat. Misalnya adalah diplomasi dan kerjasama ekonomi yang 
kurang terkoordinasi di antara banyak kawasan.   

 
Dampak dari struktur organisasi yang kaku tersebut adalah daya 

tanggap (responsiveness) kementrian terhadap peluang dan ancaman yang 
datang menjadi relatif rendah. Dengan dinamika politik dan ekonomi 
internasional yang relatif cepat berubah menuntut pelaksana diplomasi juga 
untuk dinamis dan menyesuaikan diri dengan perubahan isu-isu prioritas.  

 
– Alur koordinasi dan komunikasi tidak baku 

Di dalam penanganan beberapa isu tidak jarang ditemukan kesulitan yang 
berasal dari koordinasi dan komunikasi yang tidak memiliki prosedur 
standar. Dalam penanganan kerjasama CEPA misalnya, kebetulan di dalam 
Kemlu tidak ada satu lembaga pun  yang bertanggung jawab untuk 
menanganinya dan secara kebetulan pula tidak ada satu orang pun yang 
memiliki keahlian di bidang tersebut untuk diserahi tanggung jawab untuk 
itu. Di dalam kasus tersebut, sudah semestinya terdapat prosedur standar 
untuk menanganinya, termasuk di dalam sistem koordinasinya.  
 

4. Keterlibatan masyarakat 
– Belum berkembangnya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat 

sipil. 
Di dalam paradigma good governance yang dipromosikan oleh Kementrian 
Dalam Negeri, kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan bisnis 
merupakan salah satu prinsip penting yang harus dilaksanakan. Dalam 
perspektif ini, semakin hari semakin banyak masalah di dalam masyarakat 
yang tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah tanpa bantuan dari 
mayarakat dan bisnis. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan bisa bekerja 
dengan baik tanpa kemitraan dengan masyarakat dan bisnis. Paradigma ini 
secara kebetulan sejalan dengan format Komunitas ASEAN sebagai sharing 
and caring societies. Di dalam gagasan komunitas ASEAN ditekankan 
perlunya peningkatan peran masyarakat sipil di dalam kerjasama ASEAN 
yang selama ini lebih dekat dengan istilah state-driven integration agar 
pembentukan identitas regional semakin kuat di kalangan masyarakat.  
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Pembentukan komunitas epistemik dapat dianggap sebagai salah satu 

bentuk kemajuan di dalam kemitraan tersebut. Akan tetapi untuk 
mewujudkan kemitraan yang dapat membantu penyelesaian masalah-
masalah di dalam politik luar negeri, tentunya diperlukan lebih banyak 
kemajuan di luar pembentukan komunitas epistemik tersebut. Hingga saat 
ini, bentuk kemitraan yang produktif dengan masyarakat sipil dan bisnis 
belum dikembangkan.  

 
Pertemuan rutin dengan LSM dan partisipasi LSM di dalam sidang 

ASEAN cukup berhasil pada tingkat formal. Namun tidak di dalam 
substansi kemitraan. Pembuatan keputusan kerjasama regional tetap berada 
di tangan pemerintah, sedangkan pertemuan LSM lebih bersifat kontribusi 
wacana. LSM sendiri disinyalir kurang puas dengan efikasi partisipasi 
mereka di dalam pertemuan-pertemuan LSM di ASEAN.  

 
Permasalahan hubungan dengan masyarakat bisnis lebih terasa 

dampaknya di dalam kinerja K/L. Di kalangan pimpinan K/L sendiri 
berkembang persepsi bahwa kementrian memiliki fungsi hub yang 
membangun konektivitas yang menyediakan peluang-peluang ekonomi dan 
kerjasama fungsional bagi masyarakat bisnis dan K/L lainnya. Namun di 
dalam praktiknya, pemanfaatan peluang-peluang yang sudah disampaikan 
terbilang minimal.  

 
Ada sejumlah faktor yang diperkirakan menjadi penyebab dari 

rendahnya utilisasi peluang-peluang yang sudah dibangun. Pertama, tidak 
ada insentif untuk menindaklanjuti peluang kerjasama yang sudah 
didapatkan oleh para diplomat. Kedua, fasilitasi perdagangan internasional 
telah disediakan oleh negara seperti Singapura. Para diplomat Kemlu 
tentunya tidak menyediakan fasilitasi tersebut, dan juga tidak memiliki jalur 
koordinasi dengan kementrian lain yang bisa menyediakan fasilitasi tersebut. 
Perdagangan melalui Singapura sejauh ini lebih dipilih oleh para pebisnis 
Indonesia daripada secara langsung menghubungi Kemlu atau kontak yang 
diberikan oleh Kemlu. Padahal apabila perdagangan dapat dilakukan secara 
langsung tanpa melalui Singapura, keuntungan dari efisiensi dan sektor jasa 
dapat lebih dinikmati oleh para pengusaha Indonesia. Ketiga, selain tidak 
ada insentif dan fasilitasi negara, masyarakat bisnis dan K/L lain terkesan 
tidak serius di dalam merencanakan ekspansi pasar ke pasar-pasar non-
tradisional. Ada kesan yang kuat bahwa tidak ada ketertarikan untuk 
mengambil peluang di pasar non-tradional. Pameran produksi pada 
umumnya dilakukan hanya sekali tanpa tindak lanjut. Keempat, rendahnya 
akses informasi produk-produk Indonesia. Akan lebih mudah untuk 
mempromosikan produk Indonesia apabila setiap sektor menyampaikan 
jenis produknya yang ingin dipromosikan. Kelima, rendahnya harmonisasi 
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kebijakan lintas K/L. Terkait dengan kebutuhan produk tertentu dan 
keinginan swasembada, diplomasi harus dilakukan dengan dengan hati-hati. 
Oleh karena itu harmonisasi kebijakan lintas K/L perlu dilakukan. Keenam, 
relatif sulitnya pengurusan perijinan untuk perdagangan luar negeri. 
Pengurusan ijin di berbagai kementrian bervariasi, namun rata-rata lebih dari 
2 minggu, dengan catatan bahwa perijinan dari kementrian perdagangan 
harus mendapat rekomendasi dari kementrian lain yang terkait seperti 
pertanian, dan sebagainya. Yang unik adalah administrasi dari perijinan dan 
rekomendasi tersebut belum dikelola secara online sehingga lebih lambat 
dibandingkan negara lain seperti Cina, Malaysia atau Vietnam. Ketujuh, 
pada umumnya pasar non-tradisional secara geografis jauh dan 
membutuhkan usaha ekstra untuk merencanakan jalur transportasinya. 
Masalah ini dapat diatasi melalui fasilitasi negara untuk mendapatkan 
kontrak jalur distribusi dengan pihak ketiga seperti negara lain atau 
perusahaan transportasi asing. Namun sejauh ini belum ada usaha ke arah 
itu.  

 
– Awareness tentang peluang bisnis luar negeri masih minimal. 

Di dalam kacamata diplomat, membuka peluang bisnis seperti perdagangan 
dan investasi di luar negeri sejauh ini relatif mudah. Yang menjadi hambatan 
bukan faktor luar negeri, melainkan faktor internal atau dalam negeri sendiri. 
Ada kecenderungan perusahaan negara dan pengusaha nasional bersikap 
skeptis terhadap peluang bisnis di pasar non-tradisional dan oleh karenanya 
enggan untuk berpartisipasi. Sejumlah pasar non-tradisional memiliki 
potensi yang prospektif bagi perdagangan dan investasi dari Indonesia. Di 
Eropa Timur misalnya, industri pertahanan di negara-negara bekas pecahan 
Uni Soviet berpotensi untuk berkontribusi terhadap upaya Indonesia 
memenuhi kebutuhan pertahanan yang meningkat. Di bidang energi, 
beberapa negara memiliki sumberdaya alam dan teknologi yang dapat 
menjadi bagian dari strategi energy security Indonesia untuk pembangunan 
nasional ke depan. Dalam perspektif ini, awareness tentang peluang 
perdagangan dan investasi luar negeri, baik di pasar tradisional maupun 
transnasional perlu dikembangkan di kalangan masyarakat dan perusahaan 
negara.  

 

5. Perubahan dan Keberlanjutan 
 

Uraian singkat di atas tentang pencapaian politik luar negeri dan berbagai 
hambatan internal yang dihadapi menuntut Indonesia untuk merespon dengan tepat 
kondisi umum politik luar negeri Indonesia, terutama di dalam RPJM III yang akan 
datang. Secara umum prioritas kebijakan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 
kebijakan yang perlu dilanjutkan dan kebijakan yang memerlukan perubahan. 
Sejumlah kebijakan perlu dipertahankan atau dilanjutkan karena beberapa alasan, 
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yaitu efektivitasnya dalam mewujudkan kepentingan nasional, keterbatasan untuk 
melaksanakan kebijakan lain, dan kewajiban untuk berkontribusi terhadap 
komunitas internasional. Sementara itu sebagian kebijakan lainnya memerlukan 
perubahan karena sifatnya yang kurang terkait dengan pemenuhan kepentingan 
nasional, kurang efektif untuk pencapaian kepentingan nasional, dan terjadi 
perubahan di dalam lingkungan internasional yang mempengaruhi urgensi dan 
signifikansi kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya. Uraian 
mengenai hal ini akan didiskusikan lebih lanjut di dalam bab-bab selanjutnya.  
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Bab 4. 
Perubahan Lingkungan Internasional 

 

1. Pengantar 
 
Selama pelaksanaan RPJM II (2010-2014), lingkungan strategis dan 

ekonomi internasional berkembang dengan dinamis. Beberapa perubahan yang 
terjadi berpotensi membawa dampak terhadap pembangunan nasional, baik berupa 
peluang maupun tantangan. Perubahan-perubahan lingkungan tersebut perlu 
direspon oleh pemerintah dengan kebijakan dan politik luar negeri yang efektif agar 
peluang yang terbuka dapat diraih sedangkan tantangan yang menghadang dapat 
diatasi. 

 
Di dalam bab ini kita akan mendiskusikan perubahan-perubahan lingkungan 

yang menjadi konteks bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam periode 
2015-2019. Pembahasan di dalam bab ini akan diorganisasikan ke dalam tiga bagian 
utama, yaitu bagian pertama membahas lingkungan strategis, bagian kedua 
membahas lingkungan ekonomi, dan yang ketiga mendiskusikan isu-isu strategis di 
dalam kedua lingkungan tersebut yang dapat diambil sebagai fokus untuk 
perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam pelaksanaan RPJM III 
(2015-2019). 

 

2. Lingkungan Strategis Internasional 
 
Politik luar negeri Indonesia pada periode 2015-2019 akan dilaksanakan 

dalam konteks strategis yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. 
Hal ini karena pertama, ada pergeseran konstelasi kekuatan global (global power 
shift) dan tata politik dunia (global governance). Dalam lima tahun ke depan, 
kecenderungan konstelasi kekuatan global ada dua kemungkinan, yaitu antara 
bipolar atau non-polar. Kecenderungan bipolar saat ini terlihat dengan 
meningkatnya persaingan antara Cina dengan AS di dalam berbagai arena 
diplomasi, mulai dari tingkat Asia hingga global.  

 
Kecenderungan non-polar bisa juga terjadi apabila persaingan antara Cina 

dan AS tidak diikuti dengan perluasan persaingan di kalangan negara-negara yang 
menjadi pendukung masing-masing negara. Untuk memenangkan persaingan, kedua 
negara harus dapat memperoleh dukungan dari negara-negara lain. Kemampuan 
kedua negara untuk menarik dukungan akan sangat ditentukan oleh proses 
diplomasi dan transaksi yang dilakukan. Dalam kasus dimana negara-negara lain 
bersikap acuh tak acuh dan/atau netral terhadap persaingan keduanya, maka yang 
terjadi adalah situasi non-polar. Tidak ada satu negara pun yang menjadi pemimpin 
dalam tata politik dunia. Tanggung jawab sebagai pemimpin dalam tata politik 



56 
 

dunia kemungkinan akan dihindari oleh AS di masa depan meski saat ini AS masih 
berkontribusi (Sukma, 2013). 

 
Pergeseran kekuatan dari Barat ke Asia Timur memiliki implikasi terhadap 

isu-isu global. Pergeseran ini sudah terlihat jelas dari menguatnya Cina dan 
melemahnya Eropa Barat. Asia saat ini telah menjadi center of gravity, 
menggantikan Trans-Atlantic yang mengalami masa surut (Wirajuda, 2013). 
Pergeseran ini telah menyebabkan AS sangat berkepentingan untuk menjaga 
balance of power di Asia Timur, ditunjukkan dengan prioritas politik luar negerinya 
yang diletakkan pada pivot to Asia. Negara-negara Eropa Barat di masa pemulihan 
krisis saat ini kemungkinan akan lebih berkonsentrasi pada urusan domestik dan 
regional di kawasannya sendiri dan tidak menghabiskan energi serta sumberdayanya 
untuk berpartisipasi dalam menjaga balance of power di Asia Timur. Perubahan ini 
memiliki implikasi yang cukup besar bagi Indonesia dalam merespon isu-isu global 
seperti perubahan iklim dan peran institusi global seperti PBB, IMF, G20, OKI, dan 
sebagainya. 

 
Kedua, terjadi perubahan kekuatan di Asia Timur. Cina menggeser Jepang 

sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah AS pada tahun 2010. Sebelumnya 
Jepang merupakan kekuatan ekonomi kedua terbesar selama lebih dari tiga dekade 
sejak tahun 1978. Pergeseran ini bukan hanya gambaran angka statistik kosong 
karena perbedaan GDP per kapita di antara keduanya yang tetap menjadikan Jepang 
sebagai negara industri maju terbesar kedua di dunia, akan tetapi peningkatan 
perdagangan internasional Cina membuat negara tersebut menjadi negara dengan 
cadangan devisa terbesar di dunia. Hal ini meningkatkan pengaruh Cina karena 
peningkatan kemampuan untuk membantu proses pemulihan krisis ekonomi global. 
Di Asia Timur sendiri, kontribusi Cina di dalam CMIM meningkat sehingga 
meningkatkan pula pengaruhnya di kawasan tersebut. 

 
Meskipun kebangkitan Cina merupakan fenomena yang penting di dalam 

pemeliharaan keseimbangan kekuatan di Asia Timur, namun ada dinamika lain 
yang memiliki implikasi penting terhadap pemeliharaan balance of power di 
kawasan tersebut. Dinamika tersebut adalah kecenderungan kebangkitan kembali 
Jepang. Setelah cukup lama mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonominya, 
Jepang dalam kepemimpinan Shinzo Abe yang kedua sedang merajut kembali 
harapan untuk bangkit lagi dan mengimbangi kemajuan Cina. Kebijakan 
“Abenomics” yang menitikberatkan pembangunan ekonomi pada tiga prioritas 
utama –yaitu kebijakan agresif bank sentral Jepang untuk meringankan bunga dan 
investasi, meningkatkan pengeluaran pemerintah terutama pada pembangunan 
infrastruktur, serta strategi pertumbuhan melalui devaluasi yen– membangkitkan 
harapan masyarakat Jepang akan kebangkitan kembali negara mereka. Jika trend 
pertumbuhan Jepang terus tinggi, maka persaingan Cina dan Jepang di kawasan 
Asia Timur dan Tenggara akan menciptakan peluang dan tantangan yang harus 
direspon oleh Indonesia. 
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Ketiga, meningkatnya kompetisi dan rivalitas antara AS dan Cina di Asia 

Tenggara. Kemajuan Cina dan peningkatan pengaruhnya di Asia Tenggara 
ditanggapi dengan serius oleh AS melalui kebijakan yang cukup agresif. Pada tahun 
2010, AS memutuskan untuk turut berpartisipasi mengembalikan balance of power 
di Asia Tenggara melalui kebijakan rebalancing. Kebijakan ini diterjemahkan 
dengan perimbangan kekuatan militer, dimana AS meningkatkan kapasitas 
militernya di Australia, Singapura, dan Filipina. Pesan yang mungkin ingin 
disampaikan AS kepada Cina melalui kebijakan tersebut adalah bahwa AS memiliki 
kapasitas untuk menutup Selat Malaka dan Selat Lombok kapan saja bila mereka 
menginginkannya. Kedua selat tersebut sangat vital bagi lalu lintas perdagangan –
baik ekspor maupun impor– Cina, sehingga bila penutupan kedua selat itu 
dilakukan, Cina akan sangat dirugikan. Kebijakan dari AS ini di dalam praktiknya 
memancing Cina untuk meningkatkan kapasitas perangnya serta pengawasan dan 
pengaruhnya di Asia Tenggara. Hal ini tentunya mempertegas rivalitas di antara AS 
dan Cina di kawasan ini.  

 
Keempat, kembalinya pola hubunganpower politics di antara kekuatan-

kekuatan politik besar, yaitu AS, Cina, Jepang, India dan Rusia. Persaingan antara 
Rusia dan Cina di satu sisi dengan AS di sisi lain terlihat cukup jelas dalam usulan 
intervensi kemanusiaan dalam kasus Suriah di Dewan Keamanan PBB. India sendiri 
cukup berhasil mendorong kebijakan dipertahankannya subsidi pertanian pada batas 
25% di dalam rejim perdagangan dunia, meskipun AS awalnya mengusulkan 
pengurangan hingga mencapai 15%. Jepang, di sisi lain, sejak pertengahan dekade 
2000-an semakin kuat keinginannya untuk memperkuat negaranya menghadapi 
ancaman persaingan dari Cina.  

 
Persaingan kekuasaan di antara negara-negara besar tersebut juga dapat 

mempengaruhi kawasan Asia Tenggara. Beberapa kasus yang mengindikasikan 
adanya persaingan tersebut misalnya adalah sengketa Laut Cina Selatan dan 
pemeliharaan kerjasama yang difasilitasi oleh ASEAN seperti ASEAN Regional 
Forum (ARF), ASEAN + 3 (APT), dan East Asia Summit (EAS). Kebangkitan Cina 
menuju status negara adikuasa tampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja, 
mengingat saat ini Cina menjadi motor penggerak utama perekonomian dunia 
melalui perdagangan internasional. Di tengah melemahnya perekonomian Eropa 
dan Amerika Serikat, PDB Cina terus merangkak mendekati AS. Sejak tahun 2010, 
Cina telah melampaui Jepang sebagai negara kedua terbesar di dunia dalam ukuran 
PDB. Jika AS tidak mengalami pemulihan dengan cepat, maka dalam 10 tahun ke 
depan, Cina akan menjadi yang terbesar di dunia melampaui AS. Ketika itu terjadi, 
tentunya peta persaingan kekuasaan di antara kekuatan-kekuatan besar dunia 
tersebut akan mengalami perubahan.  

 
Di dalam ASEAN sendiri, dampak persaingan kekuasaan dapat 

diidentifikasi pada berbagai interaksi dengan Cina, terutama dengan hadirnya AS di 
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kawasan. Kebijakan ‘pivot to Asia’ yang dinyatakan oleh Kementrian Luar Negeri 
AS sejak 2010 mempertegas komitmen AS untuk terus menjaga keseimbangan 
kekuasaan di kawasan Asia Tenggara. Kegagalan ASEAN pada tahun 2012 untuk 
menghasilkan suatu pernyataan bersama tentang perkembangan kasus sengketa Laut 
Cina Selatan disinyalir karena persaingan tersebut. Cina semakin berpengaruh di 
kawasan daratan Asia Tenggara, sementara AS menambahkan jumlah pasukannya 
di Darwin, Australia, sebagai tindakan penyeimbang. Situasi ini di masa depan 
berpotensi membentuk model hubungan internasional di kawasan dan mengikis 
sentralitas ASEAN karena kebijakan kolektif akan lebih ditentukan oleh 
kepentingan atau setidaknya persetujuan dari kedua negara besar.  

 
Mengingat trend pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik saat ini, kawasan 

Asia akan menjadi pusat perekonomian dunia dalam 10 tahun ke depan. Saat ini 
perdagangan di Asia sudah mencapai 45% dari total perdagangan di dunia. Jika 
pertumbuhan saat ini konstan, maka dalam 10 tahun akan menjadi 60% dari total 
perdagangan dunia. Persaingan kekuasaan di antara negara-negara besar dapat 
menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pemenuhan kepentingan 
nasional Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting agar politik luar negeri 
Indonesia dalam 5 tahun ke depan dapat mencegah situasi yang merugikan 
kepentingan nasional dan sebaliknya mendorong terciptanya situasi yang 
menguntungkan bagi kepentingan nasional.  

 
Kelima, masalah tatanan regional (regional order) di kawasan Asia 

Tenggara. Tantangan yang dihadapi dalam tatanan regional adalah mempertahankan 
dan memberi makna bagi sentralitas ASEAN. Dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi di tingkat kawasan dan global, sentralitas ASEAN akan mendapat ujian di 
dalam bidang keamanan melalui penanganan kasus sengketa Laut Cina Selatan dan 
diplomasi nuklir Korea Utara. Di bidang ekonomi, sentralitas ASEAN akan diuji 
oleh kerjasama Indo-Pasifik dan hubungan eksternal ASEAN.  

 
Sengketa Laut Cina Selatan dan diplomasi nuklir Korea Utara merupakan 

dua kasus konflik rumit yang dihadapi di kawasan Asia Timur. Dalam kasus Laut 
Cina Selatan, ada lima negara yang mengklaim kedaulatan atas sebagian wilayah, 
ditambah Cina yang mengklaim seluruh wilayahlaut tersebut. Empat dari enam 
negara tersebut adalah anggota ASEAN, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan 
Brunei Darussalam. Negara pengklaim lain selain Cina adalah Taiwan. Insiden 
bersenjata sering terjadi di antara negara-negara pengklaim tersebut terkait dengan 
tuduhan pelanggaran batas wilayah laut seperti pembangunan basis militer, illegal 
fishing, maupun aktivitas eksplorasi dan ekstraksi energi fosil di wilayah Laut Cina 
Selatan. Masalah ini relatif rumit karena masing-masing negara yang terlibat 
cenderung mengambil kebijakan secara unilateral dan mengabaikan mekanisme 
regional, sehingga mengakibatkan munculnya dilema keamanan di kawasan.  
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Kasus diplomasi nuklir Korea Utara tidak kalah rumitnya dengan sengketa 
wilayah di Laut Cina Selatan. Korea Utara memiliki persepsi ancaman yang 
tergolong unik di era globalisasi saat ini, yaitu menganggap AS sebagai ancaman 
bagi keamanannya. Hal ini dapat dimaklumi karena hingga saat ini para pemimpin 
di Korea Utara merasa mereka belum memiliki perjanjian perdamaian sejak 
berakhirnya Perang Korea, dan AS memasukkan negara tersebut sebagai salah satu 
axis of evil pada tahun 2001 dalam pidato Presiden Bush dan tahun 2002 di dalam 
naskah Strategi Keamanan Nasional AS. AS tidak dapat dengan mudah memaksa 
Korea Utara menghentikan nuklirnya, karena kekerasan militer dapat mengundang 
reaksi negatif dari Cina dan Rusia. Namun tanpa tindakan apapun dari komunitas 
internasional, Korea Utara kerap menimbulkan keresahan bagi negara-negara aliansi 
AS di kawasan tersebut –terutama Jepang– dengan ujicoba peluru kendali dan 
pembangunan instalasi nuklirnya. Hal ini tentunya menimbulkan dilema tersendiri 
bagi AS dan negara-negara aliansinya seperti Jepang dan Korea Selatan.  

 
Indonesia secara kebetulan merupakan salah satu negara yang dianggap 

bersahabat oleh Korea Utara. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi 
tersebut adalah faktor Sukarno yang pernah dekat dengan Korea Utara di masa 
kepemimpinan Kim Il Sung. Di masa kepresidenan Megawati, Indonesia pernah 
diundang oleh Korea Utara untuk menghadiri Six Party Talks dalam negosiasi 
masalah nuklir. Korea Utara bergabung dengan ARF pada tahun 2000, dan pada 
tahun 2011 di saat Indonesia menjadi tuan rumah ARF, Korea Utara menerima 
fasilitasi yang dilakukan Indonesia untuk bertemu secara informal dengan Korea 
Selatan dan menyepakati kerjasama di antara keduanya. Hal ini menunjukkan 
adanya kepercayaan, sehingga ada peluang bagi Indonesia untuk melalui ASEAN 
berkontribusi bagi penyelesaian diplomasi nuklir Korea Utara.  

 
Baik kasus Laut Cina Selatan maupun nuklir Korea Utara, keduanya 

merupakan kasus yang dilematis bagi negara-negara yang terlibat langsung di 
dalamnya. Peranan ASEAN di dalam penanganan kasus tersebut dapat menentukan 
arah tatanan regional di bidang keamanan di masa depan. Jika kasus-kasus tersebut 
berkembang ke arah power politics di antara negara-negara besar, maka tatanan 
regional yang berkembang akan lebih ditentukan oleh kebijakan negara-negara 
besar. Akan tetapi apabila ASEAN mampu mengambil inisiatif yang bisa diterima 
dan disepakati oleh berbagai pihak untuk penyelesaian kedua konflik tersebut, 
tentunya hal ini akan bermanfaat untuk memperkokoh sentralitas ASEAN di dalam 
menciptakan tatanan regional yang lebih sesuai dengan harapan negara-negara di 
Asia Tenggara, termasuk Indonesia.  

 
Tantangan yang keenam adalah kepemimpinan Indonesia di ASEAN. 

Kepemimpinan tidak harus diartikan sama dengan chairmanship atau keketuaan. 
Indonesia tidak harus menjadi ketua untuk tetap menunjukkan kepemimpinan di 
dalam ASEAN. Indonesia misalnya memimpin di dalam proses pembentukan 
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) meskipun 
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tidak sedang menjabat sebagai ketua. Menurut Hassan Wirajuda, kepemimpinan 
Indonesia di dalam proses tersebut lebih berasal dari gagasan dan inisiatif untuk 
mewujudkan gagasan tersebut. Jika Indonesia memang memiliki visi untuk 
melanjutkan dan meningkatkan kepemimpinan di dalam pergaulan dunia 
internasional, visi tersebut bisa dicapai tanpa harus menduduki kursi sebagai ketua 
dari organisasi-organisasi kerjasama regional atau multilateral. Kepemimpinan 
Indonesia dapat diwujudkan dengan gagasan dan inisiatif.  

 
Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kepemimpinan Indonesia di 

ASEAN masih cukup banyak. Ini berarti peluang untuk memelihara dan 
meningkatkan peran kepemimpinan Indonesia masih cukup besar, tinggal 
bagaimana memanfaatkannya. Beberapa masalah besar di bidang keamanan masih 
menjadi agenda yang harus diselesaikan ASEAN seperti perubahan politik damai di 
Myanmar, sengketa Laut Cina Selatan, diplomasi perbatasan, penanganan 
transnational organized crime (TOC), promosi pelaksanaan HAM dan demokrasi, 
mitigasi bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya.  

 
Tantangan yang ketujuh adalah memperbaiki citra Indonesia terkait dengan 

isu pelanggaran HAM dan praktik-praktik intoleransi antar kelompok masyarakat. 
Dalam rangka meningkatkan peran Indonesia dalam promosi atau projeksi 
demokrasi dan HAM, tentunya penting bagi Indonesia untuk dipandang sebagai 
negara yang membela dan mengindahkan HAM, serta menjalankan demokrasi. 
Meskipun secara umum demokrasi telah dijalankan dan penegakan HAM terus 
diupayakan, namun di dalam praktiknya beberapa peristiwa di dalam politik 
nasional seringkali dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan praktik intoleransi 
antar kelompok, sehingga mengikis citra Indonesia sebagai negara yang 
menegakkan HAM dan demokrasi. Misalnya saja dalam kasus internasionalisasi 
Papua dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah atau Syiah di Indonesia.  

 
Dalam kaitan ini, isu yang menjadi perhatian khusus di kalangan 

pemerintahan dan akademisi adalah internasionalisasi Papua. Beberapa insiden 
kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mendapat ekspose media 
internasional dan bukan tidak mungkin mendapat perhatian dari negara-negara 
tetangga, terutama negara-negara Pasifik Selatan dan negara-negara yang 
memimpin di dalam promosi demokrasi secara global seperti negara-negara industri 
maju. Tantangannya bagi Indonesia adalah bagaimana menangani konflik di Papua 
dengan baik dan mencegah internasionalisasi isu tersebut sehingga agar tidak 
menimbulkan citra negatif terhadap Indonesia dan mengganggu hubungan bilateral 
dan diplomasi Indonesia di dalam forum-forum kerjasama multilateral.  
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3. Lingkungan Ekonomi Internasional 
 
Dalam konteks ekonomi, ada beberapa isu yang perlu mendapatkan 

perhatian untuk penyusunan RPJM III mendatang. Isu-isu yang dimaksud adalah 
kesiapan menjelang pelaksanaan AEC, persaingan skema kerjasama perdagangan, 
keamanan pangan dan energi, kerjasama Selatan-Selatan, dan perluasan pasar non-
tradisional. Pada bagian ini akan kita bahas isu-isu di dalam konteks ekonomi 
internasional tersebut satu per satu. 

 
1. Kesiapan menghadapi AEC 

 
Di dalam negeri sendiri, sebagian publik di Indonesia masih 

menyangsikan kesiapan Indonesia untuk menghadapi pelaksanaan AEC di akhir 
tahun 2015. Alasan dari kekhawatiran tersebut ada beberapa, yaitu pertama, 
kesiapan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memfasilitasi 
aktivitas perdagangan dan investasi di bawah payung AEC. Ketidaksiapan 
pemerintah di dalam menghadapi AEC dapat dilihat dari daya saing 
perekonomian Indonesia yang tidak mengalami kenaikan signifikan dalam 
beberapa tahun terakhir. Infrastruktur perekonomian Indonesia, mulai dari 
transportasi, pelabuhan dan bandara dinilai tidak memadai untuk menopang 
peningkatan perdagangan. Tidak hanya di tingkat pusat, pemerintah daerah juga 
dipandang tidak melakukan persiapan yang memadai menyambut berlakunya 
AEC pada tahun 2015 yang akan datang.  

 
Di luar pemerintah, kesiapan masyarakat menghadapi persaingan yang 

akan berkembang pada pelaksanaan AEC dipandang belum cukup kuat. Daya 
saing perekonomian Indonesia yang diukur dari efisiensi dan produktivitas juga 
dipandang tidak dipersiapkan dengan baik sejak Bali Concord II ditandatangani. 
Kekhawatiran yang muncul terhadap ketidaksiapan ini adalah pertama, 
Indonesia dapat terjebak pada middle income trap. Dengan rendahnya daya 
saing Indonesia saat ini, dikhawatirkan Indonesia hanya akan tumbuh sebagai 
negara penyuplai bahan baku industri. Meskipun pemerintah telah 
mengeluarkan aturan tentang larangan ekspor sumberdaya alam mentah, namun 
tetap ada kekhawatiran akan keberhasilan pelaksanaan aturan tersebut karena 
infrastruktur perusahaan-perusahaan nasional dipandang belum siap untuk 
mengolah dan pemproduksi SDA dengan nilai tambah yang lebih tinggi.  

 
Terlepas dari kesangsian tersebut, pelaksanaan AEC sendiri tidak dapat 

terhindarkan. Pertama karena kesepakatan AEC sangat terkait dengan 
kredibilitas Indonesia dan ASEAN, maka mengundurkan diri dari kesepakatan 
tersebut atau melakukan perubahan jadwal dapat mempengaruhi kepercayaan 
investor asing terhadap Indonesia dan ASEAN. Integrasi ekonomi melalui AEC 
sejak awal memang ditujukan untuk membangun daya tarik ASEAN sebagai 
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sebuah economy of scale bagi para investor sehingga diharapkan investasi akan 
berdatangan dan menopang pembangunan ekonomi di negara-negara anggota 
ASEAN. AEC sendiri didefinisikan sebagai a single market and production 
base di Asia Tenggara. Pembentukan komunitas ekonomi ini dipandang perlu 
mengingat semakin tingginya persaingan dengan Cina dan India yang daya 
saingnya semakin kuat. Jika Indonesia atau negara-negara lain mundur dari 
kesepakatan AEC, kredibilitas serta komitmen ASEAN dan Indonesia yang 
telah lebih dari satu dekade menjanjikan keuntungan economy of scale dapat 
dipertanyakan.  

 
Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan lebih baik 

untuk menghadapi implementasi penuh dari kesepakatan AEC. Saat ini 
implementasi check list dari roadmap AEC oleh Indonesia telah mencapai 82%, 
namun daya saing perekonomian Indonesia masih terbilang rendah 
dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia saat ini menempati 
peringkat 38 dari 148 negara di dunia dalam hal daya saing perekonomian 
(Global Competitiveness Index, World Economic Forum, 2013-2014).  Di 
ASEAN sendiri daya saing Indonesia hanya menempati urutan keempat setelah 
Singapura, Malaysia, dan Thailand.   

 
Faktor kedua yang membuat AEC tidak dapat dihindari adalah bahwa 

AEC merupakan bagian dari liberalisasi dalam skala yang lebih luas. integrasi 
ekonomi regional bagi sebagian orang merupakan building block bagi 
liberalisasi ekonomi global. Secara bertahap, Indonesia harus menjadi bagian 
dari liberalisasi ekonomi multilateral. Tahap pertama dimulai dari Asia 
Tenggara, kemudian Asia, trans-Pasifik dan pada akhirnya di tingkat global. 
Proses ini dipandang sebagai proses yang tidak terelakkan dan harus dihadapi 
pada saatnya. Yang harus dilakukan oleh Indonesia bukanlah menghindari, 
melainkan beradaptasi dengan, dan mengambil manfaat dari proses perubahan 
tersebut. Proses adaptasi yang dimaksudkan memang bukan proses yang mudah. 
Adaptasi tersebut dilakukan dengan meningkatkan daya saing baik dalam 
ukuran efisiensi maupun inovasi. Dengan kata lain, Indonesia harus 
mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi trend di dalam 
perekonomian global, yang dimulai dari pelaksanaan AEC. 

 
Persiapan dalam menghadapi implementasi penuh AEC ini harus 

dilakukan secara komprehensif di semua sektor. Menurut Hassan Wirajuda, 
persiapan tersebut harus mulai dikembangkan di tingkat Menteri Koordinasi 
(Menko). Pembangunan industri yang berbasis efisiensi dan inovasi harus 
ditingkatkan lagi untuk mengangkat daya saing industri Indonesia. Investasi 
pada infrastruktur, sumberdaya manusia dan teknologi harus ditingkatkan untuk 
mendukung pembangunan industri, diiringi dengan kebijakan-kebijakan 
penguatan ekonomi lokal baik berupa jaring pengaman sosial maupun industri 
berbasis komunitas untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan ketahanan 
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ekonomi masyarakat. Secara simultan, kerjasama internasional perlu diarahkan 
untuk penguatan ekonomi domestik tersebut agar manfaat pembangunan dapat 
dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga prinsip berkeadilan dan 
berkelanjutan dapat ditegakkan. Hal ini hanya dilakukan dengan upaya yang 
terkoordinasi dan terintegrasi seluruh instansi.  

 
2. Persaingan skema kerjasama perdagangan 

 
Sebagaimana telah disebutkan pada Bab III sebelumnya, saat ini ada dua 

skema kerjasama perdagangan multilateral yang menimbulkan perdebatan di 
antara para pembuat kebijakan di Indonesia, yaitu TPP dan RCEP. Selain kedua 
perjanjian tersebut, ada beberapa skema kerjasama lain yang telah lebih dahulu 
ditandatangani seperti AFTA, ASEAN+1, dan APEC. AFTA dan ASEAN+1 
telah mulai berlaku, sedangkan APEC diharapkan berlaku penuh bagi negara 
berkembang mulai tahun 2020.  

 
Persoalan yang sering diangkat terkait dengan kemunculan berbagai 

skema liberalisasi adalah aspek strategis dari organisasi-organisasi tersebut. TPP 
dan RCEP sering dipandang sebagai instrumen bagi rivalitas AS dan Cina di 
kawasan Asia-Pasifik atau Indo-Pasifik. Pembentukan TPP (2010) di luar APEC 
dipandang sebagai upaya untuk menghubungkan berbagai skema kerjasama 
ekonomi dengan APEC sehingga tenggat liberalisasi tahun 2020 dapat tercapai. 
RCEP yang muncul belakangan (2011), dipandang memberkan ruang bagi 
negara-negara Indo-Pasifik untuk membangun hub serupa namun dengan 
persyaratan yang lebih lunak daripada TPP.  

 
Indonesia sendiri sejak awal menolak untuk bergabung dengan TPP, 

namun mendukung terbentuknya RCEP. Pengamat politik luar negeri Indonesia, 
Rizal Sukma, berpandangan bahwa ada peluang Indonesia akan bergabung 
dengan TPP di kemudian hari. Menurutnya, RCEP dapat menjadi jembatan 
antara TPP dan AFTA. Dengan bergabungnya Jepang ke dalam TPP dan sinyal 
Cina bahwa mereka juga akan bergabung, maka absennya Indonesia dapat 
mempengaruhi peran Indonesia untuk mencegah rivalitas di antara negara-
negara besar berpengaruh terhadap Indonesia dan pembangunan di kawasan.   

 
Persoalan lainnya juga terkait dengan koordinasi antara kementrian. 

Menurut Dewi Fortuna Anwar, bergabungnya Indonesia ke dalam RCEP tidak 
melalui proses pembuatan keputusan yang melibatkan kementrian lain, sehingga 
muncul pro-kontra di kalangan pembuat kebijakan setelah kesepakatan 
ditandatangani. Pengujian terhadap kesiapan Indonesia belum dilakukan 
sehingga terkesan sebagai keputusan yang dibuat dengan tergesa-gesa.  
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3. Keamanan pangan dan energi 
 
Masalah keamanan pangan dan energi sebenarnya merupakan masalah 

global yang akhir-akhir ini semakin mengundang keprihatinan masyarakat. Di 
bidang energi, keprihatinan masyarakat terutama menguat setelah wacana 
pengurangan subsidi digulirkan, menipisnya cadangan minyak nasional dan 
belum mapannya penggunaan energi alternatif. Pengurangan subsidi bahan 
bakar minyak (BBM) dilakukan atas dasar pertimbangan anggaran yang 
semakin membengkak jika mempertahankan subsidi di tengah fluktuasi harga 
minyak yang cenderung meningkat. Indonesia telah menjadi net oil importer 
sejak tahun 2003 karena konsumsi yang meningkat dan kapasitas produksi yang 
lemah. Kenaikan harga BBM membuat subsidi sangat membebani anggaran 
negara sehingga menjadi sangat tidak efisien untuk mempertahankan subsidi 
tersebut. Namun bagi masyarakat, kenaikan tersebut telah mengakibatkan 
kenaikan harga barang yang secara signifikan mengurangi daya beli masyarakat. 

 
Hal kedua yang mengundang keprihatinan masyarakat adalah 

menipisnya cadangan minyak nasional. Dengan kapasitas produksi saat ini 
cadangan minyak Indonesia cukup untuk produksi hingga 12 tahun ke depan. 
Setelah itu, Indonesia harus mencari alternatif lain untuk menjamin keamanan 
energi nasional. Alternatifnya adalah membuka sumur-sumur minyak baru yang 
diperkirakan sebesar 3,4 miliar bbl. dari sejumlah tempat, konversi dari minyak 
bumi ke batubara dan gas, atau memanfaatkan sumber-sumber energi lainnya 
selain bahan bakar fosil seperti biomassa, panas bumi, dan sebagainya. Bila 
berhasil membuka sumur-sumur minyak baru, Indonesia diperkirakan memiliki 
cadangan minyak untuk 50 tahun ke depan.  

 
Kekhawatiran ketiga adalah terkait dengan pembangunan industri ramah 

lingkungan. Dalam rangka mengurangi emisi gas karbon, sangat penting bagi 
masyarakat di seluruh dunia untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang 
banyak menghasilkan emisi karbon. Jika Indonesia akan melakukan sesuatu 
terhadap perubahan iklim global, menerapkan kebijakan-kebijakan pengurangan 
emisi, termasuk kebijakan energi alternatif.  

 
Yang terakhir, persaingan energi di kalangan negara-negara dengan 

pertumbuhan konsumsi energi yang tinggi. Negara dengan tingkat konsumsi 
energi tertinggi di dunia saat ini adalah AS, namun Cina mengejar tingkat 
konsumsi tersebut. Di tahun 2020-an, Cina diestimasikan akan melampaui 
tingkat konsumsi minyak AS dan menjadi negara dengan konsumsi energi 
terbesar. Dengan tingkat persaingan yang tinggi di antara keduanya, bukan tidak 
mungkin negara-negara eksportir dan importir minyak di Asia Tenggara akan 
terkena dampaknya. Dalam situasi ini, jelas bahwa Indonesia perlu mulai 
memikirkan konsepsi keamanan energi nasional dan regional di kawasan Asia 
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Tenggara untuk menghindari persaingan yang tidak menguntungkan bagi 
negara-negara di kawasan.  

 
Masalah keamanan pangan sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini 

muncul sebagai salah satu masalah penting yang perlu diantisipasi oleh 
pemerintah. Isu impor bahan pangan dan kenaikan harga merupakan isu yang 
kontroversial bagi masyarakat karena Indonesia adalah negara yang kaya 
dengan SDA dan SDM. Namun dalam praktiknya, sejumlah faktor 
mempengaruhi ketersediaan dan kestabilan harga pangan di dalam pasar 
sehingga keamanan pangan menjadi terancam.  

 
4. Kerjasama Selatan-Selatan 

 
Tantangan di dalam Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) terutama 

terefleksi dari kontroversi di dalam politik domestik sendiri yang 
mempertanyakan apakah keputusan untuk memprioritaskan KSS sudah tepat 
dari segi manfaat, sasaran, maupun waktunya. Bagi sebagian politisi di dalam 
negeri prioritas dalam politik luar negeri Indonesia sudah seharusnya 
dialamatkan kepada negara-negara yang secara tradisional memiliki hubungan 
kemitraan yang erat dengan Indonesia, seperti  AS, Uni Eropa, Jepang, serta 
akhir-akhir ini Cina dan beberapa negara yang sedang maju pesat seperti Rusia 
dan India. Adapun hubungan kerjasama dengan negara-negara Selatan lain perlu 
diperhitungkan dengan cermat manfaat dan kerugiannya. Para politisi 
mengharapkan agar anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan teknis kepada 
negara-negara Selatan dalam kerangka KSS benar-benar memberikan manfaat 
yang tangible atau dapat diukur bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara 
berkembang dipandang lebih membutuhkan dana bantuan itu untuk 
pembangunan ekonomi domestik daripada untuk membantu negara-negara 
Selatan.  

 
Di dalam konteks pembangunan nasional, sebenarnya aspirasi untuk 

meningkatkan hubungan dengan negara-negara Selatan bukan hanya tidak 
bertentangan, akan tetapi juga sangat sejalan dengan visi pembangunan nasional 
secara umum, maupun di bidang politik luar negeri. Visi pembangunan nasional 
salah satunya mencita-citakan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025. 
Sebagai negara maju, Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab untuk turut 
serta membangun tatanan dunia yang aman dan damai. Salah satu cara untuk 
mengambil tanggung jawab tersebut adalah dengan memberikan bantuan teknis 
kepada negara-negara Selatan agar tujuan-tujuan pembangunan mereka dapat 
tercapai sehingga dapat terbangun negara-negara yang stabil, aman, damai dan 
bersahabat. Hal ini tentu saja termasuk bantuan untuk membangun sistem 
pemerintahan yang demokratis, karena secara teoritis menurut kalangan 
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institusionalisme liberal8, negara-negara demokrasi tidak berperang satu sama 
lain.  

Selain terkait dengan visi jangka panjang pembangunan nasional, 
bantuan teknis untuk negara-negara berkembang juga memiliki nilai investasi 
ekonomi dan strategis. Ketika memberikan bantuan teknis, Indonesia dapat 
sekaligus memperkenalkan produk-produk nasional kepada negara penerima 
bantuan seperti traktor atau alat pembajak sawah. Kemudian ketika bantuan 
teknis berakhir, produk-produk yang telah diperkenalkan akan menjadi bahan 
referensi bagi pembangunan di negara penerima bantuan. Di sinilah nilai 
investasi ekonomi dari bantuan teknis kepada negara-negara Selatan. 

 
Secara strategis, bantuan teknis untuk negara-negara Selatan juga dapat 

meningkatkan hubungan kerjasama dan persahabatan Indonesia dengan negara-
negara tersebut. Dalam diplomasi, akan lebih mudah bagi Indonesia untuk 
mempengaruhi organisasi internasional dengan lebih banyak sahabat. Bantuan 
teknis tersebut memang bukan faktor determinan bagi kerjasama dan 
persahabatan dengan negara-negara berkembang, namun merupakan salah satu 
faktor yang berkontribusi terhadapnya. Misalnya di dalam kasus Papua, sangat 
wajar jika negara-negara Pasifik Selatan merasakan simpati kepada korban 
pelanggaran HAM di Papua karena perasaan sebagai satu ras. Hubungan 
persahabatan antara Indonesia dengan Pasifik Selatan pada gilirannya akan turut 
menentukan apakah negara-negara tersebut akan memilih untuk memberi 
dukungan kepada intervensi untuk penegakan HAM di Papua atau menghormati 
kedaulatan Indonesia dan mempercayakan urusan penegakan HAM kepada 
otoritas nasional. Sejauh ini, negara-negara Pasifik Selatan telah menyatakan 
dukungannya pada pemerintah Indonesia untuk menjaga integritas bangsanya.  

 
5. Perluasan pasar non-tradisional 

 
Dengan perkembangan situasi ekonomi global saat ini, Indonesia akan 

membutuhkan penyesuaian strategi dalam perdagangan internasional. Dalam 
beberapa dekade terakhir, AS, Jepang dan Uni Eropa telah menjadi mitra 
dagang tradisional bagi Indonesia karena daya serap pasarnya yang besar. 
Dalam satu dekade terakhir, Cina telah melampaui negara-negara tersebut 
sebagai mitra dagang utama Indonesia. Negara-negara tengah lain seperti 
Kanada, Australia dan Korea Selatan juga telah menjadi mitra dagang yang 
signifikan bagi Indonesia, selain negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara 
tersebut akan tetap menjadi mitra dagang yang penting dalam jangka panjang 
bagi Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan struktur 

                                                            
8  Teori  tersebut  dikenal  dengan  nama  ‘democratic  peace  theory’. Menurut  teori  ini,  negara‐negara 
demokrasi  lebih  sulit untuk menetapkan perang dibandingkan dengan negara‐negara otoriter  karena 
sistem    pemerintahan mereka.  Di  negara‐negara  demokrasi,  untuk memutuskan  perang  dibutuhkan 
persetujuan dari parlemen sehingga perang tidak mudah dinyatakan. Lihat misalnya Russet dan Oneal 
(2001).  
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perdagangan internasional dalam satu dekade terakhir menuntut Indonesia untuk 
perluasan pasar non-tradisional. 

 
Perubahan struktur yang dimaksud adalah melemahnya pasar Eropa dan 

Amerika di satu sisi dan menguatnya pasar Cina di sisi lain, diiringi dengan 
tumbuhnya India, Rusia, Brazil, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Menguatnya 
Cina dan melemahnya Eropa dan Amerika secara sepintas memberikan kesan 
bahwa perdagangan internasional Indonesia dapat tetap tumbuh dengan struktur 
yang berbeda. Namun jika diperhatikan, ada beberapa hal yang menyertai 
perubahan tersebut yang membutuhkan respon yang tepat. Pertama, struktur 
ekspor Indonesia ke Cina lebih didominasi oleh industri primer. Negara-negara 
yang tumbuh pesat seperti Cina membutuhkan produk-produk industri primer 
dari Indonesia untuk energi dan bahan baku industri manufaktur mereka. Di satu 
sisi, hal tersebut wajar untuk tingkat pembangunan mereka. Namun dalam 
jangka panjang, jika ingin meningkatkan industri yang berbasis efisiensi dan 
nilai tambah, Indonesia perlu melakukan perubahan signifikan di dalam 
kebijakan perdagangan dan industrinya. Jika tidak dilakukan, Indonesia akan 
terjebak pada situasi middle-income trap, dimana Indonesia menjadi negara 
yang spesialisasi perdagangannya adalah menjadi supplier bagi kebutuhan 
bahan baku dan energi dari negara-negara besar.  

 
Kedua, ada kecenderungan kompetisi dengan Cina dalam perdagangan 

bila Indonesia ingin membangun industri dengan basis efisiensi dan inovasi. 
Perdagangan dengan Cina cenderung komplementer jika Indonesia lebih 
berorientasi pada industri primer. Namun jika Indonesia ingin memasuki pasar 
Cina atau pasar global dengan produk-produk industri manufaktur, maka 
Indonesia harus bersaing dengan Cina dalam hal efisiensi dan inovasi, dimana 
Indonesia saat ini masih agak tertinggal –untuk tidak menyebut sangat 
tertinggal.  

 
Ketiga, menurunnya daya serap pasar tradisional sebenarnya diiringi 

dengan menguatnya pasar non-tradisional. Hal ini tidak hanya berlaku bagi 
pasar Cina yang daya serapnya semakin meningkat. Sejumlah negara 
berkembang lainnya juga mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Fakta 
menarik yang terpenting adalah bahwa di kalangan negara-negara berkembang, 
ketika perdagangan dengan negara-negara maju mengalami penurunan, terjadi 
diversi perdagangan dengan negara-negara berkembang lainnya. Jadi misalkan 
terjadi diversi perdagangan Jepang dari Indonesia ke Cina, perdagangan 
Indonesia dengan Vietnam, India atau Brazil kecenderungannya meningkat. 
Negara-negara berkembang cenderung meningkatkan perdagangan di kalangan 
mereka sendiri ketika perdangangan dengan negara maju mengalami diversi. 
Kecenderungan ini sangat mungkin terjadi dan menjadi peluang bagi Indonesia 
untuk mengantisipasi diversi perdagangan dengan pasar tradisional seperti Cina, 
Jepang, AS dan Uni Eropa. Oleh karena itu, dalam perspektif ini perluasan pasar 
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tradisional merupakan tantangan yang perlu dikaji dan dirancang sebagai suatu 
insurance policy.  

 
Keempat, peluang untuk meningkatkan hubungan kerjasama 

perdagangan dan investasi dengan negara-negara yang termasuk ke dalam 
kategori pasar non-tradisional cukup tinggi dan belum tereksplorasi dengan baik 
selama ini. Banyak negara berkembang ingin membangun kerjasama 
perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Hal ini dikonfirmasi dalam 
wawancara dengan beberapa direktorat di Kementrian Luar Negeri. Negara-
negara di kawasan Afrika, Eropa, dan Amerika terbuka untuk kerjasama 
ekonomi dengan Indonesia. Yang cenderung menjadi kendala adalah 
kecenderungan pemerintah dan masyarakat domestik untuk mempertahankan 
strategi perdagangan dengan pasar tradisional dengan cara-cara yang sudah 
biasa dilakukan, bukan dari keterbukaan negara-negara lain untuk bekerjasama. 
Menurut narasumber di Kemlu, kebijakan untuk perluasan pasar non-tradisional 
sudah ditetapkan sejak RPJM II ini, namun kebijakan tersebut tidak diantisipasi 
oleh Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian sehingga relatif 
tidak berkembang. Di kalangan pengusaha domestik sendiri –sebagaimana 
diungkapkan pada bab sebelumnya– ada kecederungan untuk mempertahankan 
perdagangan dengan pasar non-tradisional melalui Singapura daripada secara 
langsung berhubungan dengan negara-negara tersebut. 

 
Kelima dan terakhir, pasar non-tradisional bagi Indonesia masih 

meliputi kawasan yang sangat luas. Beberapa tantangan yang harus dihadapi 
untuk perluasan pasar non-tradisional adalah jarak yang relatif jauh dan populasi 
yang umumnya sedikit.  Oleh karena itu, perdagangan dan investasi di negara-
negara tersebut perlu dilakukan dengan selektif dan strategis. Untuk itu, 
Indonesia perlu melakukan kajian tentang potensi perluasan pasar non-
tradisional ini dengan serius untuk mengetahui peluang dan tantangannya, serta 
menetapkan strategi yang tepat untuk dapat menangkap peluang tesebut dan 
mengatasi tantangannya. Wilayah yang luas, persebaran penduduk dan 
persebaran potensi dari pasar non-tradisional harus dapat dipetakan dengan baik.  

 

4. Isu-isu Strategis Perencanaan 
 

Di dalam pembahasan ringkas tentang lingkungan internasional di atas dan 
hambatan internal pada bab sebelumnya, ada beberapa isu strategis yang perlu 
diperhatikan di dalam penyusunan RPJM III yang akan datang. Isu-isu strategis 
tersebut meliputi (1) tantangan global dan regional; (2) kepentingan nasional; (3) 
kapasitas pemerintahan; (4) diplomasi efektif; (5) kemitraan strategis; (6) global 
governance; (7) kontribusi Indonesia; (8) kepemimpinan internasional. Pada bagian 
ini, kita akan mendiskusikan kembali tentang bagaimana isu-isu ini mempengaruhi 
corak politik luar negeri Indonesia dalam periode RPJM III mendatang.  



69 
 

1. Tantangan global dan regional 
 
Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga memiliki 

kewajiban untuk ikut berkontribusi di dalam menjawab berbagai tantangan 
global. Terdapat banyak tantangan global yang dirumuskan oleh berbagai 
komunitas internasional, mulai dari Millenium Development Goals (MDGs), 
keamanan manusia (human security), perang antar-negara (interstate wars), 
perang saudara (civil wars), perubahan iklim, proteksionisme dan perdagangan 
bebas, kejahatan transnasional, terorisme, hingga demokrasi dan good 
governance. Tantangan-tantangan tersebut pada umumnya merupakan 
tantangan-tantangan besar yang tidak ada satu pemerintah pun dapat 
menyelesaikannya sendirian secara otonom tanpa bantuan dari pihak lain. 
Mereka merupakan masalah bersama (shared problems) yang perlu diatasi 
secara kolektif.  

 
Tantangan di tingkat regional tidak jarang memiliki perbedaan signifikan 

dengan tantangan global. Realitas hubungan internasional di tingkat regional 
tidak jarang memiliki dinamika yang berbeda dengan tingkat global. Beberapa 
kawasan regional telah melangkah lebih cepat di dalam menghapuskan 
hambatan perdagangan dan melakukan integrasi ekonomi regional sebagaimana 
dilakukan oleh EU. ASEAN saat ini telah selangkah lebih jauh dari AFTA, yaitu 
dengan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN (AEC). Tantangan yang 
dihadapi bersama oleh negara-negara di kawasan sangat spesifik terkait dengan 
deepening dan widening integrasi ekonomi ASEAN. Di bidang politik dan 
keamanan, tantangan regional yang harus dihadapi cukup beragam, mulai dari 
penguatan institusi Sekretariat ASEAN, penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, 
perundingan perbatasan, kejahatan transnasional, hingga pengembangan second 
generation of ASEAN external relations.  

 
2. Kepentingan nasional 

 
Isu kepentingan nasional merupakan isu strategis yang sangat penting di 

dalam politik luar negeri. Setiap negara menggunakan istilah kepentingan 
nasional sebagai prinsip dasar di dalam hubungan inernasional. Meskipun di 
dalam praktiknya politik luar negeri seringkali dijalankan tanpa mengacu pada 
kepentingan nasional, sedangkan term kepentingan nasional seringkali sulit 
untuk didefinisikan. Meningkatnya kebebasan politik telah membuat masyarakat 
menjadi lebih peka terhadap politik luar negeri dan mempertanyakan manfaat 
politik luar negeri bagi kepentingan nasional.  

 
Dilema kepentingan nasional juga dialami oleh para diplomat dan 

pelaksana politik luar negeri Indonesia. Beberapa kebijakan di dalam RPJM II 
yang dikritik termasuk di antaranya adalah prioritas pada KSS yang dipandang 
tidak melayani kepentingan nasional. Masyarakat sangat peduli dan ingin 
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mengetahui apakah kebijakan luar negeri Indonesia melayani kepentingan 
nasional dan bagaimana kebijakan tersebut bermanfaat bagi kepentingan 
nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 
3. Kapasitas pemerintahan 

 
Isu berikutnya yang perlu diperhatikan di dalam merancang kebijakan 

dan politik luar negeri Indonesia ke depan adalah kapasitas pemerintahan. Yang 
dimaksud dengan kapasitas pemerintahan di sini yaitu kemampuan administratif 
lembaga-lembaga pemerintahan untuk menjalankan tugas untuk melindungi 
negara dan warganegaranya serta membuka peluang kemakmuran bagi 
warganegara dengan pembuatan keputusan, pelayanan dan penegakan hukum 
yang cepat, efisien dan efektif.  

 
Masalah kapasitas pemerintahan untuk menjalankan politik luar negeri 

merupakan isu selanjutnya yang perlu dipertimbangkan di dalam merancang 
kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Kapasitas tersebut bisa diukur dari 
kapasitas SDM, anggaran, teknologi, manajemen, maupun institusional. 
Pengembangan kapasitas akan diperlukan bagi pelaksanaan politik luar negeri 
yang visioner.  

 
Untuk mewujudkan visi meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi 

Indonesia di dalalm pergaulan dunia internasional, pengembangan kapasitas 
akan sangat diperlukan. Jika di dalam praktik selama ini koordinasi antar-
lembaga pemerintahan lemah, jumlah dan kualitas SDM kurang memadai, 
anggaran relatif terbatas, dan teknologi untuk memberikan perlindungan optimal 
bagi warganegara tidak dimiliki, maka jelas bahwa semua indikator 
menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pemerintahannya 
untuk mewujudkan visi politik luar negerinya dalam jangka panjang.  

 
4. Diplomasi efektif 

 
Sebagai salah satu instrumen politik luar negeri, diplomasi harus dapat 

dilakukan dengan efektif agar tujuan politik luar negeri dapat tercapai. 
Diplomasi pada umumnya dilakukan untuk membangun kesepakatan dan 
kerjasama antar negara. Instrumen politik luar negeri yang lain adalah 
kekerasan, yang pada umumnya digunakan untuk berperang, memaksakan 
kesepakatan atau menundukkan negara lain. Selain itu ada juga instrumen 
balancing yang ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan kekerasan 
antara negara-negara karena rendahnya insentif dan besarnya biaya yang harus 
ditanggung. Diplomasi seringkali tidak dapat dilepaskan dari instrumen lainnya 
di dalam politik luar negeri. Menurut Joseph S. Nye, Jr., efektivitas diplomasi 
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dalam kebanyakan kasus perlu didukung dengan seni penggunaan kekuatan soft 
dan hard power9 secara cermat.  

 
Salah satu permasalahan di dalam pelaksanaan politik luar negeri 

Indonesia adalah rendahnya keterkaitan antara politik luar negeri dengan 
kepentingan nasional. Secara umum, politik luar negeri dan pembangunan 
nasional dilaksanakan secara terpisah sehingga manfaat dari politik luar negeri 
kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di dalam negeri. Setiap 
kementrian mungkin menjalankan tugasnya atas dasar kepentingan nasional, 
namun tidak ada koordinasi dan integrasi yang menyatukan arah pembangunan, 
termasuk daya dukung diplomasi untuk mengoptimalkan kerjasama 
internasional. Hal ini mengakibatkan diplomasi menjadi tidak efektif. Agar 
diplomasi menjadi lebih efektif, Indonesia perlu merancang sinergi antara 
diplomasi dengan pembangunan nasional di bidang lainnya. Diplomasi harus 
mendapatkan dukungan dari sumberdaya-sumberdaya diplomasi, baik hard 
maupun soft power. Penekanan yang perlu dicatat dalam hal ini adalah arahnya 
harus jelas dan sinergis, sementara sumberdayanya harus dikembangkan dan 
dikerahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

 
5. Kemitraan strategis 

 
Isu kemitraan strategis merupakan isu penting yang di dalam 

pelaksanaannya harus dilakukan dengan perhitungan kemanfaatan yang cermat. 
Situasi persaingan dan kemitraan di dalam hubungan internasional kerap 
mengalami perubahan karena berbagai faktor, termasuk perhitungan 
kemanfaatannya (cost-benefit analysis). Ungkapan “a thousand friends, zero 
enemy” baik untuk membangun citra sebagai negara yang netral dan bersahabat. 
Dengan citra tersebut kepemimpinan dan kontribusi Indonesia di dalam 
pergaulan internasional dapat lebih mudah dilakukan. Akan tetapi yang perlu 
diperhatikan adalah bahwa untuk membangun kemitraan strategis, terkait 
dengan bentuk kemitraan, bidang kerjasama, dan rincian lainnya, tidak perlu 
menggunakan ungkapan di atas secara kaku sebagai suatu prinsip. Analisis yang 
dilakukan harus bersifat kontekstual dan mengedepankan kepentingan nasional. 
Misalnya di dalam situasi persaingan di antara negara-negara besar seperti Cina 
dengan AS, Cina dengan Jepang, dan sebagainya, maka slogan “a thousand 
friends, zero enemy” perlu diinterpretasikan secara kontekstual dan pragmatis. 
Ungkapan tersebut jangan diinterpretasikan secara pasif sebagai kecenderungan 
untuk menghindar dan abai terhadap persaingan karena semuanya adalah 
‘friends’. Namun perlu interpretasi aktif, bahwa untuk membangun hubungan 

                                                            
9 Konsep hard power dan  soft power diperkenalkan oleh  Joseph  S. Nye  Jr.  (2004). Pada prinsipnya, hard power 
merupakan  suatu  bentuk  kekuasaan  yang mudah  diidentifikasikan  dan  dipahami  dalam  arti  sempit. Wujudnya 
misalnya  adalah  kekuatan  ekonomi  dan  militer.  Cara  mempraktikkan  bentuk  kekuasaan  ini  adalah  dengan 
kekerasan,  ancaman,  sogokan  dan  transaksi.  Soft  power merupakan  bentuk  kekuasaan  yang  lebih  abstrak  dan 
bersumber pada nilai atau  institusi. Cara mempraktikkannya adalah dengan daya  tarik, agenda setting, diplomasi 
publik, institusionalisasi dan pembentukan identitas atau budaya.   
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yang damai dan bersahabat, Indonesia aktif berkontribusi membangun tatanan 
regional atau global. Hal yang sama juga berlaku bagi situasi persaingan lain. 
Misalnya di dalam masalah persaingan energi. Perubahan situasi geopolitik di 
kawasan Timur Tengah tidak bisa diterjemahkan sebagai hubungan ‘friends’ 
dan ‘enemy’.   

 
Menghadapi masalah dan tantangan global yang dihadapi masyarakat 

internasional saat ini tentunya membutuhkan kemitraan strategis. Aspirasi 
Indonesia untuk berkontribusi dan memimpin di dalam upaya menjawab 
berbagai tantangan global hanya bisa diwujudkan dengan kemitraan. Di tingkat 
regional, ASEAN dengan berbagai kemitraan yang dibangun di bidang ekonomi 
dan keamanan merupakan arena diplomasi yang memadai. Pada kawasan lain, 
bentuk kemitraan tersebut dapat dipertimbangkan. Di tingkat global, G20 dan 
PBB merupakan dua arena yang penting, termasuk di dalamnya Bank Dunia dan 
IMF.   

 
Kemitraan dalam pengertian hubungan bilateral antar negara merupakan 

arena diplomasi yang sama pentingnya dengan hubungan multilateral ketika 
menyangkut soal detil tindakan dan kerjasama. Keseimbangan di antara 
hubungan bilateral dengan multilateral perlu dibangun dan dipelihara.  

6. Global governance 
 
Masalah tatanan global (global governance) bisa dibedakan antara 

organisasi internasional dengan sistem internasional. Organisasi internasional 
(PBB) saat ini masih menghadapi tantangan reformasi, terutama di dalam 
organisasi Dewan Keamanan (DK) PBB. Struktur keanggotaan DK PBB yang 
dipandang sudah tidak lagi merepresentasikan dengan benar struktur kekuatan di 
kalangan negara-negara besar. Jepang dan Jerman sebagai dua negara yang 
sejak 1980-an telah menjadi kekuatan ekonomi dunia dan memberi kontribusi 
besar bagi anggaran PBB tidak memiliki kursi tetap. Negara-negara berkembang 
yang sedang maju pesat dan dalam waktu 20 tahun ke depan mungkin termasuk 
dalam 5 negara dengan ukuran ekonomi terbesar seperti India dan Brazil tidak 
memiliki kursi tetap. Sebaliknya negara-negara yang relatif kurang 
berkontribusi seperti Inggris dan Perancis justru bertahan sebagai anggota tetap.  

 
Dengan hak veto yang dimiliki oleh para anggota tetap saat ini, 

nampaknya struktur keanggotaan DK PBB tidak akan berubah dalam waktu 
dekat. Perubahan akan sangat dipengaruhi oleh suara dari para anggota tetap itu 
sendiri. Namun dalam jangka panjang, perubahan struktur ekonomi 
internasional akan mengubah struktur kekuasaan. Cina, India dan Rusia bisa saja 
memiliki daya tawar yang lebih tinggi sehingga bisa mempengaruhi reformasi 
PBB di kemudian hari.  
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Global governance memiliki nilai signifikansi yang besar bagi Indonesia 
jika Indonesia ingin berpartisipasi di dalam membentuk sistem internasional. 
Global governance menciptakan kultur dan nilai yang membatasi perilaku 
negara sehingga dapat mengurangi dampak anarkisme internasional, serta 
membangun koridor bagi terbangun dan terpeliharanya sistem internasional 
yang diharapkan. Yang menjadi pertanyaan adalah sistem internasional model 
apa yang diharapkan oleh Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan? Jika melihat 
perkembangan politik dan ekonomi internasional dalam 5 tahun terakhir, 
kecenderungannya mengarah kepada bipolar atau non-polar. Jika Cina dapat 
terus tumbuh sementara negara-negara rising powers lainnya mengalami 
stagnasi maka ketika tercapai parity dengan AS di pertengahan dekade 2020-an, 
sistem bipolar dapat terbangun kembali. Namun jika negara-negara lain juga 
tumbuh kemungkinan terbesarnya adalah sistem non-polar. Indonesia harus 
mempersiapkan strategi untuk mengambil peran yang aktif di dalam membentuk 
sistem internasional dan rejim internasional yang lebih baik.  

 
7. Kontribusi Indonesia 

 
Di dalam sistem internasional, pada umumnya negara-negara hanya 

menghadapi dua pilihan, mereka turut membentuk sistem yang sesuai dengan 
kepentingan nasionalnya, atau sistem itu membentuk kebijakan luar negerinya. 
Negara-negara yang memiliki sumberdaya kekuasaan yang cukup akan 
cenderung berusaha untuk membentuk sistem, sedangkan negara-negara yang 
tidak memiliki sumberdaya kekuasaan yang besar, akan cenderung untuk lebih 
reaktif dan beradaptasi terhadap sistem yang dibentuk oleh komunitas 
internasional.  

Bagi negara-negara besar, posisi dan peran mereka di dalam sistem 
internasional pada prinsipnya ditentukan sendiri oleh masing-masing negara. 
Mereka bisa mengambil tanggung jawab sebagai suatu ‘responsible great 
power’ untuk membentuk sistem internasional yang damai dan stabil, atau 
membiarkan komunitas internasional menentukan sendiri sistem yang mereka 
inginkan. Ada persepsi di kalangan pemimpin negara-negara besar bahwa 
tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang damai dan stabil itu harus 
diambil oleh negara besar, karena sejarah menunjukkan bahwa bila tanggung 
jawab itu tidak diambil, kecenderungan hubungan internasional adalah keras dan 
destruktif. Jika Indonesia akan menjadi negara yang maju sesuai dengan visi 
pembangunan nasional 2025, maka dalam perspektif ini, Indonesia memiliki 
pilihan untuk mengambil tanggung jawab untuk membentuk dan memelihara 
sistem tersebut. 

 
Namun hingga visi itu tercapai, dengan pengaruh dan sumberdaya yang 

terbatas, maka kontribusi yang bisa diberikan oleh Indonesia harus lebih rendah 
hati. Indonesia harus memposisikan diri dan menetapkan peran pada tingkat 
yang lebih rendah atau memaksimalkan kontribusi sebatas pengaruh dan 
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sumberdaya yang ada. ASEAN dalam kapasitasnya yang terbatas di lingkungan 
negara-negara major powers, merupakan sumberdaya kekuasaan yang potensial 
untuk mempengaruhi arsitektur sistem internasional. Dengan pengalaman 
mengelola ASEAN, Indonesia juga dapat memberikan kontribusi yang sama di 
antara negara-negara Selatan dan komunitas pasar non-tradisional. 

 
8. Kepemimpinan internasional 

 
Bagaimana Indonesia dapat mewujudkan kepemimpinan internasional? 

Inilah pertanyaan penting di dalam strategi yang akan ditetapkan di dalam 
RPJM III. Sebagaimana diungkapkan di atas, kepemimpinan Indonesia muncul 
lebih banyak dari gagasan dan inisiatif. Banyak masalah kolektif di ASEAN 
yang diselesaikan dengan gagasan dan inisiatif Indonesia. Hal ini membuat 
Indonesia memimpin di dalam institusionalisasi dan penyelesaian masalah di 
kawasan. Di tingkat yang lebih luas, Bali Democracy Forum merupakan contoh 
bagaimana inisiatif menempatkan Indonesia pemimpin di dalam forum tersebut. 
Dalam perspektif ini, tim diplomat Indonesia seyogyanya selalu bisa 
mengembangkan gagasan dan memulai inisiatif untuk melakukan sesuatu 
terhadap tantangan dan masalah yang datang.  

 
Namun hal yang sama bisa saja tidak berlaku di dalam penyelesaian 

masalah kolektif yang lain seperti misalnya konflik di Darfur, penanganan 
perang sipil di Suriah, atau konflik Israel-Palestina. Dalam kasus sengketa Laut 
Cina Selatan, pada titik tertentu, kepemimpinan Indonesia relatif tidak bekerja, 
terutama di Pnompenh tahun 2012 ketika ASEAN tidak bersatu menanggapi 
kasus sengketa tersebut. Yang bisa disimpulkan adalah bahwa pada titik tertentu 
ada keterbatasan dalam gagasan atau inisiatif di dalam mendorong peran 
kepemimpinan Indonesia di kawasan. Keterbatasan tersebut umumnya berasal 
dari keterbatasan pilihan-pilihan yang dapat ditawarkan Indonesia karena 
keterbatasan sumberdaya kekuasaannya. Misalnya jika Indonesia bisa 
menawarkan kerjasama dalam energy security di kawasan dengan fokus pada 
pembangunan kapasitas produksi energi alternatif di negara-negara yang terlibat 
sengketa, atau jika Indonesia dapat menawarkan sistem keamanan laut bersama 
dengan partisipasi TNI AL di dalamnya yang berani mengambil tanggung jawab 
keamanan, tentu ini akan menjadi game changer.  

 
Untuk meningkatkan efektivitas inisiatif dan kepemimpinan gagasan 

Indonesia, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah 
keberanian untuk mengambil tanggung jawab di dalam memimpin dan 
mengatasi masalah kolektif. Yang kedua adalah dukungan sumberdaya 
kekuasaan yang memungkinkan Indonesia untuk menyelesaikan masalah 
kolektif. Yang ketiga adalah kredibilitas dan kepercayaan. Indonesia harus 
mampu membangun kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional untuk 
mengambil tanggung jawab kepemimpinan.  
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Bab 5. 
Strategi Peningkatan Kepemimpinan dan Kontribusi 

Internasional 
 

1. Pengantar 
 
Pada bab-bab sebelumnya, kita sudah mendiskusikan tentang aspek-aspek 

normatif dari politik luar negeri Indonesia, mendeskripsikan pelaksanaan politik 
luar negeri dalam Pembangunan Jangka Menengah II (2010-2014), hambatan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah II, serta tantangan-
tantangan yang muncul dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam strategis 
dan ekonomi internasional untuk RPJM III (2015-2019). Dari uraian pada bab-bab 
selanjutnya, pada bab ini kita akan mendiskusikan tentang strategi yang dapat 
digunakan untuk mewujudkan visi RPJM III bidang politik luar negeri, yaitu 
meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi internasional Indonesia.  

 
Kinerja para diplomat Indonesia cukup baik dilihat dari keberhasilan di 

dalam memelihara kestabilan, kedamaian, kerjasama bilateral maupun multilateral 
di berbagai bidang dan kepemimpinan serta partisipasi Indonesia di berbagai skema 
kerjasama multilateral. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah situasi yang 
berubah, kontribusi dan kepemimpinan Indonesia juga berlangsung secara dinamis. 
Dengan perubahan situasi persaingan antara negara-negara besar yang berhubungan 
dengan semakin kuatnya Cina, posisi dan peran Indonesia juga mengalami 
perubahan yang dinamis. Tidak terkecuali juga di tingkat ASEAN, yang sejak tahun 
1967 pada saat didirikannya, ditetapkan sebagai sokoguru politik luar negeri 
Indonesia. Perubahan dinamis tersebut membuat Indonesia harus lebih aktif di 
dalam memelihara dan meningkatkan kepemimpinan Indonesia di kawasan.  

 
Aspirasi untuk memiliki posisi dan peran penting di dalam berbagai 

kerjasama internasional harus diwujudkan dengan memperhatikan manfaatnya bagi 
kepentingan nasional. Indonesia memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, 
terutama dari segi finansial dan teknologi. Oleh karena itu, diplomasi harus 
dilakukan dengan memperhatikan aspek efektivitas agar alokasi sumberdaya yang 
terbatas tidak sia-sia, namun dapat memberikan manfaat optimal bagi kepentingan 
nasional. Prioritas kebijakan dan politik luar negeri harus ditetapkan dengan cermat 
sesuai dengan visi pembangunan nasional dan trend perubahan lingkungan strategis 
serta ekonomi internasional.  

 
Rekomendasi kebijakan yang akan diuraikan di sini lebih bersifat umum 

daripada terperinci karena ditujukan untuk dasar bagi perencanaan kebijakan luar 
negeri. Perencanaan yang lebih terperinci untuk kebijakan dan politik luar negeri 
akan lebih banyak dirancang dalam dokumen RPJM, RKP, dan RKA K/L. 
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Rekomendasi kebijakan di dalam studi ini lebih diarahkan untuk memberikan 
landasan berpikir bagi penentuan prioritas kebijakan luar negeri agar lebih terarah, 
efisien dan efektif.  

 
Bab ini diorganisasi ke dalam dua bagian utama, yaitu sub-topik Prioritas 

Kebijakan dan Daya Dukung Institusional. Pada bagian prioritas kebijakan, dibahas 
tentang sejumlah isu strategis internasional yang dianjurkan untuk direspon oleh 
Indonesia dan strategi yang dapat diadopsi untuk memberikan respon yang tepat. 
Bagian ini merupakan penajaman dari diskusi pada Bab 3 tentang isu strategis, 
dengan penekanan pembahasan pada masalah-masalah atau tantangan-tantangan 
internasional dan strategi untuk mengatasinya. Bagian selanjutnya akan lebih 
banyak mendiskusikan reformasi administrasi yang mungkin perlu dipertimbangkan 
untuk meningkatkan daya dukung institusi terhadap pelaksanaan politik luar negeri. 

 

2. Prioritas Kebijakan  
 
Prioritas kebijakan yang diusulkan di sini tidak sepenuhnya baru, akan tetapi 

mencakup sebagian dari prioritas kebijakan yang dilaksanakan sebelumnya. 
Prioritas kebijakan yang tetap dipertahankan dari periode sebelumnya merupakan 
prioritas yang tetap signifikan, fundamental dan penting untuk pencapaian visi 
politik luar negeri Indonesia. Di dalam pengembangannya, prioritas kebijakan yang 
berlanjut dari periode sebelumnya ini sebagian dianjurkan untuk menetapkan 
agenda kebijakan baru sesuai dengan visi di periode ketiga ini. Adapun prioritas 
kebijakan yang baru ditetapkan berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan politik luar 
negeri Indonesia sebelumnya dan perubahan-perubahan internasional yang terjadi 
yang memunculkan berbagai tantangan baru di tingkat global maupun regional. 
Berikut di bawah ini adalah prioritas kebijakan yang direkomendasikan untuk RPJM 
III. 

 
1. Meningkatkan Peran Indonesia di dalam ASEAN 

 
ASEAN tetap menjadi institusi yang menyediakan arena terbaik untuk 

politik luar negeri Indonesia ke depan. Sejumlah tantangan dan permasalahan 
baru harus dihadapi seiring dengan tercapainya perkembangan kerjasama 
regional hingga saat ini. Agenda-agenda yang perlu ditetapkan di dalam 
perencanaan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

 
a. Agenda ASEAN Pasca 2015 

 
Di dalam pidato tahunan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa 

menyampaikan bahwa ada empat agenda ASEAN Pasca 2015. Pertama 
adalah konsolidasi komunitas ASEAN. Persiapan negara-negara anggota 
ASEAN menjelang implementasi penuh Komunitas ASEAN 2015 relatif 
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tidak seragam, baik di bidang politik-keamanan, ekonomi, maupun sosial-
budaya. Di bidang politik-keamanan, beberapa agenda kerjasama dapat 
mulai diimplementasikan seperti kerjasama produksi alat pertahanan, 
kerjasama penanganan dan mitigasi bencana alam, latihan bersama, promosi 
HAM, lingkungan hidup dan demokrasi, hingga penangangan konflik. Di 
bidang sosial-budaya, salah satu agenda yang masih perlu dilaksanakan 
adalah peningkatan kesadaran identitas bersama ASEAN di lingkungan 
masyarakat di negara-negara anggota ASEAN. Agenda lainnya adalah 
kerjasama di bidang industri jasa pariwisata dan pendidikan. Di bidang 
ekonomi, pelaksanaan skema integrasi ekonomi regional melalui Komunitas 
Ekonomi ASEAN merupakan suatu mekanisme kolektif untuk 
meningkatkan daya saing sebagai  kekuatan ekonomi yang lebih besar 
(economy of scale) dan lengkap (complementary). Bersama-sama, negara-
negara anggota ASEAN menciptakan peluang pertumbuhan perdagangan 
dan investasi lebih besar.  

Konsolidasi komunitas ASEAN menjadi penting karena di dalam 
praktiknya integrasi regional di kawasan ini saat ini dipengaruhi oleh empat 
hal utama. Pertama adalah pengaturan institusional yang lemah. Beberapa di 
antaranya adalah penguatan institusi seperti Sekretariat ASEAN dan 
mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua adalah kesenjangan tingkat 
pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN. Sebagian negara 
kurang siap untuk melakukan liberalisasi dalam kecepatan yang sama 
dengan beberapa negara yang sudah lebih dulu terbuka seperti Singapura. 
Hambatan yang ketiga adalah persaingan di antara negara-negara besar yang 
mempengaruhi kesatuan ASEAN. Yang terakhir adalah masih lemahnya 
identitas bersama di lingkungan masyarakat negara-negara anggota ASEAN. 
Keempat hal membuat berbagai tantangan lainnya menjadi lebih sulit untuk 
dihadapi, dan sebaliknya, akan lebih mudah bila ASEAN lebih solid. Oleh 
karena itu, konsolidasi komunitas ASEAN merupakan agenda pertama yang 
harus dilaksanakan oleh ASEAN.  

 
Agenda yang kedua adalah kontribusi nyata ASEAN bagi 

perdamaian dan kemakmuran kawasan yang lebih luas. Dalam 57 tahun 
sejarahnya, kehadiran dan kerjasama ASEAN tidak hanya menyediakan 
wahana bagi kerjasama ekonomi dan fungsional yang memberikan manfaat 
ekonomi bagi negara-negara anggotanya, namun lebih dari itu, ASEAN 
membangun dan memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan sehingga 
negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat melaksanakan pembangunan 
ekonomi dalam jangka panjang. Pengalaman ASEAN di kawasan Asia 
Tenggara ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, berkembangnya 
‘ASEAN way’ yang memungkinkan kerjasama regional dapat diterima oleh 
negara-negara ASEAN. Kedua, toleransi oleh negara-negara adidaya 
terhadap keberadaan dan independensi ASEAN. Ketiga, daya dukung 



78 
 

jaringan produksi regional atas prakarsa Jepang yang memungkinkan 
peningkatan intensitas kerjasama dan interdependensi di kawasan.  

 
Pengalaman ASEAN dalam memelihara perdamaian dan kestabilan 

di kawasan ini merupakan modal penting yang dapat digunakan untuk 
membangun di kawasan yang lebih luas, utamanya Asia Timur, Asia-
Pasifik, atau Indo-Pasifik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
keberhasilan ASEAN memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia 
Tenggara secara kebetulan sebagian dapat diidentifikasi di kawasan Asia 
Timur atau Asia Pasifik. Faktor yang situasinya agak berbeda adalah 
toleransi negara-negara adidaya. Dengan terjadinya perubahan di dalam 
persaingan antara negara-negara besar, situasinya akan lebih sulit dan 
menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN. 

 
Agenda ketiga, peran global ASEAN sesuai dengan Bali Concord 

III. Pada prinsipnya Bali Concord III menegaskan kesepakatan negara-
negara ASEAN untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi global untuk 
menciptakan lingkungan yang lebih damai, lebih makmur dan lebih 
demokratis. Dalam bidang politik dan keamanan, model kerjasama 
keamanan ASEAN sebagaimana diungkapkan di atas memiliki tantangan 
tersendiri yang layak diperjuangkan. Di bidang ekonomi, beberapa negara 
ASEAN sudah lebih dulu melakukan investasi asing langsung (FDI) seperti 
Singapura, Malaysia dan Thailand. Meningkatkan peran dan kontribusi di 
dalam komunitas global tentunya sangat memungkinkan. Plan of Action dari 
Bali Concord III sendiri telah ditetapkan di Pnompenh pada tahun 2012.  

 
Agenda keempat adalah perumusan ASEAN Development Goals 

(ADGs) yang selaras dengan Millenium Development Goals (MDGs) dan 
Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa tujuan dari ADGs 
misalnya adalah pengentasan kemiskinan, masalah kesehatan, pendidikan, 
gender, lingkungan dan kemitraan global. Negara-negara ASEAN ingin agar 
GDP ASEAN dapat dilipatgandakan, kemiskinan dientaskan, tantangan-
tantangan lain dihadapi, sambil meningkatkan kemitraan global.  

 
Di dalam pelaksanaan keempat agenda ini, Indonesia dapat 

mengambil peran aktif dan inisiatif agar keempat agenda tersebut dapat 
dijalankan. Selama ini Indonesia memimpin di dalam pembangunan 
komunitas politik dan keamanan ASEAN di samping berpartisipasi aktif di 
dalam membangun komunitas ekonomi dan sosial-budaya ASEAN. 
Tantangan di bidang politik dan keamanan sendiri semakin besar dengan 
adanya pergeseran kekuasaan global dan isu keamanan non-tradisional 
seperti perubahan iklim dan berbagai bencana alam yang akhir-akhir ini 
banyak melanda negara-negara ASEAN. Di sinilah peran Indonesia di dalam 
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memimpin peran aktif ASEAN untuk memelihara stabilitas kawasan sangat 
diperlukan.  

 
 

b. Manajemen Sengketa Laut Cina Selatan 
 
Masalah sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu 

masalah konflik di kawasan Asia Tenggara yang rumit penanganannya. 
Sejak sengketa LCS mencuat pada tahun 1980-an, perkembangan positif 
yang signifikan terjadi pada tahun 2002 dengan ditandatanganinya 
‘Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea’ (DoC). 
Perkembangan tersebut diduga terkait dengan kesediaan Cina untuk 
mengambil peran kepemimpinan dalam kerjasama regional di Asia Tenggara 
pasca krisis 1997/1998. Di dalam deklarasi tersebut disepakati bahwa China 
dan negara-negara ASEAN akan menyepakati Code of Conduct (CoC) 
dalam melakukan aktivitas di LCS. Namun hingga saat ini, kompleksitas 
permasalahan di antara negara-negara yang bersengketa menyebabkan 
ASEAN dan Cina belum melangkah lebih jauh dari DoC yang 
ditandatangani lebih dari 11 tahun yang lalu. Artinya, 11 tahun setelah DoC, 
belum ada kemajuan yang signifikan dalam perundingan LCS selain 
pernyataan komitmen bahwa akan ada kemajuan.  

 
Sebaliknya yang justru terjadi di perairan tersebut adalah insiden-

insiden kecil di antara negara-negara yang mengklaim kedaulatan atas 
sebagian atau seluruh perairan tersebut. Tidak jarang terjadi insiden yang 
melibatkan Angkatan Laut Cina, Filipina, atau Vietnam meskipun dengan 
penggunaan senjata ringan. Kecenderungan ini menimbulkan kekhawatiran 
akan membesarnya peluang terjadinya konflik bersenjata di wilayah perairan 
tersebut, terutama dengan peningkatan kapasitas militer Cina dalam kurun 
waktu satu dekade terakhir ini, di satu sisi, dan kepercayaan diri Vietnam 
dan Filipina untuk berhadapan langsung dengan kekuatan militer Cina. 
Daripada bekerjasama dengan Cina, kedua negara tersebut cenderung untuk 
mengimbangi Cina dengan memperkuat Angkatan Laut mereka dan 
bekerjasama dengan negara lain seperti AS atau Inggris.  

 
Dalam perkembangan terakhir, setelah gagal mencapai kesepakatan 

untuk membuat pernyataan bersama tentang sengketa Laut Cina Selatan 
pada tahun 2012 di Pnompenh, Kamboja, tahun 2013 lalu Cina menyatakan 
kembali komitmennya untuk merundingkan CoC. Aksi safari Menlu Marty 
Natalegawa ke negara-negara tetangga setelah kegagalan di Pnompenh 
mendapat apresiasi dari masyarakat internasional sebagai upaya untuk 
menguatkan kembali kohesivitas ASEAN dalam memelihara perdamaian 
dan kestabilan di kawasan. Pada gilirannya, dengan pernyataan kesediaan 
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Cina untuk melanjutkan perundingan CoC, optimisme akan kemajuan 
perundingan kembali tumbuh.  

 
Tantangan dalam menangani sengketa LCS adalah kecenderungan 

unilateralisme di antara negara-negara yang terlibat sengketa. Terlepas dari 
berbagai kemajuan dari perundingan damai di dalam forum yang dipimpin 
oleh ASEAN seperti ARF, insiden-insiden terus terjadi di Laut Cina Selatan. 
Meskipun kesepakatan kerjasama bilateral di antara negara-negara tersebut 
terkait dengan eksplorasi bersama, namun lebih sering kesepakatan tersebut 
dibatalkan dan ketegangan kembali meningkat. Dilema keamanan juga 
meningkat seiring peningkatan kapasitas militer masing-masing negara. 
Kehadiran AS di kawasan, dengan keterlibatan AS di dalam EAS atau 
penambahan jumlah tentara AS di Darwin, Australia, turut mewarnai 
keseimbangan kekuatan di kawasan. Negara-negara yang terlibat sengketa 
cenderung bertindak unilateral dan kurang mengandalkan pada mekanisme 
multilateral untuk menciptakan keamanan dan kemakmuran bersama di 
kawasan. Kompleksitas ini bagi sebagian elit birokrasi dan pengamat 
dipandang terkait dengan sumberdaya alam yang tersedia di perairan LCS. 
Dalam kasus dimana terdapat sumberdaya alam melimpah, pada umumnya 
sengketa lebih sulit untuk diatasi. Sumberdaya alam yang terutama 
diperebutkan adalah fishing ground dan sumber energi fosil. Faktor lain 
yang dianggap menentukan juga adalah faktor politik, terkait dengan 
persaingan kekuasaan.   

 
Kedua isu sumberdaya alam di LCS menarik untuk diperhatikan. 

Argumen yang terkait dengan perikanan yang sering digunakan dalam klaim 
wilayah perairan LCS adalah terminologi traditional fishing ground. 
Persoalannya adalah dalam hukum laut internasional, tidak dikenal istilah 
tersebut. Di dalam praktiknya, kedua argumen tersebut, baik traditional 
fishing ground maupun hukum laut internasional, diperdebatkan oleh pihak-
pihak yang bersengketa. Kemungkinan terbesarnya adalah masalah 
sebenarnya bukan terletak pada isu perikanan maupun hukum laut 
internasional. Kemungkinan substansi masalahnya terletak pada masalah 
politik dan energi. Masalah politik yang dimaksudkan di sini adalah 
dukungan publik domestik dan masalah keseimbangan kekuatan di kawasan. 

 
Jika persaingan energi merupakan sumber masalahnya, maka 

semestinya kondisi energy security dapat meredakan ketegangan di antara 
negara-negara yang berkonflik. Dalam perspektif ini, kerjasama di bidang 
energy security di kawasan memiliki fungsi katarsis bagi manajemen konflik 
di kawasan.  

 
Namun jika masalah politik merupakan inti permasalahannya, maka 

solusi politik juga diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan 
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membangun kerjasama. Yang pertama harus dilakukan adalah memperkuat 
kerjasama multilateral. Perundingan CoC perlu dilanjutkan agar diperoleh 
rejim penyelesaian sengketa di LCS, dengan memperhatikan win-sets dari 
negara-negara yang bersengketa. Yang kedua, kerjasama fungsional yang 
tidak hanya mengandalkan hubungan bilateral antara negara-negara yang 
terlibat konflik perlu dikembangkan untuk memastikan compliance dengan 
adanya negara ketiga atau partner lain. Ini perlu untuk meningkatkan 
kesalingtergantungan di antara negara-negara di kawasan dan mengurangi 
kecenderungan unilateralisme. 

 
c. Redefinisi Hubungan Eksternal ASEAN 

 
Sesuai dengan visi ASEAN Pasca 2015, ASEAN perlu melakukan 

redefinisi hubungan eksternal untuk meningkatkan peran globalnya. 
Konsepsi yang diusulkan oleh Indonesia yaitu “second generation of ASEAN 
external relations” perlu dioperasionalisasikan berdasarkan tujuan, sasaran 
dan strateginya, dengan memperhatikan faktor kontekstual.  

 
d. Pemantapan Sentralitas ASEAN 

 
Yang dimaksud dengan sentralitas ASEAN adalah peran sentral 

ASEAN di dalam kerjasama intramural maupun mekanisme kerjasama yang 
dipimpin oleh ASEAN. Salah satu wujud sentralitas ASEAN selama ini 
adalah kedamaian dan stabilitas kawasan dalam jangka waktu lama sejak 
berdirinya hingga saat ini. Sejak ASEAN berdiri, relatif tidak ada konflik 
besar atau perang total antar negara di kalangan anggotanya. Dalam hal ini, 
ASEAN telah berperan sentral dalam meningkatkan interaksi di kalangan 
pemimpin-pemimpin negara anggota sehingga mencairkan hubungan antar 
negara dan meningkatkan kemungkinan kerjasama regional.  

 
Dalam konteks saat ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk 

memelihara sentralitas ASEAN (Sukma, 2013). Ketiga hal yang dimaksud 
adalah capacity, unity, dan credibility. Kapasitas institusional ASEAN di 
dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara terbukti 
masih relatif rendah. Penguatan mekanisme penyelesaian konflik dan 
sengketa harus disiapkan. Kapasitas lembaga harus dikembangkan. 
Sentralitas ASEAN juga sulit untuk dijaga dan dipertahankan apabila 
kesatuan visi dan kebijakan di antara anggotanya tidak tercapai. Dan yang 
terakhir, kredibilitas ASEAN sebagai sebuah institusi harus bisa dijaga 
melalui konsistensi, compliance dan tanggung jawab para anggotanya untuk 
mengatasi masalah-masalah kolektif di Asia Tenggara dan di lingkungan 
yang lebih luas.  
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2. Meningkatkan peran Indonesia di dalam menjaga keamanan internasional dan 
perdamaian 

Keamanan dan perdamaian internasional masih merupakan tantangan 
global yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk 
menyelesaikannya, termasuk dari Indonesia. Baik perang antar negara 
(interstate wars) maupun konflik domestik (civil wars) masih mewarnai nuansa 
politik global di abad 21 ini. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap 
kemanusiaan untuk warganegara dunia yang menjadi korban dari situasi perang 
maka Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional perlu 
mempertahankan dan meningkatkan partisipasi di dalam memelihara keamanan 
dan perdamaian dunia.  

 
Ada dua agenda penting yang dapat dipertimbangkan untuk tujuan ini 

adalah: (1) Pengiriman PKO dari komponen TNI dan Polri sebagai flagship dari 
kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia; (2) Mediasi konflik di 
kawasan. Kedua agenda ini penting untuk meningkatkan kontribusi dan 
kepemimpinan Indonesia di dalam kerjasama internasional, terutama di bidang 
politik dan keamanan.  

 
Target untuk mengirimkan 4000 tentara Peacekeeping Operation (PKO) 

dalam lima tahun ke depan cukup realistis mengingat kapasitas SDM TNI, Polri 
maupun sipil cukup memadai untuk kebutuhan tersebut. Sumberdaya 
pendukung pengiriman tentara PKO ini yang sejauh ini menjadi penghambat. 
Sebenarnya biaya operasional PKO sendiri dibiayai oleh PBB dari iuran negara-
negara anggota, termasuk Indonesia, sehingga biaya operasional tersebut dapat 
dianggap sudah dibayarkan. Namun untuk persiapan dan pengiriman diperlukan 
dana awal yang seringkali tidak dapat dikeluarkan dengan cepat dan tepat waktu 
oleh pemerintah. Hal seperti ini tidak sepantasnya dialami oleh sebuah negara 
besar seperti Indonesia, terutama jika ingin mencapai sasaran pengiriman 4000 
tentara PKO untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Pertama karena PKO 
pada umumnya menyangkut krisis di negara tujuan, dan kedua karena hal ini 
menyangkut kredibilitas Indonesia untuk melaksanakan komitmen terhadap 
pemeliharaan perdamaian. Pos anggaran untuk persiapan pemberangkatan 
pasukan PKO sudah harus dianggarkan sesuai dengan estimasi pada 
perencanaan. 

 
Konflik di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur banyak yang bersifat 

anakronisme historis. Hal ini berlaku baik konflik di perbatasan antar negara 
seperti Thailand dan Kamboja, konflik antar negara seperti di Laut Cina Selatan, 
Timur, dan pengembangan nuklir Korea Utara, serta konflik domestik seperti 
kasus Myanmar dan Filipina Selatan. Sifat anakronisme historis tersebut dengan 
sendirinya menunjukkan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi 
dalam upaya menciptakan perdamaian.  
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Indonesia memiliki keuntungan untuk memberikan kontribusi positif 
bagi mediasi konflik di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini karena 
pertama, dalam hal konflik domestik, Indonesia memiliki pengalaman yang 
berharga yang bisa dijadikan pelajaran bagi negara-negara yang mengalami 
konflik sejenis. Pengalaman yang dimaksud adalah Aceh, Papua dan Timor 
Timur. Ketiga kasus tersebut berkembang dari situasi yang berbeda-beda 
sehingga menuntut penyelesaian yang berbeda-beda pula. Di Aceh, Indonesia 
menandatangani perjanjian Helsinski. Di Papua, masyarakat pada mulanya 
menerima otonomi khusus Papua namun ketegangan sedikit meningkat akhir-
akhir ini karena ketidakpuasan terhadap otonomi khusus tersebut. Di Timor 
Timur, Indonesia membuka kesempatan kepada masyarakat Timor Leste untuk 
melakukan referendum. Sikap terbuka Indonesia tersebut mendapat apresiasi 
dari masyarakat internasional sebagai suatu langkah positif dan demokratis. 
Dengan pengalaman tersebut, Indonesia dapat memberi masukan bagi proses 
perdamaian maupun mengambil langkah yang diperlukan untuk melakukan 
mediasi. Keuntungan yang kedua adalah kredibilitas Indonesia sebagai 
pemimpin di kawasan dan sekaligus negara yang netral serta bersedia untuk 
mengambil inisiatif dan tanggung jawab untuk mengatasi sengketa-sengketa 
tersebut.  

 
3. Meningkatkan peran Indonesia di dalam membangun global governance 

 
Pergeseran kekuatan di dalam konstelasi global, cepat atau lambat akan 

mengakibatkan perubahan sistem internasional. Melemahnya ekonomi AS dan 
Eropa sejak krisis ekonomi global tahun 2008, diiringi dengan menguatnya 
ekonomi negara-negara BRICS pada gilirannya akan mengubah tata ekonomi 
dunia. Jika di masa lalu negara-negara OECD atau G8 sangat dominan dalam 
menentukan tata ekonomi dunia, maka dalam 10 tahun ke depan perubahan akan 
lebih ditentukan oleh kelompok lain seperti G20 atau yang lainnya. 

 
Di bidang politik dan keamanan, tanda-tanda perubahan tata dunia sudah 

mulai pula terlihat di dalam beberapa kebijakan. Misalnya di dalam intervensi 
kemanusiaan di Suriah yang tidak bisa lagi dilakukan secara unilateral dan 
terang-terangan sebagaimana AS dan sekutunya melakukan intervensi di Irak 
pada tahun 2003. Penolakan Cina dan Rusia atas intervensi ke Suriah di dalam 
DK PBB membuat kasus tersebut secara formal tetap merupakan urusan 
domestik Suriah. Jika trend ini terus berlangsung, maka ke depannya, negara-
negara seperti Cina dan Rusia akan lebih berpengaruh dan berpotensi mengubah 
model global governance yang saat ini berlaku.  

 
Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari 6 negara terbesar di 

dunia pada tahun 2050 menurut ukuran ekonomi makro (Goldman-Sachs, 2006). 
Saat ini Indonesia berada di peringkat 16 dunia berdasarkan ukuran GDP (Gross 
Domestic Product), dengan pertumbuhan GDP di atas 5% per tahun. Jika 
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pertumbuhan positif dapat terus dipertahankan, Indonesia akan menjadi salah 
satu negara yang paling berpengaruh terhadap tata dunia, baik di bidang politik 
maupun ekonomi. Seiring dengan membesarnya postur ekonomi Indonesia, 
kontribusinya terhadap komunitas global secara logis akan meningkat sehingga 
pengaruhnya juga akan meningkat.  

 
Ada tiga agenda yang dianjurkan dalam rekomendasi sederhana studi ini 

untuk bidang politik dan ekonomi. Ketiga agenda tersebut adalahsebagai 
berikut: 

 
a. Meningkatkan profil Indonesia di G20 dan OKI.  

G20 merupakan forum yang penting di luar PBB. PBB tetap merupakan 
organisasi internasional yang vital bagi bangunan keamanan kolektif. 
Namun Reformasi PBB yang selama ini diperjuangkan perlu dikaji lagi 
strategi dan kemanfaatannya. OKI secara tangible tidak memiliki dampak 
sebesar G20 di dalam tata ekonomi ataupun politik dunia. Akan tetapi OKI 
memberikan wadah bagi Indonesia maupun negara-negara berpenduduk 
muslim lainnya untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama di dalam 
menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi dunia. Bagi negara-
negara kawasan Asia-Pasifik, Cina merupakan fenomena yang menjadi 
fokus sentral politik luar negeri. Namun pada kenyataannya terutama bagi 
negara-negara Eropa dan sampai batas tertentu bagi AS, Islam merupakan 
fenomena sentral tersebut. Jika Indonesia ingin turut mempengaruhi 
pembentukan tata dunia baru, maka profil yang lebih besar di dalam OKI 
dapat menjadi strategi yang tepat untuk itu.  
 

b. Inisiatif untuk pembentukan rejim, komunitas, atau forum promosi 
demokrasi, HAM dan lingkungan hidup. 

 
Pembentukan Bali Democracy Forum (BDF) sejak tahun 2008 

hingga kini mendapat perhatian dan dukungan dari banyak negara lainnya. 
Forum tersebut memberikan manfaat bagi para partisipan berupa 
pengetahuan tentang berbagai praktik demokrasi. Selain memberikan 
manfaat untuk partisipan, Indonesia sebagai penyelenggara forum tersebut 
juga dapat menerima manfaat berupa citra positif sebagai negara yang 
bertanggung jawab dalam pergaulan internasional untuk turut membangun 
tata dunia yang dilandasi oleh hubungan yang damai dan sejajar antara 
negara-negara demokrasi.  

 
Selain demokrasi, kampanye HAM dan lingkungan hidup dapat juga 

dilakukan dengan cara serupa. Seiring dengan upaya untuk menegakkan 
HAM di dalam negeri, promosi HAM secara global juga dapat memberi 
manfaat dyadic secara internal dan eksternal. Demikian juga dengan 
kampanye lingkungan hidup seiring dengan upaya untuk mengantisipasi dan 
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mitigasi dampak perubahan iklim global. Meskipun belum banyak yang 
dilakukan Indonesia, namun dengan mempromosikan kerjasama regional 
dan global dalam isu ini, tentu akan mendapat apresiasi dari dalam maupun 
dari luar negeri.  

 
c. Inisiatif untuk promosi energy dan food security. 

 
Energy security dan food security merupakan dua isu penting yang 

semakin mengemuka bagi tiap negara saat ini. Dalam sejarah hubungan 
internasional, masalah kelangkaan energi dan pangan merupakan masalah 
mendasar yang dapat menjadi faktor penyebab krisis dan perang. Dalam 
kasus Indonesia, ketahanan energi memang merupakan isu yang sangat 
penting karena cadangan minyak Indonesia hanya mampu menopang 
konsumsi energi untuk 12 hingga 20 tahun ke depan. Ada kemungkinan 
Indonesia akan bergantung pada produksi energi dari negara-negara lain di 
dunia. Ketahanan pangan juga menghadapi tantangan serius ke depan 
mengingat ada beberapa faktor yang di satu sisi meningkatkan konsumsi dan 
di sisi lain berpotensi mengganggu produksi. Faktor-faktor tersebut misalnya 
adalah pertumbuhan penduduk, berkurangnya lahan pertanian, bencana 
alam, dan lain sebagainya. Sama dengan ketahanan energi, di bidang pangan 
pun Indonesia memerlukan kerjasama internasional, untuk mengubah situasi 
persaingan energi internasional menjadi situasi kerjasama yang lebih 
menguntungkan bagi ketahanan energi nasional. 

Dalam perspektif geopolitik, ketahanan energi merupakan hal yang 
vital untuk mempertahankan pengaruh internasional. Faktor yang 
menentukan kemenangan AS di dalam PD II diyakini adalah faktor 
ketahanan energi. Dalam situasi persaingan energi antara AS dan Cina 
sebagai dua negara dengan tingkat konsumsi terbesar saat ini, ada 
kemungkinan negara-negara Asia akan terkena dampaknya. “Spring” yang 
terjadi di negara-negara Arab tampaknya memberikan keuntungan kepada 
AS karena mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap eksplorasi 
minyak di kawasan Timur Tengah. Hal ini kemungkinan juga berdampak 
pada alotnya penanganan krisis Suriah, karena Rusia dan Cina khawatir 
seluruh kawasan Timur Tengah akan jatuh ke tangan AS seiring dengan 
jatuhnya Suriah dan Iran. Bila kekhawatiran itu terjadi, keseimbangan di 
antara AS dengan Rusia dan Cina akan lebih menempatkan keuntungan di 
sisi AS. Cina terutama, sebagai negara dengan cadangan minyak lebih 
sedikit, bisa jadi akan lebih asertif di kawasan lainnya seperti Afrika, 
Amerika Latin, dan Asia, untuk memelihara keseimbangan kekuatan. Ini 
tentu dapat berdampak negatif bagi Indonesia. Untuk mengindari turbulensi 
yang dapat diakibatkan oleh persaingan energi, sangat penting bagi negara-
negara di kawasan Asia untuk membangun ketahanan energi bersama.  

 
4. Meningkatkan keamanan dan melanjutkan diplomasi perbatasan 
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Diplomasi perbatasan yang sudah dilakukan dalam Pembangunan Jangka 

Menengah II yang lalu perlu terus dilanjutkan untuk mewujudkan keamanan dan 
kedaulatan wilayahnasional. Selain memperkuat pengawasan dan kapasitas 
militer di laut dan udara, diplomasi perbatasan sangat penting sebab 
memberikan dasar hukum bagi pemeliharaan keamanan nasional. Kemajuan 
diplomasi perbatasan sebagian sudah dicapai dalam penetapan batas darat, 
landas kontinen dan ZEE pada periode yang lalu, agenda diplomasi lainnya 
masih menunggu.  

 
Diplomasi perbatasan merupakan aktivitas yang praktis tidak pernah 

mudah diselesaikan. Keberhasilan para diplomat Indonesia untuk menyelesaikan 
perundingan perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Singapura, 
misalnya, merupakan hasil dari diplomasi yang dilakukan selama bertahun-
tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan tersebut bisa dari 
dalam maupun dari luar. Dari dalam negeri sendiri, meningkatnya postur 
ekonomi Indonesia dan pengaruhnya dalam hubungan internasional yang 
diiringi dengan hubungan bersahabat dengan negara yang berbatasan langsung, 
dapat meningkatkan ekspektasi negara tersebut terhadap prospek hubungan 
bilateral dalam jangka panjang. Ini merupakan faktor internal (terkontrol) yang 
ikut mempengaruhi keberhasilan diplomasi selain keahlian dan ketekunan para 
diplomat dalam menegosiasikan batas wilayah. Faktor eksternal yang 
mempengaruhi keberhasilan diplomasi perbatasan adalah perubahan perspektif 
dari negara tetangga, seperti ditunjukkan Singapura yang menjadi lebih terbuka 
dan bekerjasama dalam penetapan batas wilayah dengan Indonesia. Faktor 
terkontrol yang paling penting oleh karenanya adalah citra positif, hubungan 
bilateral yang baik dan keterampilan diplomasi. Dengan ketiga hal tersebut 
dikelola dengan baik, Indonesia dapat membangun kepercayaan dan 
meningkatkan harapan akan prospek hubungan bilateral yang baik dalam jangka 
panjang dengan negara tetangga sehingga berbagai masalah, termasuk masalah 
perbatasan dapat diatasi.  

 
5. Melindungi dan memberdayakan WNI dan BHI 

 
Ada tiga strategi yang secara simultan perlu dilakukan untuk melindungi 

dan memberdayakan WNI dan BHI luar negeri. Strategi yang pertama adalah 
koordinasi antar kementrian untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan kepada WNI dan BHI di luar negeri. Database 
WNI dan BHI harus dikembangkan dengan basis teknologi informasi agar dapat 
terus dipantau dan diberikan perlindungan maksimal. Yang kedua adalah 
membuat perjanjian bilateral dan rejim perlindungan buruh migran regional. 
Indonesia perlu memperjuangkan adanya aturan hukum yang melindungi hak-
hak WNI dan BHI di luar negeri, baik yang bersumber dari perjanjian bilateral 
dan regional, maupun internasional. Yang ketiga adalah perlindungan dan 
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pemberdayaan WNI dan BHI yang berbasis komunitas. Jejaring WNI dan BHI 
di luar negeri perlu diperkuat untuk dapat meningkatkan pemantauan terhadap 
kondisi mereka dari kalangan mereka sendiri. Pemerintah dalam hal ini perlu 
memfasilitasi dan mendorong pengembangan jejaring dan pemberdayaan 
berbasis komunitas.  

 
6. Mengembangkan kemitraan strategis di kawasan Asia-Pasifik, Amerika, Eropa 

dan Afrika 
 
Kemitraan strategis berpeluang meningkatkan perdagangan internasional 

dan investasi asing yang dibutuhkan bagi pembangunan nasional. Bagi negara-
negara di kawasan Asia Tenggara, kemitraan strategis dengan kekuatan-
kekuatan utama di Asia Timur memberikan dampak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional. Cina dan Jepang menjadi mitra dagang dan 
investasi utama di kawasan, sedangkan Korea Selatan terus mengejar. Negara-
negara dari kawasan Amerika Utara dan Eropa –terutama Uni Eropa– tetap 
signifikan sebagai mitra strategis, namun pengembangan kemitraan dengan 
negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika lainnya, serta Afrika. Negara-
negara yang termasuk kategori pasar non-tradisional Indonesia tersebut sejauh 
ini menunjukkan terbuka terhadap peningkatan hubungan ekonomi dengan 
Indonesia. Hal ini tentu saja menyediakan peluang bagi Indonesia untuk 
melakukan investasi. Beberapa hal perlu dikembangkan sebagai strategi untuk 
pengembangan kemitraan strategis di wilayah pasar non-tradisional. 

 
Pertama, melakukan kajian mengenai potensi pasar dan prospek 

kerjasama ekonomi di kawasan-kawasan Asia-Pasifik, Amerika, Eropa dan 
Afrika, dengan luaran prioritas pengembangan kemitraan dan roadmap 
kerjasama ekonomi. Di dalam kajian tersebut perlu diperhatikan peluang di 
berbagai sektor seperti keunggulan komparatif, serta tantangan yang berpotensi 
dikonversi menjadi peluang. Misalnya adalah jarak transportasi untuk ekspor 
dan impor dengan negara-negara Afrika yang relatif jauh dan mahal. Perlu 
dilakukan kajian apakah lemahnya sektor tersebut bisa menjadi peluang bagi 
industri transportasi di Indonesia atau peluang untuk meningkatkan kerjasama 
dengan industri transportasi asing dengan memperhatikan struktur dan sistem 
transportasi yang sedang berkembang di kawasan tersebut.  

 
Kedua, menyusun desain kemitraan strategis secara terintegrasi di antara 

berbagai kementrian yang terkait. Agar kemitraan strategis yang dibangun 
benar-benar efektif untuk mendukung strategi pembangunan industri dan 
perdagangan nasional, maka kemitraan harus ditetapkan dengan melibatkan 
semua kementrian terkait. Strategi pembangunan nasional yang dilakukan oleh 
setiap kementrian pada gilirannya harus lebih terarah dan memanfaatkan secara 
optimal kemitraan strategis yang telah dan akan dibangun.  
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Ketiga, pendekatan kerjasama komprehensif perlu dipertimbangkan. 
Beberapa kawasan yang termasuk kategori pasar non-tradisional merupakan 
kawasan yang rawan konflik. Selain kerjasama di bidang perdagangan dan 
investasi, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kerjasama di bidang 
lainnya.Industri jasa untuk pembiayaan perdagangan atau jaminan keamanan 
investasi dengan pasar-pasar baru non-tradisional perlu dikembangkan. 
Kerjasama di bidang politik dan keamanan untuk meningkatkan hubungan 
bilateral perlu dikaji dan dijajaki.  

 
7. Meningkatkan kinerja dan utilitas diplomasi ekonomi 

 
Sebagaimana telah disinggung pada bab-bab sebelumnya diplomasi 

ekonomi yang dilakukan oleh Kemlu secara umum terpisah dari diplomasi 
ekonomi yang dilakukan Kemendag dan Kemenperin. Hal ini telah 
mengakibatkan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemlu kurang 
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Promosi potensi ekonomi 
Indonesia ke luar negeri juga tidak jarang dilakukan masing-masing kementrian 
tanpa koordinasi sehingga cenderung tumpang tindih dan kurang efektif karena 
sumberdaya dan energinya tidak disatukan.  Selain itu masalah koordinasi juga 
berdampak pada arah dan prioritas kerjasama ekonomi luar negeri. Sebagai 
contoh, upaya Kemlu untuk mendekati negara-negara pasar non-tradisional 
tidak disambut oleh kementrian lain dengan tindak lanjut yang diperlukan 
karena telah lebih nyaman dengan perdagangan bersama mitra dagang 
tradisional. Hal ini jelas merupakan satu tantangan yang harus diatasi Indonesia 
untuk meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi.  

 
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan utilitas diplomasi 

ekonomi, ada beberapa agenda kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama adalah 
penetapan standar prosedur operasi (SOP, standard operational procedure) 
untuk promosi perdagangan, investasi dan pariwisata Indonesia yang terintegrasi 
atau terkoordinasi. Kedua, mengkaji dan mengupayakan fasilitasi perdagangan 
dengan pasar non-tradisional serta mensosialisasikan peluang-peluang yang 
terbuka untuk perdagangan dengan dan investasi di negara-negara pasar non-
tradisional. Sosialisasi tersebut ada baiknya tidak hanya disampaikan untuk 
pengusaha nasional, namun juga perusahaan-perusahaan negara (BUMN), 
termasuk peralatan perang.  

 

3. Daya Dukung Institusional 
 
Kapabilitas merupakan faktor penting di dalam menetapkan kebijakan dan 

politik luar negeri. Salah satu bentuk dari kapabilitas ditunjukkan dengan kapasitas 
institusi. Kebijakan dan politik luar negeri yang baik tidak akan dapat dilaksanakan 
tanpa didukung oleh kapasitas institusi yang memadai. Persoalannya adalah, 
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berdasarkan hasil background study terdapat indikasi bahwa kapasitas institusi 
pemerintahan di bidang politik luar negeri masih tergolong lemah. Hal ini 
ditunjukkan dengan relatif lemahnya perencanaan, pengukuran kinerja, dan 
pencapaian hasil (outcome) dari kebijakan dan politik luar negeri. Di dalam 
sejumlah wawancara yang dilakukan dengan para informan di Kemlu, terungkap 
bahwa umumnya perencanaan tidak dilakukan dengan koordinasi yang baik antar 
kementrian, tidak terintegrasi dan mengalami kesulitan untuk menentukan indikator 
kinerja yang kuantitatif. Hasil dari implementasi politik luar negeri dalam lima 
tahun terakhir secara umum dipandang baik karena posisi dan peran Indonesia di 
dalam pergaulan internasional yang semakin berkembang dan keberhasilan 
mengorganisir kerjasama serta kesepakatan. Visi politik luar negeri untuk 
meningkatkan peran dan posisi Indonesia dengan demikian dapat dianggap sudah 
tercapai. Namun jika kita melihat lebih terperinci ke dalam proses institusi, masih 
terdapat kekurangan yang ditunjukkan dengan lemahnya outcome, atau hubungan 
antara politik luar negeri dengan pembangunan ekonomi atau kepentingan nasional. 
Diplomasi Indonesia dipandang belum cukup efektif untuk mendukung 
pembangunan ekonomi. Diplomasi cenderung dipandang berhasil dilaksanakan, 
akan tetapi memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap pembangunan nasional.  

 
Diplomasi Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 

dan Vietnam sebagai peers, atau Cina dan India sebagai rising powers, disinyalir 
cenderung tertinggal. Perbandingan ini membutuhkan kajian yang tersendiri, namun 
secara awam saja dapat dilihat bahwa negara-negara tersebut cenderung lebih cepat 
dalam melakukan diplomasi ekonomi merambah pasar-pasar non-tradisional. 
Indonesia, di sisi lain, cenderung menikmati keunggulan komparatif berupa potensi 
pasar dan kepemilikan sumberdaya alam yang berlimpah. Implikasinya 
pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didukung oleh pertumbuhan pasar 
dan ekstraksi SDA yang relatif tidak membutuhkan diplomasi aktif. Tanpa visi 
apapun, diplomasi apapun, atau perencanaan apapun, Indonesia akan tetap 
mengalami kemajuan. Ukuran populasi dan ekonomi Indonesia bisa jadi lebih 
menentukan peran dan posisi strategis Indonesia daripada aktivitas diplomasi. 
Situasi ini lebih sering disebut sebagai perumpamaan gadis cantik.  

 
Masalahnya dengan situasi  tersebut adalah bahwa perubahan akan terjadi. 

Gadis yang paling cantik sekalipun akan menjadi tua. Daya tarik SDA dan potensi 
pasar Indonesia juga dapat juga dapat mengalami penurunan. Indonesia harus 
melakukan perubahan untuk lebih memperkuat daya saing bangsa daripada hanya 
sekedar mengandalkan keunggulan komparatif. Visi untuk melakukan perubahan ini 
sudah tercantum di dalam RPJPN 2005-2025 dimana pembangunan nasional 
diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa menuju bangsa yang maju, 
mandiri, adil dan makmur. Akan tetapi visi tersebut hanya bisa diwujudkan dengan 
daya dukung institusional yang sejalan, bukan institusi yang lebih menganut 
paradigma atau perumpamaan gadis cantik tadi.  
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Oleh karena itu, pengembangan kapasitas institusi (institutional capacity 
building) merupakan salah satu agenda yang perlu diadopsi dalam rangka 
melaksanakan visi politik luar negeri Indonesia ke depan. Model pengembangan 
kapasitas institusi tersebut dapat mengambil model umum yang dianjurkan oleh 
Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, ada tiga wilayah kapasitas institusi, yaitu: (1) 
kekuatan hubungan dengan pemangku kepentingan; (2) efisiensi instrumen-
instrumen kebijakan; dan (3) efektivitas pengaturan organisasional. Kapasitas 
institusi pada ketiga wilayah ini akan menentukan kinerja institusi.  

Kapasitas institusi di wilayah pertama, yaitu kekuatan hubungan dengan 
pemangku hubungan dapat dilihat dari lima indikator. Indikator-indikator yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Commitments of social and political leaders; 
2. Compatibility of social norms and values; 
3. Stakeholder’s participation in setting priorities; 
4. Stakeholder’s demand for accountability; 
5. Transparency of information to stakeholders. 
Kapasitas institusi di wilayah kedua, yaitu efisiensi instrumen-instrumen 

kebijakan, terdiri dari delapan indikator. Indikator-indikator yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 

1. Clarity in defining rights and responsibilities; 
2. Consistency; 
3. Legitimacy; 
4. Incentives for compliance; 
5. Ease of administration; 
6. Risk for negative externalities; 
7. Suitable flexibility; 
8. Resistence to corruption. 
Sedangkan kapasitas yang ketiga, yaitu efektivitas pengaturan organisasional 

terdiri atas enam indikator. Indikator-indikator tersebut meliputi: 
1. Clarity of mission; 
2. Achievement of outcomes; 
3. Operational efficiency; 
4. Financial viability and probity; 
5. Communications and stakeholder relations; 
6. Adaptability. 
 
Berdasarkan masukan dari wawancara yang dilakukan sejak September 

hingga November 2013, evaluasi kualitatif atas indikator-indikator di ketiga wilayah 
tersebut menunjukkan bahwa kapasitas institusi pelaksana politik luar negeri 
Indonesia masih tergolong lemah. Pembahasan mengenai konsep evaluasi ini 
sebagian sudah dilakukan pada Bab 3. Secara lebih terperinci, kajian mengenai 
kapasitas institusi perlu dilakukan secara tersendiri. Institutional capacity building 
dengan demikian perlu dilakukan, meskipun seandainya tidak berpegang pada 
model capacity building yang dianjurkan oleh Bank Dunia di atas.  



91 
 

 

4. Penutup 
 
Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sampai dengan saat ini 

menempati posisi penting di dalam pergaulan internasional. Namun di dalam 
perkembangannya saat ini, negara-negara lain tumbuh dengan cepat dan semakin 
bersaing sehingga meningkatkan pengaruhnya di bidang politik maupun ekonomi. 
Tanpa perubahan, Indonesia bisa saja menemukan posisinya di dalam pergaulan 
internasional berubah seiring dengan perubahan kekuatan global dan daya tarik 
gravitasional dari negara-negara yang sedang bangkit kembali. Visi politik luar 
negeri untuk “meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia di dalam 
berbagai kerjasama internasional”, dapat diwujudkan dengan didasari oleh 
peningkatan daya saing Indonesia, baik di bidang ekonomi dan sosial-budaya, 
maupun di bidang politik dan keamanan.   

 
Untuk melaksanakan visi tersebut untuk Pembangunan Jangka Menengah III 

(2015-2019), studi ini merekomendasikan dua kelompok strategi. Kedua kelompok 
tersebut merepresentasikan strategi ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal). Ke 
dalam, Indonesia harus melakukan reformasi administrasi atau institutional capacity 
building untuk meningkatkan kemampuan institusi pelaksana politik luar negeri 
dalam merancang, mengevaluasi dan melaksanakan kebijakan. Sedangkan ke luar, 
studi ini merekomendasikan 7 (tujuh) isu strategis yang dapat dijadikan prioritas 
kebijakan dalam lima tahun ke depan, beserta agenda-agenda kebijakan yang perlu 
dilaksanakan. Ketujuh isu strategis tersebut terdiri dari: 

1. Meningkatkan Peran Indonesia di dalam ASEAN 
2. Meningkatkan Peran Indonesia di dalam Menjaga Perdamaian dan 

Keamanan internasional 
3. Meningkatkan Peran Indonesia dalam Membangun Global Governance 
4. Meningkatkan Keamanan dan Melanjutkan Diplomasi Perbatasan 
5. Melindungi dan Memberdayakan WNI dan BHI 
6. Mengembangkan Kemitraan Strategis di Wilayah Asia-Pasifik, Amerika, 

Eropa dan Afrika 
7. Meningkatkan Kinerja dan Utilitas Diplomasi Ekonomi 
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Bab 6 
Penutup 

 
 

Dalam persepsi masyarakat internasional, Indonesia dipandang berada di sebuah 
persimpangan antara kemajuan dan kejatuhan. Di satu sisi, berbagai studi yang 
dilakukan tentang potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia memprediksikan –jika 
pertumbuhan ekonomi berlangsung terus– bahwa Indonesia akan menjadi salah satu 
negara besar dunia berdampingan dengan di antaranya Cina, Amerika Serikat dan India. 
Akan tetapi di sisi lain, ada kemungkinan Indonesia tidak berhasil mencapai posisi 
negara besar tersebut jika tidak berhasil menghindari pitfalls yang diperkirakan akan 
mengganjal usaha Indonesia. Beberapa dari pitfalls tersebut di antaranya adalah 
kegagalan industrialisasi dan merebaknya korupsi.  

 
Politik luar negeri merupakan salah satu pilar yang dapat menopang sukses 

Indonesia di masa depan. Kinerja yang baik di dalam politik luar negeri dapat 
menghasilkan kerjasama ekonomi, politik dan keamanan yang memperbesar peluang 
bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Keberhasilan politik luar negeri 
Indonesia sampai sejauh ini merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Namun 
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam negeri maupun di lingkungan internasional 
telah menciptakan tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru yang harus dihadapi 
dan ditanggapi positif untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara yang maju, 
mandiri, adil dan makmur.  

 
Terlepas dari peran dan posisi penting Indonesia di dalam pergaulan 

internasional saat ini, beberapa kekurangan dari pelaksanaan RPJM II masih dapat 
ditemukan. Peran dan posisi penting Indonesia dapat dilihat dari kepemimpinan di 
dalam kerjasama regional di ASEAN, kontribusi di dalam menjaga perdamaian dan 
keamanan internasional, dan sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih 
terdapat berbagai kekurangan di dalam pelaksanaan politik luar negeri yang harus 
diatasi. Dengan terjadinya berbagai perubahan lingkungan di tingkat internasional, 
kekurangan-kekurangan yang ada selama ini harus dibenahi untuk dapat memajukan 
Indonesia di dalam berbagai kerjasama internasional.  

 
Kekurangan atau hambatan internal yang dapat ditemui pada umumnya 

merupakan masalah kapasitas institusional. Masalah tersebut terdiri dari lemahnya 
koordinasi lintas kementrian dan lembaga, perencanaan yang inkremental dan tidak 
terintegrasi, evaluasi dan pengawasan yang tidak terukur, kualitas dan kuantitas SDM 
yang belum memadai, struktur organisasi yang kaku, anggaran yang belum memadai, 
alokasi anggaran yang tidak fleksibel, hingga partisipasi masyarakat yang rendah di 
dalam memberi masukan maupun utilisasi hasil diplomasi. 
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Selama pelaksanaan RPJM II hingga tahun ini, terjadi perubahan di dalam 
lingkungan ekonomi dan strategis internasional yang menjadi tantangan yang 
memerlukan respons yang tepat dari Indonesia agar tidak merugikan kepentingan 
nasional, dan sebaliknya menciptakan situasi yang menguntungkan. Perubahan dan 
tantangan tersebut terdiri dari: 

1. Perubahan lingkungan strategis: 
a. Pergeseran kekuasaan global dari Eropa dan Amerika ke Asia 
b. Perubahan kekuasaan regional di kawasan Asia Timur 
c. Rivalitas kekuasaan di kawasan Asia Tenggara 
d. Kembalinya pola hubungan power politics di antara kekuatan-

kekuatan utama dunia 
e. Kerentanan tatanan regional di Asia Tenggara terhadap perubahan 
f. Kerentanan sentralitas ASEAN dalam hubungan intramural maupun 

eksternal 
2. Perubahan lingkungan ekonomi 

a. Kesiapan menghadapi AEC 
b. Persaingan skema kerjasama perdagangan 
c. Keamanan pangan dan energi 
d. Kerjasama Selatan-Selatan 
e. Perluasan pasar non-tradisional. 

 
Dari hambatan dan tangangan yang ada, untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan, 
perencanaan politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan, perlu 
memperhatikan 8 (delapan) aspek berikut ini: 

1. Tantangan global dan regional 
2. Kepentingan nasional 
3. Kapasitas pemerintahan 
4. Diplomasi efektif 
5. Kemitraan strategis 
6. Global governance 
7. Kontribusi Indonesia 
8. Kepemimpinan internasional 
 
Studi ini merekomendasikan 7 (tujuh) isu strategis untuk diadopsi sebagai 

prioritas kebijakan luar negeri di dalam RPJM III yang akan datang. Ketujuh isu 
strategis tersebut terdiri dari: 

1. Meningkatkan Peran Indonesia di dalam ASEAN 
2. Meningkatkan Peran Indonesia di dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan 

internasional 
3. Meningkatkan Peran Indonesia dalam Membangun Global Governance 
4. Meningkatkan Keamanan dan Melanjutkan Diplomasi Perbatasan 
5. Melindungi dan Memberdayakan WNI dan BHI 
6. Mengembangkan Kemitraan Strategis di Wilayah Asia-Pasifik, Amerika, 

Eropa dan Afrika 
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7. Meningkatkan Kinerja dan Utilitas Diplomasi Ekonomi 
 
Di luar isu strategis tersebut, sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan 
pengembangan kapasitas institusional dari pelaksana politik luar negeri agar visi dan 
tujuan politik luar negeri dapat diwujudkan melalui pembangunan jangka menengah 
pada periode yang akan datang.  
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