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KATA PENGANTAR 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai 
pendidik merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme 
guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebiijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi 
kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang 
dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  
bahan ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan 
didasarkan atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi 
awal yang belum memenuhi standar minimal UK. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 
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MODUL 7 

 

GLOBALISASI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA 

 

A. Tujuan   

Secara umum peserta diklat dapat menguasai konsep dan 

penerapannya dalam pembelajaran Globalisasi dan Politik Luar Negeri 

Indonesia. Secara khusus peserta diklat diharapkan mampu: 

1. menjelaskan konsep globalisasi; 

2. mengidentifikasi ciri-ciri globalisasi;  

3. menjelaskan proses globalisasi; 

4. mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi globalisasi dalam kehidupan 

masyarakat; 

5. menjelaskan ruang lingkup globalisasi; 

6. menunjukan pentingnya globalosasi bagi indonesia;  

7. mengidentifikasi dampak globalosasi;  

8. menunjukkan sikap terhadap globalisasi;   

9. menjelaskan konsep politik luar negeri;  

10. menjelaskan cara bangsa indonesia berhubungan dengan bangsa lain; 

11. menjelaskan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif; 

12. menjelaskan sarana politik luar negeri indonesia; 

13. menjelaskan peranan perwakilan republik indonesia di luar negeri; 

14. menjelaskan perhimpunan kerjasama ASEAN; 

15. menunjukan peranan indonesia di asia tenggara;   

16. menunjukan peranan politik luar negeri indonesia di era globalisasi; 

17. menyusun perangkat pembelajaran berbasis PAIKEM dengan materi 

globalisasi dan Politik luar negeri dalam hubungan internasional di era 

globalisasi; serta 

18. melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan perangkat 

pembelajaran yang telah disusun. 
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B. Panduan/Petunjuk Belajar 

Untuk dapat memahami materi dalam modul ini dengan baik, para 

peserta diklat diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Bacalah dengan cepat semua materi yang ada dalam modul ini. 

2. Lakukan refleksi diri, seberapa banyak materi dalam modul ini yang 

dapat Anda kuasai dari hasil membaca dengan cepat tersebut. Anda 

akan memperoleh pengalaman menyangkut tingkat penguasaan 

terhadap materi dalam modul ini. 

3. Atas dasar hasil refleksi itu, lakukan membaca ulang secara teliti 

utamanya untuk materi dalam modul ini yang belum anda kuasai dengan 

baik. 

4. Lakukan refleksi diri lagi, seberapa banyak Anda memperoleh kemajuan 

hasil dalam penguasaan terhadap materi modul ini. Anda akan 

memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan 

hasil refleksi pertama (butir 2). 

5. Atas dasar hasil refleksi kedua, lakukan diskusi atau dialog dengan 

beberapa peserta diklat lainnya untuk membahas materi dalam modul 

ini. 

6. Lakukan refleksi diri, seberapa banyak kemajuan yang Anda raih dari 

diskusi dan dialog tersebut. Anda akan memperoleh pengalaman 

menyangkut tingkat penguasaan terhadap materi dalam modul ini 

dibandingkan dengan lawan diskusi dan dialog Anda. 

7. Untuk lebih mendalami materi dalam modul ini, bacalah beberapa bahan 

rujukan yang digunakan dalam penulisan modul ini atau buku-buku lain 

yang relevan. Jika Anda mempunyai sarananya, maka bacalah bahan-

bahan yang tersaji melalui situs-situs di internet. 

8. Kemudian, untuk membelajarkan materi dalam modul ini kepada peserta 

didik Anda, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. 

a. Sebagai pedoman pembelajaran, buatlah RPP secara lengkap 

berdasarkan silabus dengan acuan Permendiknas Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses. 

b. Untuk mengisi komponen tujuan pembelajaran dalam RPP itu, 

lakukan perumusan tujuan berdasarkan SK/KD dan Indikator yang 

ada dalam silabus. Bila indikator sudah rinci, maka tujuan boleh 
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sama dengan indikator dengan menambahkan kondisi dan proses 

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

c. Untuk mengisi komponen materi ajar dalam RPP, maka lakukan 

pemilih/penetapkan materi esensial yang akan disampaikan dengan 

jalan menganalisis materi pembelajaran dengan mengacu tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

d. Untuk mengisi komponen metode pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran dalam RPP, maka lakukanlah pemilihan model 

pembelajaran berdasarkan materi esensial yang telah ditetapkan. 

e. Untuk melengkapi pembuatan RPP sebagaimana dimaksudkan 

butir 1 di atas, maka isilah komponen-komponen RPP lainnya, yaitu 

penilaian hasil belajar dan sumber belajar.  

f. Untuk membelajarkan materi modul ini kepada peserta didik Anda, 

maka disarankan agar menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning. 

 
C. Media/Alat Pembelajaran 

Media yang digunakan untuk membelajarkan modul ini kepada peserta 

diklat, antara lain: chard tentang Globalisasi dan Politik Luar Negeri 

Indonesia, gambar-gambar atau video tentang dampak globalisasi bagi 

Indonesia serta power point tentang materi modul Globalisasi dan Politik 

Luar Negeri Indonesia. 

 
D. Uraian Materi 

1. GLOBALISASI 

a. Konsep Globalisasi 

Istilah “globalisasi“ dari kata global, yang maknanya universal . 

Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi 

kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang 

melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau 

proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa  

dan negara di dunia  semakin terikat satu sama lain, mewujudkan satu 

tatanan kehidupan baru  atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan 

batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.  
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Bagi ilmuwan sosial yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang 

adil dan bagi mereka yang memihak terhadap yang lemah menyatakan bahwa 

globalisasi sebagai proyek negara adikuasa dengan menawarkan jalan keluar 

untuk mengatasi kemacetan pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak lain 

adalah imperialisme dan kolonialisme dalam bentuknya yang paling mutakhir 

dengan dominasi ekonomi, politik dan budaya. Negara-negara yang kuat 

dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara 

kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing.  

Globalisasi juga dimaknai dengan peningkatan, keterkaitan dan 

ketergantungan antar-bangsa dan antar-manusia di seluruh dunia melalui 

perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk 

interaksi lainnya, sehingga batas-batas suatu negara tersamarkan.  Di 

samping itu, globalisasi juga dikaitkan dengan berkurangnya kedaulatan 

negara (baca: peran negara) dalam melindungi kepentingan nasionalnya. 

Dan secara sederhana, globalisasi dipahami sebagai suatu proses 

pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistim 

ekonomi global dengan aktor perusahaan-perusahaan transnasional - 

Transnasional Corporations (TNCs), World Trade Organization (WTO), serta 

World Bank dan International Monetary Fund (IMF).   

b. Ciri-ciri globalisasi 

Era globalisasi menuntut adanya keterbukaan informasi atau yang 

dikenal dengan istilah cyber space, sehingga memungkinkan komunikasi 

bersifat masal, menyentuh hampir di semua bidang kehidupan masyarakat, 

termasuk aspek kehidupan manusia secara personal. Secara rinci, ciri yang 

menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia, 

sebagai berikut. 

1) Hilir mudiknya transportasi barang antar-negara menunjukkan 

peningkatan, keterkaitan dan ketergantungan antar-manusia (bangsa) di 

seluruh dunia.  

2) Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Globalisasi dewasa ini 

menjadi pusat perhatian (mainstream) banyak pihak, karena proses 

interaksi antarmanusia atau masyarakat menjadi semakin tinggi akibat 
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dari adanya kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi, 

(seperti telepon genggam, televisi satelit, internet, pariwisata, imigran, 

tenaga kerja, pertukaran pelajar/mahasiswa memungkinkan manusia 

merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda). Perkembangan ini 

menjebabkan manusia semakin cepat mengetahui apa yang terjadi di 

sisi dunia yang letaknya berjauhan serta semakin cepat mencapai 

wilayah (daerah) yang letaknya berkilo-kilo meter jauhnya. Dunia 

menjadi sebuah desa global (global village), karena antar bagian dunia, 

baik pelosok terpencil maupun perkotaan, sudah saling berhubungan 

dan berkaitan. 

3) Pasar dan kegiatan produksi di negara-negara yang berbeda menjadi 

saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan 

internasional, peningkatan pengaruh perusahaan miltinasional, dan 

dominasi organisasi internasional semacam world trade organization 

(WTO). 

4) Peningkatan interaksi budaya melalui perkembangan media massa 

(televisi, film, musik, transmisi berita dan olahraga internasional). Saat 

ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman 

baru mengenai hal-hal yang beraneka ragam budaya berasal dari 

berbagai belahan dunia, misalnya dalam bidang fashion, literature, 

olahraga, seni, makanan, dan sebagainya. 

5) Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan 

hidup, krisis multinasional, inflasi.  

6) Penyebaran prinsip multi-kebudayaan, dan kemudahan akses bagi 

individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaanya. 

7) Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti pertandingan 

olah raga level piala dunia, putri kecantikan dunia (miss universe), 

olimpiade matematika, dan sebagainya. 

8) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi cikal 

bakal lahirnya revolusi industri. Hal ini mengakibatkan kebutuhan bahan 

baku untuk industri serta pasar di negara-negara di dunia memunculkan 

berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, 
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perusahaan-perusahaan dunia dari Eropa dan AS, seperti Freepot dan 

Exxon, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris, dan 

sebagainya.  

c. Proses Globalisasi 

Globalisasi adalah suatu proses yang pada saat sekarang ini masih 

terus berlangsung. Untuk pertama kalinya istilah globalisasi digunakan oleh 

Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada globalisasi politik-ekonomi, 

khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Sedangkan 

secara resmi, globalisasi dimulai pada bulan April 1994, yaitu ketika 

ditandatangani kesepakatan internasional perdagangan GATT  (Generel Agreement on 

Tariff and Trade) di Marrakesh, Maroko.  

Hakikat globalisasi secara historis telah dimulai ketika manusia 

mengenal hubungan perdagangan antarnegera sekitar tahun 1000 dan 1500 

M. Orang-orang Tiongkok dan India menelusuri negera lain melalui jalan 

darat (seperti yang dikenal dengan istilah jalan sutera) dan jalan laut untuk 

berdagang. Kemudian, adanya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia 

dan Afrika. Mereka membentuk jaringan perdagangan yang antara lain 

dengan Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai 

Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping itu, mereka 

juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai 

sosial dan budaya Arab ke warga dunia. 

Eksplorasi dunia secara besar-besaran dilakukan oleh bangsa Eropa 

yang dipelopori oleh Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ketika itu mulai 

diketemukan berbagai teknologi yang menjadi dasar perkembangan 

teknologi saat ini. Berbagai penemuan tersebut memerlukan wilayah baru 

sebagai pasar sekaligus mencari bahan baku untuk kepentingan industrinya, 

seperti rempah-rempah untuk industri farmasi dan makanan. Sehingga 

timbullah era kolonialisme di dunia dan berlangsung selama ratusan tahun 

yang membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Era 

ini berakhir setelah perang Dunia ke II, di mana  banyak negara-negara jajahan 

yang merdeka.  
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Berakhirnya era kolonialisme, dunia memasuki era neo-kolonialisme 

yang juga dikenal sebagai era developmentalisme, di mana negara-negara 

dunia ketiga yang baru merdeka melancarkan pembangunan untuk mengejar 

ketertinggalannya, tetapi akhirnya juga menuai kegagalan dengan 

menumpuknya hutang kepada negara-negara maju. Era ini, sebenarnya 

dijadikan media bagi negara maju untuk tetap menguasai negara bekas 

jajahannya (koloni). Hanya, penjajahan tidak lagi secara fisik dan langsung, 

melainkan melalui penjajahan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, 

politik, serta ideologi. Kemudian, kegagalan era developmentalisme disusul  

dengan berakhirnya perang dingin dan runtuhnya komunisme. 

Krisis developmentalisme dan tumbangnya kapitalisme asia timur, 

seakan menjadi pembenar bahwa kapitalisme barat adalah jalan terbaik 

dalam mewujudkan kesejahteraan di dunia. Maka, dimulailah era globalisasi 

secara resmi, yaitu ketika ditandatanganinya kesepakatan internasional 

perdagangan GATT di Marrakesh, Maroko pada April 1994, sebagaimana telah 

disebutkan di atas. GATT merupakan kumpulan aturan internasional yang 

mengatur perilaku perdagangan serta forum negosiasi dan pengadilan perdagangan 

antar pemerintah, jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa pesertanya.  

Kesepakatan itu dibangun atas asumsi bahwa, sistim dagang yang terbuka 

(persaingan bebas) lebih efisien dibanding sistim proteksionis seperti pada era 

developmentalisme. Pada 1 Januari 1995 GATT digantikan dengan organisasi 

perdagangan dunia baru - World Trade Organizations ( WTO ). WTO bertindak berdasar 

komplain yang diajukan anggotanya. Kemudian ditingkat regional ada perjanjian 

perdagangan bebas seperti The North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) antara AS dengan Mexico, konferensi ekonomi Asia Pasifik - The Asian 

Pacific Economic Conference (APEC), segitiga pertumbuhan antara Singapore, 

Johor dan Riau (SIJORI), pertumbuhan kawasan timur antara Brunai, Indonesia, 

Malaysia dan Philippines - East Growth Area (BIMPEAGA), dan kesepakatan 

dagang lokal yang memiliki kebijakan tersendiri, seperti  Otorita Batam. 

Era globalisasi menunjukan suatu proses pesatnya perkembangan 

kapitalisme, yang ditandai dengan pasar bebas, investasi dan proses 

produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs), dengan 

dukungan Lembaga Finansial Internasional, yang diatur oleh organisasi 
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perdagangan global, yaitu WTO. Implikasinya, negara negara di dunia mulai 

menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Apalagi didukung dengan 

perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang membuat sekat-

sekat antarnegara pun mulai kabur. 

Era globalisasi, mencoba meyakinkan rakyat miskin di dunia ketiga 

seolah-olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi 

umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan. 

Sebaliknya, era baru ini juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang 

memikirkan permasalahan sekitar kemiskinan dan marginalisasi rakyat, serta 

persoalan keadilan sosial. Apalagi sampai saat ini negara miskin di dunia 

masih menghadapi krisis hutang. Hal ini dikarenakan, aktor era globalisasi, yaitu 

TNCs, WTO, World Bank dan IMF memaksakan liberalisasi di segala bidang, 

seperti pengurangan subsidi, privatisasi, pembatasan regulasi tentang penanaman 

modal asing dan pasar bebas, serta penurunan upah pekerja. Di sisi lain, 

munculnya gejala semakin menguatnya peran organisasi non pemerinah dan 

gerakan sosial secara global, serta bangkitnya masyarakat sipil (civil society), di 

seluruh dunia.   

Proses globalisasi tidak pernah berhenti, terus berlangsung 

merambah penjuru dunia, bahkan berlangsung secara lebih cepat, lebih kuat 

dan menyentuh lapisan masyarakat secara lebih luas tidak peduli dia 

bersedia atau tidak. Globalisasi telah mengakibatkan manusia harus terlibat 

di dalamnya, sebab kalau tidak mengikuti, maka akan tertinggal dan 

mengalami kerugian (baik materiil maupun spirituil), sebaliknya bila tidak ada 

filter akan terbawa arus tanpa arah yang jelas. Globalisasi juga merujuk 

kepada perpindahan nilai, terutama cara berfikir dan bertindak atau perilaku 

manusia di suatu daerah ke daerah lain, (Norwahyu Rochmadi, Sri Untari, 

1996; S. Malian dan S. Marzuki, 2002). 

Hal-hal yang diinginkan sekaligus diperjuangkan oleh aktor globalisasi 

untuk mempengaruhi kebijakan berbagai negara, sebagai berikut. 

1) Aturan pasar, seperti: 1) membebaskan perusahaan-perusahaan swasta 

dari setiap keterikatan yang dipaksakan oleh pemerintah suatu negara, 

2) terbuka selebar-lebarnya bari perdagangan internasional dan 

investasi, 3) mengurangi upah buruh melalui pelemahan serikat buruh 
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dan penghapusan hak-hak buruh, 4) tidak ada lagi kontrol harga, dan 5) 

sepenuhnya kebebasan total dari perputaran modal, barang dan jasa.  

2) Memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial, seperti 

pengurangan anggaran untuk: 1) sektor pendidikan dan kesehatan, 2)  

jaring pengaman kemiskinan, dan 3) infrastruktur publik, (mengurangi 

peran pemerintah). Di lain pihak, mereka tidak menentang adanya 

subsidi dan manfaat pajak (tax benefits)  untuk kalangan bisnis.  

3) Deregulasi, seperti: mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah 

yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.  

4) Privatisasi, seperti: 1) menjual BUMN di bidang barang dan jasa kepada 

investor swasta, termasuk bank, 2) industri strategis, 3) jalan raya, 4)  

jalan tol, 5) listrik, 6) sekolah, 7) rumah sakit, dan 8) bahkan juga air 

minum. Hal ini menurut mereka demi efisiensi yang lebih besar, tetapi 

kenyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang 

dan membuat publik membayar lebih banyak.  

5) Menghapus konsep barang-barang publik (public goods) untuk diganti 

dengan tanggungjawab individual, yaitu menekan rakyat miskin untuk 

mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, 

pendidikan, jaminan sosial dan sebagainya, serta mereka menyalahkan 

rakyat miskin atas kemalasannya.  

d. Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Globalisasi   

1) Mulai berkembangnya teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi 

di negara-negara dunia. 

2) Banyaknya negara-negara yang menyediakan diri sebagai pasar yang 

bebas. 

3) Perkembangan tingkat perekonomian dunia semakin tinggi. 

4) Banyaknya anggapan bangsa-bangsa di dunia bahwa kapitalisme 

adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. 

5) Kondisi saling ketergantungan dan keterkaitan antar masyarakat 

negara-negara di dunia. 

6) Banyak ditemukan berbagai ragam teknologi dan menjadi dasar 

perkembangan teknologi saat ini. 
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e. Ruang Lingkup Globalisasi 

Menurut Arjun Appadurai, aspek yang melingkupi globalisasi, yaitu: 

1) ethnoscape, terjadinya pergerakan manusia secara cepat dan melintasi 

batas teritorial dan geografis, seperti turis, pelaku bisnis, imigran, 

pengungsi dan sebagainya; 

2) financescape, aliran dana yang melintasi sekat-sekat batas eritorial dan 

geografis negara, yang dilakukan melalui pasar uang, saham dan 

obligasi; 

3) ideascape, penyebaran gagasan dan ide dalam berbagai bidang yang 

mendunia; 

4) mediascape, penyebaran informasi berbagai hal ke berbagai sudut 

dunia melalui media cetak maupun elektronik; 

5) technoscape, penyebaran berbagai macam teknologi ke berbagai sudut 

dunia dengan cepat dan mudah. 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin cepat mempengaruhi ruang lingkup globalisasi berikut ini. 

1) Globalisasi Ekonomi 

Globalisasi menyebabkan peningkatan saling ketergantungan, baik 

jumlah maupun ragam bentuk perusahaan perdagangan, peningkatan 

hubungan dan keterlibatan asing secara langsung dalam aktivitas ekonomi di 

sebuah negara. Misal, dalam pertambangan minyak bumi di Indonesia 

banyak dikelola perusahaan asing. Sehingga kalau ada suatu peristiwa yang 

terjadi di negara tersebut akan mempengaruhi kondisi ekonomi di negara 

lain, terutama dalam hal harga komoditas tertentu kian bergejolak, misal 

kasus sebagai akibat krisis di Irak (2004).  

Implikasinya dari saling ketergantungan ekonomi ini, suatu negara 

berupaya untuk menjaga hubungan antar negara selalu baik, demikian 

halnya dalam menjaga kondisi sosial politik. Misalnya kasus TKI ilegal asal 

Indonesia di Malaysia. Malaysia tidak bisa hanya berpikir legalistik untuk 

menata tenaga kerja asing di negaranya, karena bilamana hal itu dilakukan 
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dia akan mengalami kesulitan dalam kegiatan ekonominya, terutama di 

sektor pertanian dan property. Globalisasi ekonomi ini dapat di lihat dari 

ruang lingkup dan perluasan usaha suatu perusahaan yang melampaui 

batas-batas teritorial negara.  

 

2) Globalisasi Perdagangan 

Isu-isu perdagangan global akhir-akhir ini semakin menonjol, 

terutama setelah Konferensi WTO ke-III di Seattle tahun 1999. Perdagangan 

yang diatur oleh WTO (World Trade Organization) mengalami perubahan 

luar biasa dan merambah ke bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari 

adanya TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property’s Rights), 

TRIMS (Trade Related Investment Measures), AOA (Agreement on 

Agriculture). Hal ini dipaksakan oleh negara maju lewat Government 

Procurement (Belanja Pemerintah), Investasi, Competition Policy (Kebijakan 

Persaingan), Lingkungan Hidup dan Perburuhan. Negara miskin dan 

berkembang harus tunduk pada aturannya yaitu meliberalisasikan 

perekonomiannya secara terjadual, disiplin, mengikat, progresif dan total. 

Ekonomi negara berkembang menjadi mengikuti mekanisme pasar bebas 

dan liberalisme ekonomi, (posisi negara berkembang dan miskin dalam 

keadaan kalah dan lemah menghadapi perekonomian negara maju).  

3) Globalisasi Privatisasi 

Privatisasi, bentuk nyata dari globalisasi. Privatisasi atau 

swastanisasi secara umum berarti pengalihan BUMN kepada perusahaan 

swasta. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan aset 

publik lewat lelang publik atau penjualan langsung  termasuk pemberian sub-

kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah, perjanjian lisensi; kontrak 

manajemen, perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset, penjanjian 

usaha patungan (joint-venture), serta skema BOT (Build-Operate-Transfer). 

Privatisasi baru berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir ini, khususnya 

setelah Bank Dunia menjalankan program penyesuaian sruktural (structural 

adjustment) dan IMF menjalankan program poverty reduction and growth 

facility (PRGF) di tahun 1980-an. Kedua lembaga ini menekankan kepada 
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liberalisasi perdagangan, pengurangan defisit anggaran, dan memperbaiki 

kemampuan pemerintah dalam membayar utang-utangnya. Dari sinilah 

privatisasi dijadikan sebagai pilihan strategi global dan sejak itu dijalankan 

oleh berbagai negara berkembang, khususnya yang menderita ketidak 

seimbangan ekonomi makro dan terlilit hutang. IMF secara instrumental 

menerapkannya melalui Letter of Intent, sementara Bank Dunia 

menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat 

asistensi teknis dan finansial.  

Privatisasi dalam kenyataannya bukan sekedar mengatasi masalah 

fiskal, tetapi adalah komponen utama dari sebuah paradigma governance 

baru, yang disebut neo-liberal, yaitu tuntutan akan efisiensi dan efektivitas 

pemerintahan yang saat ini dianggap berada di bawah standard dan 

mengalami tekanan anggaran. Privatisasi, paradigma korporatis, berorientasi 

ke pasar, mencari keuntungan, dan meminimalkan peran negara dalam 

perekonomian. Dalam prakteknya, privatisasi adalah penjualan aset-aset 

pemerintah secara murah kepada pihak swasta, bahkan asset yang 

termasuk hajat hidup publik, seperti air, listrik, jalan raya dan lain-lain.  

4) Globalisasi Kebudayaan 

Sub-kebudayaan Punk adalah contoh sebuah kebudayaan yang 

berkembang secara global. Globalisasi mempengaruhi budaya, seperti nilai-

nilai (values) yang dianut oleh masyarakat, persepsi yang berkaitan dengan 

aspek-aspek kejiwaan/psikologis, karena tingkah laku seseorang 

dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang 

bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang 

adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan. 

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya 

tertentu keseluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia (world culture). 

Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan 

para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini, ( Lucian W. 

Pye, 1966 ). 

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi 

pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak 
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melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi 

antar-bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih 

mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan 

globalisasi kebudayaan. Globalisasi kebudayaan mencakup: budaya makan, 

budaya fasion, budaya kerja, budaya musik dan hiburan, budaya bahasa, 

dan sebagainya. 

5) Bidang Teknologi 

Kehidupan manusia di masa akan datang banyak bergantung kepada 

teknologi. Teknologi akan menjadi begitu canggih hingga akan terjadi 

komputer yang ada pada hari ini yang kita katakan canggih dan mempunyai 

sistem yang bagus akan berubah dengan cepat pada waktu dekat, bahkan 

tidak sampai ganti tahun. Teknologi yang nampak cepat perubahan dan 

perkembangannya pada era globalisasi sekarang ini adalah teknologi 

informasi dan komunikasi, yaitu komputer dan telpon (handphone), hamper 

tiap bulan atau triwulan dapat diketahui perkembangan teknologi produk 

tersebut, sehingga komputer yang kita beli hari ini, ternyata tahun depan 

sudah ketinggalan jaman. 

Era globalisasi menyebabkan teknologi berkembang dengan pesat, 

tiada hari tanpa ada penemuan baru di bidang teknologi. Bill Gates (1996) 

merupakan contoh salah seorang yang berhasil dalam bidang teknologi di 

era globalisasi. Bill Gates penemu bidang komputer (software) yang terkenal 

dan memasarkan aplikasi keluaran Windows ke seluruh dunia, sehingga dia 

menjadi orang terkaya di dunia.  

Sekarang ini, kehidupan manusia semakin banyak bergantung 

kepada teknologi, seperti komputer dan telekomunikasi. Internet dan media 

massa menjadi suatu kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan, 

kalau tidak menggunakannya akan ketagihan, sehingga seperti makanan 

atau minuman. 

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah mempengaruhi 

interaksi dan komunkasi antar manusia. Manusia untuk berinteraksi dengan 

sesamanya tidak lagi tergantung kepada jarak, jarak merupakan sesuatu 

yang nisbi dalam berkomunikasi. Setiap saat, di manan pun manusia berada, 
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mereka bisa berkomunikasi dengan sesamanya, bahkan tidak hanya secara 

audio, tetapi juga secara visual.  

Perkembangan teknologi juga telah mempengaruhi kebiasaan dan 

budaya manusia. Seperti, kebiasaan untuk bersilahturahmi, bertemu secara 

tatap muka, karena sudah ada telpon, walaupun tidak bertatap muka yang 

bersangkutan bisa berbicara satu sama lain. Hubungan antara orang tua dan 

anak juga mengalami perubahan, waktu ketemu antara orang tua dan anak 

menjadi semakin jarang, tetapi komunikasi antar mereka tidak pernah 

berhenti, karena ada telpon.  

6) Pentingnya Globalisasi Bagi Masyarakat Indonesia 

a) Untuk meningkatkan produksi global, hal ini berkaitan dengan 

hubungan suatu negara dengan negara lain yang saling bergantung 

dalam memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya, dan dapat 

saling menguntungkan satu sama lainya, salah satu bentuknya 

adalah melakukan transaksi pertukaran hasil produksi sesuai 

dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing negara. 

b) Untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, perdagangan yang 

lebih bebas memungkinkan masyarakat Indonesia mengimpor atau 

mengekspor lebih banyak barang dari atau ke luar negeri. Hal ini 

tersebut bisa mensejahterahkan masyarakat karena mempunyai 

pilihan barang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya 

serta meningkatkan pendapatan karena barang yang diproduksi 

meningkat.  

c) Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, perdagangan luar 

negeri yang lebih bebas memungkinkan Indonesia memperoleh 

pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. 

d) Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih 

baik, modal dan teknologi dapat diperoleh dari investasi asing, 

apalagi bagi negara Indonesia yang memiliki masalah kekurangan 

modal dan tenaga ahli  serta tenaga terdidik  yang  berpengalaman. 

e) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi,  

pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainya bukan 

hanya dilakukan perusahaan negara, tetapi juga dilakukan oleh 
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perusahaan asing, perusahaan swasta dan domestik. Perusahaan 

domestik ini seringkali memerlukan modal. Dana dari luar negeri 

terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan 

pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal 

yang dibutuhkan tersebut. 

f)  Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, globalisasi 

memotivasi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Hal dikarenakan adanya kompetisi yang ketat bagi 

sumber daya manusia di dunia untuk terlibat dan berperan serta 

dalam berbagai aktivitas. Bilamana tingkat pendidikan masyarakat 

Indonesia masih rendah, maka sumber daya manusia Indonesia 

tidak mampu berkompetisi dengan sumber daya manusia dari 

negara lain.   

g) Meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi 

merupakan alat untuk meringankan pekerjaan manusia, dengan 

teknologi yang modern seluruh pekerjaan akan terasa ringan, 

banyaknya teknologi modern dari luar negeri yang masuk ke 

Indonesia dapat dijadikan fasilitas bagi masyarakat Indonesia untuk 

meingkatkan kesehateraan hidup dan kualitas pendidikannya.  

h) Menambah kekayaan budaya di Indonesia, globalisasi sebagai 

sebuah fenomena tersebarnya nilai-nilai dan budaya  tertentu ke 

seluruh dunia dan menjadi budaya dunia. Hal ini dapat menambah 

kekayaan budaya masyarakat di Indonesia. 

 

7) Dampak globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan 

a) Bidang ekonomi 

(1) Berlakunya praktik perdagangan “siapa yang memiliki modal yang 

besar akan semakin kuat dan yang lemah semakin tersingkir”. 

(2) Adanya mekanisme pasar yang menentukan perekonomian negara. 

Dalam kondisi itu, pemerintah hanya berperan sebagai regulator 

(pengatur) perekonomian. 
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(3) Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberi subsidi semakin 

berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan sistem 

penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya menjadi runtuh 

karena mesin-mesin telah menggantikan tugas pekerja. 

(4) Kompetisi produk dan harga semakin tinggi, sejalan dengan tingkat 

kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi pula. 

b) Bidang politik 

(1) Masuk dan tersebarnya nilai-nilai demokrasi dan kesadaran politik. 

Sebagai contoh, masyarakat mulai berani berargumen dan 

mengkritik pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya. 

(2) Semakin lunturnya nilai-nilai politik yng berdasarkan semangat 

kekeluargaan, musywarah mufakat, dan gotong royong. 

(3) Semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat 

individual, kelompok, oposisi, diktator mayoritas (yang memiliki 

pendukung dalam jumlah banyak dan memaksakan kehendakanya), 

atau tirani minoritas (yang sedikit jumlah pendukungnya, tetapi 

memiliki kekuatan memimpin dengan sekehendaknya). 

(4) Transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (tanggung jawab), dan 

profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin 

mendapat sorotan dari masyarakat. Masyarakat dengan mudah 

dapat memantau kinerja pemerintah atau parlemen, baik melalui 

media cetak maupun media elektronik. 

(5) Lahirnya berbagai partai politik, organisasi nonpemerintah atau 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperjuangkan hal-hal 

yang berbeda. Contohnya, ada LSM yang memperjuangkan 

perempuan, LSM yang memperjuangkan rakyat miskin, dan LSM 

yang memperjuangkan HAM. 

c) Bidang sosial budaya 

(1) Masuknya nilai-nilai asing secara mudah, antara lain melalui 

internet, televisi, radio, dan berbagai media cetak. 
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(2) Semakin memudarnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal. 

Sementara gaya hidup individualisme, hedonisme (pengutamaan, 

kenikmatan sesaat), dan konsumerisme semakin berkembang. 

(3) Semkin lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian 

sosial, kesetiakawanan sosial, dan kebersaman. 

(4) Semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan hal-hal yang 

bersifat rasional (yang dapat diterima oleh akal). 

(5) Kondisi-kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai macam 

pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam masyarakat. 

Contohnya adalah sebagai berikut. 

(a) Dalam bidang pendidikan, para peserta didik telah banyak 

menggunakan komputer untuk mempelajari sesuatu. Di lain 

pihak pembelajaran yang berbasis kesadaran terhadap 

keseimbangan lingkungan hidup semakin berkurang. 

(b) Dalam bidang arsitektur, banyak bangunan yang bergaya 

eropa, disertai dengan ornamen khasnya. Bahkan muncul juga 

perumahan dengan nuansa negara tertentu. Di lain pihak 

pengadaan perumahan elite yang bergaya eropa menggusur 

perumahan rakyat biasa. 

(c) Dalam bidang kesehatan, masyarakat beralih dari cara 

pengobtan tradisional ke cara pengobatan yang modern. Di lain 

pihak tradisi pengobatan lokal sudah jarang di kenal oleh 

generasi muda. 

(d) Dalam bidang mode pakaian misalnya, keanekaragaman model 

tradisional dapat dikombinasikan dengan budaya modern. Di 

lain pihak masyarakat mengikuti cara berpakaian yang 

cenderung tidak memperhtikan kesopanan. 

d) Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 

(1) Semakin menguatnya desakan terhadap supremasi hukum, 

demokrasi, dan penegakan hak-hak asasi manusia. 
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(2) Menguatnya regulasi (pengaturan) hukum dan pembuatan 

peraturan perundang-undangan yang memihak kepada 

masyarakat. 

(3) Semakin merebaknya tindak kejahatan lintas negara dan 

terorisme internasional. 

(4) Menguatnya kedudukan masyarakat sipil dengan 

memposisikan tentara dan polisi sebatas sebagai penjaga 

keamanan, kedaulatan, dan ketertiban.  

8) Sikap terhadap Globalisasi 

Proses globalisasi adalah suatu hal yang pasti terjadi. Mau tidak mau, 

suka tidak suka kita akan berhadapan dengan globalisasi. Globalisasi 

merupakan kenyataan yang kita hadapi. Globalisasi dapat dipandang 

sebagai tantangan dan peluang. Dalam globalisasi ada sisi-sisi positif yang 

bisa kita manfaatkan, misalnya perkembangan ilmu pengetahuan. Pada sisi 

lain globalisasi menyebabkan kita selalu tergantung pada negara lain. 

Dengan adanya globalisasi menyebabkan perubahan gaya hidup dan kita 

bersifat suka belanja. Sikap kita menghadapi globalisasi, kita terima hal-hal 

yang sesuai dengan kepribadian dan budaya kita dan menolak hal-hal yang 

tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya masyarakat kita. Hal-hal yang 

kita tolak antara lain sifat boros dan berfoya-foya.  

Selain itu dalam menghadapi globalisasi juga kita perlu 

mengembangkan kemampuan. Kita harus belajar keras dan rajin supaya 

tidak ketinggalan dengan negara lain. Kita belajar bahasa asing, antara lain 

bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa 

Jerman dan sebagainya. Dengan kemampuan bahasa asing kita dapat 

berkomunikasi dengan orang asing. Selain faktor bahasa yang perlu 

dikembangkan juga kemampuan dalam menggunakan media komunikasi 

dan teknologi yang lain. Kita harus bisa menggunakan alat komunikasi 

telepon, telepon selular, e-mail, internet. 

Sederhananya, di era global ini diharapkan lahirnya manusia yang 

berpendidikan, yaitu manusia yang memiliki: 
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a) Kompetensi interlektual, yaitu memiliki kemampuan berpikir dan 

bernalar, kemampuan kreatif dan inovatif (memperbarui, meneliti dan 

menemukan), kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan 

mengambil keputusan strategis yang mendukung kehidupan global. 

b) Kompetensi (intra)personal, berupa kemandirian, ketahanbantingan, 

independen, kreativitas dan produktivitas, kejujuran-keberanian, 

keadilan, keterbukaan, mengelola diri sendiri, dan menempatkan diri 

sendiri secara bermakna serta orientasi pada keunggulan yang sesuai 

dengan kehidupan global. 

c) Kompetensi komunikatif, berupa kemahiran wacana, kemampuan 

menguasai sarnana komunikasi mutakhir, kemampuan menguasai 

bahasa internasional, kemampuan bekerjasama, dan kemampuan 

membangun hubungan-hubungan dengan pihak lain yang mendukung 

kehidupan global dalam satu sistem dunia. 

d) Kompetensi sosial budaya, berupa kemampuan hidup bersama orang 

lain, kemampuan memahami dan menyelami keberadaan orang/pihak 

lain, kemampuan memahami dan menghormati kebiasaan orang lain, 

kemampuan berhubungan atau berinteraksi dengan pihak lain, dan 

kemampuan bekerja sama secara multikultural. 

e) Kompetensi kinestetis-vokasional, berupa kecakapan 

mengoperasionalkan sarana-sarana komunikasi mutakhir, kecakapan 

melakukan pekerjaan mutakhir, dan kecakapan menggunakan alat-alat 

mutakhir yang mendukung suksesnya berkiprah dalam kehidupan 

global. 

f) Kompetensi hidup bersama secara multikultural, berupa kemampuan 

bermasyarakat secara multikultural, kecakapan bekerja secara 

multikultural, kecakapan bertingkah laku secara multikultural, dan 

kemahiran bersopan santun lintas kultural serta kemampuan 

menyesuaikan diri di tempat berbeda-beda. 

Berikut ini contoh-contoh masalah sosial akibat globalisasi dan sikap 

yang dapat kita pilih sebagai reaksi atas globalisasi. 
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a) Sikap dalam menghadapi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial 

adapat diartikan sebagai tingkat kehidupan yang tidak sama yang terjadi 

di masyarakat. Kesenjangan sosial dapat terjadi karena kurang adanya 

kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan berpartisipasi dalam 

pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah kalah bersaing akibat 

kualitas diri yang rendah. Contoh sikap positif dalam menghadapi 

kesenjangan sosial adalah peka terhadap kondisi sosial serta belajar 

untuk bertoleransi. Kita juga harus menyadari bahwa pada dasarnya, 

semua masnusia memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan 

diri. 

b) Sikap dalam menghadapi kesenjangan ekonomi.  Kesenjangan sosial 

ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tidak sama yang terjadi di masyarakat. Saat ini, pemilik modal besar 

akan berhasil menguasai dunia perekonomian. Sementara itu, penanam 

modal yang minim, termasuk rakyat kebanyakan akan tertinggal. Dalam 

situasi ini, semangat belajar sangatlah diperlukan. Sebaiknya, kita tidak 

menutup diri terhadap kemajuan sistem ekonomi dunia, tetapi justru 

belajar dari keunggulan mereka untuk dapat membangun perekonomian 

yang mandiri. 

c) Sikap dalam hal kebudayaan. Dalam era globalisasi, hubungan antar 

bangsa sangat erat satu sam lain. Negara yang tidak ingin tertinggal, 

harus membuka diri terhadap segala perkembangan yang terjadi di 

dunia. Nilai-nilai kebudayaan asing akan masuk ke Indonesia sejalan 

dengan kebebasan dan keterbukaan. Sikap yang penting bagi bangsa 

Indonesia adalah mampu menyaring kebudayaan negara lain agar tida 

ada penyerapan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian 

bangsa. Nilai-nilai yang dapat merusak kepribadian bangsa harus kita 

tolak. Dalam hal ini, pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-

nilai agama dan pancasila menjadi penting. Mengapa? Karena prinsip-

prinsip hidup yang terdapat di dalamnya dapat membantu kita 

membedakan mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita dan 

mana yang tidak sesuai. 
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Pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: menggali dan memupuk nilai-nilai kebaikan 

yang ada dalam kebudayaan daerah masyarakat tertentu, untuk dapat 

meningkatkan persatuan bangsa dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri, 

kita dapat mengadakan pengiriman duta-duta bangsa untuk misi 

kebudayaan dan kesenian daerah dari satu tempat ke tempat lain atau ke 

luar negeri, membentuk wadah atau perkumpulan seni budaya daerah. 

 

2. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA 

a. Konsep Politik Luar Negeri 

Politik luar negeri Indonesia, menjadi bagian dari politik nasional, 

yaitu cermin dari cita-cita bangsa yang tercantum di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945) yang memprioritaskan kemajuan kesejahteraan 

umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi aktif dalam 

menciptakan perdamaian dunia. 

Sesuai pasal 33 Undang Undang RI nomor 37 tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri, disebutkan bahwa politik luar negeri 

Republik Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk 

kepentingan nasional. Pada pasal 4 disebutkan juga bahwa politik luar 

negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif. 

Kata “bebas” dalam politik luar negeri ini berarti Indonesia secara 

mandiri akan memutuskan dan menentukan posisinya dalam percaturan 

politik internasional tanpa pengaruh ataupun tekanan dari luar. 

Sementara itu kata “aktif” berarti bahwa Indonesia berkomitmen untuk 

berpartisipasi secara konstruktif dalam membantu membangun dunia 

yang adil dan damai serta bebas dari kolonialisme. 

Politik luar negeri Indonesia terdiri dari tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai dalam hubungan internasional dan cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan nasionalnya. Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 

mencantumkan pernyataan bahwa “… ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.  
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Landasan Politik Luar Negeri Indonesia meliputi landasai idiil, 

struktural dan operasional. 

1) Landasan Idiil adalah Pancasila 

Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan Pancasila 

mengandung makna berikut ini. 

a) Setiap manusia tanpa memandang asal usul keturunan merupakan 

ciptakaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai martabat yang 

sama. Demikian pula dengan kehidupan masyarakat internasional 

agar terwujud kerukunan. 

b) Bangsa Indonesia menolak penindasan manusia atas manusia dan 

pengusiran suatu bangsa oleh bangsa lain. Oleh sebab itu 

Indonesia aktif menentang imperialisme dan kolonialisme. 

c) Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau 

golongan. Indonesia memandang bahwa setiap negara merupakan 

unit mandiri, tidak boleh merupakan sub unit dari negara lain. Oleh 

sebab itu Indonesia tidak mengenal dan akan menolak terwujudnya 

negara dunia yang menjadi negara sebagai sub unitnya. 

d) Manusia sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia 

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama pada 

dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan dari 

pihak lain. Demikian juga dalam tata masyarakat internasional. 

e) Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk 

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, Indonesia 

aktif dalam berbagai forum internasional maupun regional dalam 

rangka turut serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa-

bangsa di dunia. 

2) Landasan Struktural adalah UUD 1945 

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat dijadikan 

landasan bagi politik luar negeri Indonesia. Dasar hukum politik luar 

negeri Indonesia secara jelas  tergambar  di dalam Pembukaan UUD 
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1945 alenia I dan  IV. Alenia I menyatakan bahwa ... kemerdekaan 

adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas 

dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan 

dan peri keadilan. Selanjutnya pada alenia IV dinyatakan bahwa ... dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..... 

Sedangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan 

landasan politik luar negeri sebagai berikut. 

a) Pasal 11   

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain. 

(2)  Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan 

rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau 

mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang 

harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur 

dengan undang-undang. 

b) Pasal 13   

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

3) Landasan Operasional  

a) Kebijaksanaan yang dibuat oleh Presiden, dan  

b) Kebijakan/peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri. 

b. Cara Bangsa Indonesia Berinteraksi dengan Bangsa Lain  

Dalam menghadapi kondisi saat ini Indonesia tidak dapat 

mengabaikan faktor hubungan dengan dunia internasional yang dapat 

mendukung tercapainya pembangunan nasional dalam arti luas, bukan 

saja ekonomi, tetapi juga politik, keamanan, sosial dan sebagainya. 
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Untuk itu pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi RI diarahkan 

guna meningkatkan dan mengamankan kerja sama dan dukungan 

negara-negara sahabat.  

Langkah ini sangat penting untuk memulihkan perekonomian 

nasional dan kepercayaan internasional terhadap tekad dan 

kemampuan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri. Dalam 

jangka pendek upaya pemulihan ini diarahkan untuk memperluas akses 

bagi produk-produk nasional ke pasaran internasional dan 

menggairahkan investasi dari luar ke Indonesia. Dengan melakukan 

diplomasi lebih jauh dan mengambil inisiatif-inisiatif baru, Indonesia 

diharapkan memperoleh kepercayaan dunia luar. Selain itu, 

pelaksanaan politik luar negeri juga ditujukan untuk memelihara 

keutuhan wilayah nasional dan mencegah disintegrasi dengan 

mengupayakan dialog yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 

Masalah separatisme dan masalah otonomi daerah dapat menjadi 

sumber konflik jika, tidak ditangani secara sungguh-sungguh.  

Dalam kaitan ini politik luar negeri memainkan peran untuk 

mencegah internasionalisasi isu-isu separatisme dan untuk mencari 

dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia. Dengan 

meningkatkan kepercayaan dan menjaga kestabilan kawasan melalui 

upaya-upaya damai, posisi kuat Indonesia di kawasan dapat 

dipertahankan, sehingga mempunyai peran dalam upaya pengelolaan 

ancaman separatisme. Bahaya separatisme lebih membutuhkan 

perhatian dan penanganan ekstra. Politik luar negeri RI perlu diarahkan 

untuk membantu penyelesaian yang tuntas dan langgeng melalui dialog 

dan perundingan yang intensif tidak hanya terbatas dengan pihak 

pelaku. Dengan langkah-langkah akan dapat ditekan kemungkinan 

adanya campur tangan pihak ketiga atau kelompok-kelompok 

kepentingan bisa dicegah. Di samping itu hendaknya juga bisa 

mencegah cara penyelesaian masalah yang akan membuka diri 

Indonesia terhadap kecaman-kecaman pelanggaran HAM dan 

pemberlakuan berbagai jenis embargo oleh masyarakat internasional.  
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Indonesia dapat berperan menjadi pendorong dan pencipta 

stabilitas regional maupun internasional, adapun peran staregis politik 

luar negeri yang bisa dimainkan Indonesia dengan negara lain, melalui 

beberapa pertimbangan berikut ini. 

1) Indonesia relatif terlatih di dalam menjalani proses transisi politik 

sebagai bagian dari proses demokratisasi dalam negeri. Hampir 

sama dengan negara-negara kawasan yang lain, proses transisi 

politik itu sebagai akibat dari perpindahan kekuasaan yang otoriter 

menuju ke bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Paling 

tidak, Indonesia mampu dan mau membuat berbagai kebijakan 

yang mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan 

komitmen terhadap perlindungan HAM.  

2) Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang terbesar di 

kawasan regional dengan berbagai aset sumberdaya yang cukup 

melimpah. Luas wilayah dan melimpahnya sumberdaya akan 

menjadi pertimbangan penting bagi negara-negara lain untuk 

melihat keberadaan Indonesia sebagai negara yang akan menjadi 

tujuan mobilitas sosial dan ekonomi negara-negara kawasan.  

3) Indonesia juga terkenal sebagai negara dengan tingkat 

kemajemukan yang cukup besar. Dalam mengelola kemajemukan 

itu, Indonesia tetap konsisten berada pada jalur moderat dalam 

seluruh tatanan kebangsaan dan kenegaraannya. Meskipun 

Indonesia didiami oleh penduduk mayoritas muslim, tetapi tidak 

serta merta menjadikan Indonesia bercita-cita membentuk negara 

berlandaskan ideologi Islam. Dalam konteks ini, Indonesia juga 

dikenal secara internasional sebagai negara berpenduduk muslim 

terbesar dengan moderatisme yang tinggi. Berbagai upaya politisasi 

ideologi Islam yang muncul dalam rentang sejarah perjalanan 

Indonesia selalu gagal karena bertentangan dengan pandangan 

dan praktik hidup masyarakat Indonesia yang menganut keyakinan 

garis tengah. Secara agama dan kebudayaan, masyarakat 

Indonesia sangat dinamis dan tidak membeku dalam satu artikulasi 

yang tunggal. 
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4) Indonesia, juga negara-negara lain sama-sama menghadapi 

tantangan global yang cukup kuat berupa kemiskinan dan 

kecanggihan teknologi informasi berikut seluruh implikasinya bagi 

masyarakat. Tantangan global tersebut bisa menjadi suatu 

persoalan bersama bagi negara-negara kawasan untuk membentuk 

suatu model kerjasama yang efektif dalam rangka mencari jalan 

keluar yang menguntungkan semua pihak.  

c. Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif  

 Menurut Carlton Clymer Rodee, dkk. (1995) ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi perumusan kebijaksanaan politik luar negeri 

sebagai berikut. 

1) Posisi geografis. Secara geografis, Indonesia merupakan negara 

kepulauan dengan daerah perairan yang mengelilinginya. Indonesia 

secara geostrategis berada pada posisi silang dunia. Kondisi ini 

membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa 

Indonesia yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 

dan pertahanan keamanan. Oleh sebab itu bangsa Indonesia perlu 

memperhatikan dan mempertimbangkan pengaruh serta faktor yang 

tidak menguntungkan. 

2) Sejarah perjuangan bangsa. Sejarah telah menunjukkan bahwa 

bangsa Indonesia telah berabad-abad dijajah oleh bangsa asing 

dan perjuangan panjang untuk memperoleh kemerdekaannya. 

3) Jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan 

kekuatan asal dalam kondisi optimal dan bukan sebaliknya 

mengandung kelemahan-kelemahan dalam hubungannnya dengan 

politik luar negeri. 

4) Kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia dapat memberikan 

kekuatan apabila diinventarisasi dan dimanfaatkan secara efektif, 

terutama faktor agraris,  peternakan, perikanan, dan kehutanan. 

Dengan kondisi ini tidak mustahil pada suatu saat Indonesia akan 

memainkan peranan yang besar dalam menanggulangi krisis 

pangan dunia. 
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5) Militer. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian penting dari 

konsep ketahanan nasional, karenanya harus kuat agar dapat 

menangkal ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar 

negeri. 

6) Situasi internasional. Situasi internasional dewasa ini ada 

kesenjangan yang besar baik di bidang teknologi maupun 

kesejahteraan pada umumnya, antara negara-negara maju dengan 

negara-negara berkembang yang sedang berusaha menolong 

dirinya sendiri melalui kerjasama regional. Tumbuhnya bermacam-

macam konflik regional yang mudah mengundang konflik 

internasional. 

7) Kualitas diplomasi. Kualitas diplomasi sebenarnya terletak pada 

persoalan bagaimana memilih dan mendidik para diplomat agar 

dapat menjalankan tugasnya secara efektif. 

8) Pemerintahan yang bersih. Faktor penting bagi kekuatan pulitikk 

luar negeri suatu negara adalah kualitas pemerintahannya. Apabila 

dalam suatu pemerintahan banyak mismenajemen dan korupsi, 

maka sukar bagi dirinya untuk mendapatkan kepercayaan dan 

penghargaan dari rakyatnya maupun dari negara lain. 

9) Kepentingan nasional. Pasang surutnya politik luar negeri ada 

kaitannya dengan  kepentingan nasional. Dewasa ini kepentingan 

nasional Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan nasional 

terutama faktor ekonomi. Oleh karena itu politik luar negeri sebagai 

pengabdi kepentingan nasional harus selaras dengan kiprah 

perjuangan bangsa melalui pembangunan tersebut. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka 

Departemen Luar Negeri, telah menetapkan Kebijakan Politik dan 

Hubungan Luar Negeri yang disebut Ecumenical Diplomacy yaitu 

merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan 

kerjasama yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan:  

1) Pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional;  

2) Pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum;  
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3) Pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa dan 

stabilitas nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa;  

4) Peningkatan hubungan bilateral dengan prioritas negara-negara 

yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, 

perdagangan, investasi dan pariwisata;  

5) Memajukan kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan 

perdamaian dunia.  

 

d. Sarana politik luar negeri Indonesia  

1) Diplomasi. Kepentingan nasional dapat diperkenalkan kepada 

bangsa-bangsa lain dengan mempergunakan diplomasi. Diplomasi 

meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam 

hubungan dengan bangsa dan negara lain. Pada umumnya ada tiga 

cara untuk mencapai tujuan nasionalnya yaitu berupa ajakan, 

kompromi, dan mempergunakan ancaman kekerasan. Seni 

diplomasi yang baik adalah menggunakan peluang yang ada serta 

saat yang tepat dengan memakai ketiga cara tersebut.  

Diplomasi dapat dilaksanakan melalui dua instrumen. 

a) Departemen Luar Negeri, yang biasanya berkedudukan di 

ibukota negara pengirim, dan merupakan otak/kunci politik luar 

negeri serta di Departemen Luar Negeri tersebut diolah materi-

materi dari semua sumber, merumuskan langkah-langkah 

kebijakan setelah menilai data-data yang ada. 

b) Perwakilan diplomatik, yang ditetapkan dan berkedudukan di 

ibukota negara penerima dan merupakan panca indera dan 

penyambung lidah dari negara yang diwakili. Petugas yang 

mewakili negara di negara lain disebut diplomat. 

2) Perundingan, perjanjian, dan persetujuan. Perundingan. 

Diplomasi modern berusaha untuk mewujudkan kepentingan dengan 

mengadakan Perundingan biasanya dilaksanakan melalui kongres 

dan konferensi yang merupakan suatu pertemuan dimana wakil-wakil 

resmi dari negara-negara bertemu untuk waktu tertentu dan untuk 
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tujuan tertentu. Misalnya Konferensi Internasional Asia Afrika tanggal 

18-24 April 1955. Para peserta konferensi juga mengadakan 

kerjasama internasional (international cooperation), perdamaian 

semesta (universal peace), pelucutan senjata dibawah pengawasan 

internasional yang efektif. (Sumarsono Mestoko, 1988). 

Perjanjian dan persetujuan. Perjajian internasional adalah 

suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau 

lebih negara mengenai penetapan, ketentuan atau syarat timbal 

balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada 

umumnya perjanjian (traktat) ditaati oleh pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian karena adanya adaqium “pacta sunt 

servanda” (persetujuan antar negara harus dihormati). 

Traktat dapat dibedakan menurut jumlah peserta, isi, maupun 

bentuknya (Sumarsono Mustoko,1988).   

a) Berdasarkan jumlah peserta, terdiri atas traktat bilateral (traktat 

yang diikuti oleh dua negara) dan traktat multilateral (traktat 

yang diikuti oleh banyak negara). 

b) Berdasarkan isinya, terdiri atas traktat politis, ekonomi, hukum, 

batas negara, kesehatan.  

(1) Politis (mengatur tentang pakta pertahanan, pakta non 

agresi, pakta perdamaian, dan sebagainya). 

(2) Ekonomi (mengatur tentang bantuan ekonomi, bantuan 

keuangan, bantuan perdagangan, dan sebagainya). 

(3) Hukum (mengatur tentang kewarganegaraan, ekstradisi, 

dan seba-gainya) 

(4) Batas (mengatur tentang laut teritoria, batas alam, dan 

sebagainya). 

(5) Kesehatan (mengatur tentang karantina, keluarga 

berencana, dan sebagainya). 

c) Berdasarkan bentuk, traktat dikategorikan berikut ini. 
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(1) Traktat (bersifat umum dan beraneka ragam 

permasalahan, misalnya: traktat perdamaian, 

perdagangan, dan sebagainya). 

(2) Pakta (umumnya berisi materi politis, misalnya: pakta 

pertahanan bersama, non agresi, dan sebagainya). 

(3) Agreement (persetujuan antar pemerintah yang hanya 

ditandatangani tetapi tidak perlu diratifikasi). 

(4) Konvensi (bidang khusus, misalnya karantina, batas-batas 

negara, dan sebagainya). 

(5) Tukar menukar nota (persiapan sebelum terjadinya 

agreement dan berbentuk tes tertulis). 

(6) Deklarasi (pernyataan bersama mengenai suatu masalah 

dalam bidang politik, ekonomi, atau hukum) 

(7) Protokol (berita acara mengenai hasil suatu kongres atau 

konferensi). 

(8) Statuta (bentuk traktat yang mempunyai sifat menciptakan 

ketentuan hukum internasional). 

(9) Kompromis (tammateri persetujuan yang telah ada) 

(10) Modus vivendi (persetujuan persiapan sementara yang 

kemudian dibantu dalam bentuk lain). 

 

e. Peranan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 

Dalam rangka menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan 

negara lain. Indonesia membuka perwakilan tetap sebagai bagian dari 

kegiatan departemen luar negeri. Perwakilan itu diselenggarakan oleh 

dinas-dinas diplomatik dan dinas konsuler. Dalam praktek internasional 

terdapat dua  jenis perwakilan diplomatik yaitu pertama, KBRI (Kedutaan 

Besar Republik Indonesia) yang ditempatkan di suatu negara. Kedua 

PTRI (Perutusan Tetap Republik Indonesia) yang ditempatkan di 

organisasi-organisasi internasional seperti PBB, OPEC. 

1) Peranan perwakilan diplomatik  di luar negeri. 

Peranan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat 

dilihat dari tugas pokok  perwakilan diplomatik yaitu: 
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a) menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan 

kepala negara dengan pemerintah asing; 

b) mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua 

negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya; 

c) mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara 

lain; 

d) apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan 

sipil, pemberian paspor dan lain-lain.  

Secara umum tugas perwakilan diplomatik sebagai berikut. 

a) Representasi  (mewakili negara yang bersangkutan). 

b) Negosiasi (mengadakan perundingan dengan negara tempat ia 

bertugas). 

c) Observasi (meneliti setiap kejadian yang terjadi di negara ia 

bertugas yang ada hubungannya dengan negaranya). 

d) Proteksi (melindungi warga negaranya yang berada di negara 

tempat ia bertugas). 

e) Relasi (membina hubungan baik antara negaranya dengan negara  

tempat ia bertugas). 

2) Tugas perwakilan konsuler. 

    Konsuler merupakan perwakilan sutu negara yang bertugas 

menangani masalah-masalah non politik, antara lain mencakup : 

a) Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru 

dengan menggalakkan ekspor komuditas non migas, promosi 

perdagangan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain 

b) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan seperti tukar menukar 

pelajar, mahasiswa dan lain-lain 

c) Bidang-bidang lain seperti: 

(1) memberikan paspor atau dokumen perjalanan kepada warga 

negara pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang 

ingin mengunjungi negara pengirim. 

(2) bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta 

menyelenggarakan fungsi administrasi lainnya. 
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3) Kepangkatan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler 

NO DIPLOMATIK NO KONSULER 

1 Duta Besar berkuasa penuh  

(Ambassador) 

1 Konsulat Jenderal 

(Konjend) 

2 Duta (gerzant) 2 Konsul  

3 Menteri Residen 3 Wakil Konsul 

4 Kuasa Usaha 4 Agen konsul 

5 Atase   

    Penempatan pejabat diplomatik di suatu negara biasanya didasarkan 

atas kedekatan hubungan antar kedua negara. Apabila suatu negara 

menganggap negara tersebut mempunyai hubungan yang yang dekat 

dan penting maka pejabat diplomatik yang ditugaskan di sana tentu saja 

yang mempunyai tingkatan yang tinggi, misalnya duta besar. Namun 

sebaliknya apabila negara tersebut dianggap tidak terlalu penting dan 

tidak mempunyai hubungan yang dekat, maka yang ditugaskan di negara 

tersebut biasanya yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah, 

misalnya duta, Menteri Residen. 

4) Perbedaan Antara Duta dan Konsuler  

No Duta No Konsuler 

1 Perwakilan negara di luar 
negeri yang bertugas di 
bidang politik 

1 Perwakilan negara di luar 
negeri yang bertugas di 
bidang non politik 

2 Kantor Perwakilan diplomatik 
suatu negara hanya satu dan  
berkedudukan di ibu kota 
negara penerima 

2 Perwakilan konsuler dapat 
berkedudukan di kota-kota 
besar di suatu negara yang 
mempunyai hubungan 
bisnis dengan negara 
pengirim. 

3 Duta bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui 
Menteri Luar Negeri  

3 Konsuler bertanggung 
jawab kepada Menteri Luar 
negeri melalui duta besar 

4 Duta mempunyai hak 
immunitas/kekebalan penuh  
termasuk kepada diri, istri, 
anak dan hartanya 

4 Konsuler mempunyai hak 
immunitas/kekebalan tetapi  
terbatas pada dirinya. 
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5) Hak istimewa yang dimiliki oleh oleh korps diplomatik. 

Untuk memperlancar anggota korps diplomatik dalam 

melaksanakan tugas, menurut kebiasaan hukum internasional para 

anggota diplomatik diberikan hak istimewa berikut ini. 

a) Hak immunitas yaitu hak kekebalan yang dimiliki anggota diplomatik 

dari tuntutan hukum negara penerima baik perkara perdata maupun 

pidana. 

b) Hak ekstrateritorial yaitu hak kekebalan terhadap daerah perwakilan 

diplomatik termasuk halaman, gedung serta segala perlengkapan 

yang  di milikinya.  

 

f. Perhimpunan Kerja Sama Bangsa-bangsa Asia Tenggara 

(ASEAN) 

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau lebih populer 

dengan sebutan Association of South east Asia Nations (ASEAN) 

merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-

negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 

1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar 

Negeri Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul 

Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman 

(Thailand). Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum 

pada setiap bulan November.  

1) Tujuan Kerjasama ASEAN  

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-

negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat 

regionalnya. Secara rinci tujuan kerjasama ASEAN sebagaimana 

tertuang dalam Deklarasi Bangkok: 

a) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta 

pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama 

dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh 
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landasan sebuah masyarakat Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang 

sejahtera dan damai 

b) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan 

menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara 

negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa  

c) Meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu 

sama lain di dalam masalah-masalah kepentingan bersama dalam 

bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan 

administrasi  

d) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan 

dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan 

administrasi 

e) Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perluasan 

perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana 

pengangkutan, dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup 

rakyat  

f) Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-

organisasi internasional dan regional yang ada, untuk menjajagi 

segala kemungkinan.  

2) Prinsip-prinsip Kerjasama ASEAN 

Prinsip-prinsip kerjasama yang telah disepakati oleh negara-

negara anggota meliputi hal-hal berikut. 

a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas 

wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.  

b) Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas 

daripada campur tangan, subversif dan paksaan  pihak luar. 

c) Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.  

d) Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai.  

e) Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.  
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f) Kerjasama efektif antara anggota.  

Pada saat ini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia 

tenggara (kecuali Timor Leste dan Papua Nugini). Berikut ini adalah 

negara-negara anggota ASEAN. 

a) Filipina (negara pendiri).  

b) Indonesia (negara pendiri).  

c) Malaysia (negara pendiri).  

d) Singapura (negara pendiri).  

e) Thailand (negara pendiri).  

f) Brunei Darussalam (7 Januari 1984).  

g) Vietnam (28 Juli 1995).  

h) Laos (23 Juli 1997).  

i) Myanmar (23 Juli 1997).  

j) Kamboja (30 April 1999). 

3) Sekretariat ASEAN 

Sekretariat ASEAN dibentuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) pertama di Bali-Indonesia, tanggal 23-24 Februari 1976. 

Sekretariat ASEAN dipimpin Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh 

para Menteri Luar Negeri ASEAN secara bergilir dengan masa jabatan 

selama dua tahun.  

Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 

staf regional dan lokal. Untuk memudahkan koordinasi dalam 

melaksanakan tugas-tugas ASEAN, maka perlu dibuat Sekretariat 

ASEAN. Untuk itu dalam KTT kedua di Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 

4-5 Agustus 1977 ditetapkan bahwa  tempat Sekretariat ASEAN di 

Jakarta. Tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.  

4) Struktur Organisasi ASEAN 

Struktur organisasi ASEAN disusun dalam Konferensi Tingkat 

Tinggi (KTT) yang pertama di Bali. Struktur organisasi tersebut, 
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kemudian disepakati dan disahkan dalam KTT ASEAN yang kedua di 

Kuala Lumpur tanggal 4-5 Agustus 1977 dengan penyempurnaan 

sebagai berikut. 

a) Summit Meeting: Pertemuan Para Kepala Pemerintahan sebagai 

kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. Petemuan yang biasa disebut 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) diadakan apabila dipandang perlu 

untuk memberikan pengarahan kepada ASEAN. 

b) Annual Ministerial Meeting: Sidang Tahunan Para Menteri Luar 

Negeri ASEAN. Peranan dan tanggung-jawab sidang ini adalah 

merumuskan garis kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan 

ASEAN.  

c) Sidang Para Menteri Ekonomi, yang dilaksanakan dua kali dalam 

setahun. Tugasnya untuk merumuskan kebijaksanaan dan 

koordinasi kerjasama di bidang ekonomi dan menilai hasil-hasil 

sidang.  

d) Sidang para Menteri lainnya (Non Ekonomi). Tugasnya untuk 

merumuskan kebijaksanaan mengenai bidang masing-masing, 

seperti: pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, penerangan, 

perburuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sidang ini diadakan 

apabila dipandang perlu.  

e) Standing Commitee. Tugasnya membuat keputusan-keputusan dan 

menjalankan tugas-tugas pada waktu Sidang Tahunan Menteri Luar 

Negeri.  

f) Komite-komite ASEAN, yang disederhanakan menjadi dua bidang, 

yakni bidang ekonomi dan bidang non-ekonomi. Di bawah 

koordinasi para Menteri Ekonomi terdapat lima komite yang masing-

masing berkedudukan di lima negara anggota ASEAN. 

(1) Komite Perdagangan dan Priwisata (Committee on Trade and 

Tourism), yang berkedudukan di Singapura 

(2) Komite Industri, Mineral dan Energi (Committee on Industry, 

Mineral and Energi),  yang berkedudukan di Filipina 
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(3) Komite Keuangan dan Perbankan (Committee on Finance and 

Banking), yang berkedudukan di Muangtahi 

(4) Komite Pangan, Pertanian dan Kehutanan (Committee on 

Food, Agriculture and Forestry), yang berkedudukan di 

Indonesia 

(5) Komite Transportasi dan Komunikasi (Committee on 

Transportation and Communication), yang berkedudukan di 

Malaysia. 

Untuk bidang non-ekonomi terdapat tiga komite yang 

kedudukannya berpindah tempat setiap tahun menurut abjad negara-

negara anggota ASEAN. Indonesia (I), Malaysia (M), Philipina (P), 

Singapura (S), dan Thailandd (T). Komite-komite tersebut adalah: 

(1) Komite Kebudayaan dan Penerangan (Committee on Culture and 

Information), yang berkedudukan di Indonesia 

(2) Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Committee on Science 

and Technology), yang berkedudukan di Singapura 

(3) Komite Pembangunan Sosial (Committee on Social Development), 

yang berkedudukan di Indonesia,  (Rochiati Wiriaatmadja, 1996). 

5) Bentuk Kerjasama ASEAN 

a) Bidang politik dan keamanan 

Kepala Pemerintahan ASEAN dalam KTT Bali 23-24 1976 

sepakat untuk memperluas kerjasama pada bidang politik, 

pertahanan, keamanan, dan intelijen. Kesepakatan dikukuhkan 

dalam Deklarasi Persetujuan ASEAN (Declaration of ASEAN 

Record). 

Isi Deklarasi: tujuan politik negara-negara anggota adalah 

penekanan keamanan dalam negeri dan penegasan kembali 

ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality), yaitu Zona  

yang Damai, Bebas dan Netral di negara-negara ASEAN. 

Kerjasama ini untuk menciptakan kondisi kawasan ASEAN yang 
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stabil dan aman, karena masing-masing anggota sedang 

melaksanakan pembangunan nasionalnya. 

Pemerintah juga mensepakati perjanjian kawasan ASEAN 

bebas senjata nuklir pada tahun 1997 di Bangkok.Isinya adalah 

melarang negara anggota untuk: 

(1) mengembangkan, memproduksi, memiliki kendali atau senjata 

nuklir; 

(2) menjadi tempat persinggahan senjata nuklir; 

(3) melakukan uji coba senjata nuklir. 

b) Bidang sosial-budaya 

Kerjasama ini sesuai Deklarasi Bangkok tahun 1967 

mencakup upaya pengentasan kemiskinan, penanggulangan 

bencana alam, pembangunan pedesaan, kesejahteraan sosial, 

kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, 

kebudayaan, pemuda, wanita, penerangan, penanggulangan 

narkotika, dan yayasan ASEAN. Kerjasama bidang sosial-budaya 

melalui Deklarasi Manila tahun 1987 diubah dengan kerjasama 

fungsional.  

Kepala Pemerintahan ASEAN dalam KTT Bali telah 

mensepakati Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia 

Tenggara (Treaty af Amity and Cooperation in South East Asia). 

Isinya tentang prinsip-prinsip kerjasama atau aturan dasar 

persahabatan antar negara anggota ASEAN, yang terdiri dari:  

(1) Memajukan perdamaian yang kekal, persahabatan dan 

kerjasama yang langgeng diantara negara-negara anggota 

(2) Dalam hubungan-hubungan antar anggota ASEAN berlaku 

prinsip-prinsip, sebagai berikut. 

(a) Penghormatan bersama terhadap kemerdekaan, 

kedaulatan, persamaan, integrasi teritorial, dan identitas 

nasional semua bangsa. 

(b) Hak setiap bangsa untuk membela eksistensi nasionalnya, 

bebas dari campur tangan luar, subversi atau paksaan. 
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(c) Tidak melakukan campur tangan urusan dalam negeri 

negara anggota yang lain. 

(d) Penyelesaian perbedaan-perbedaan atau perselisihan 

dengan jalan damai. 

(e) Penolakan ancaman atau penggunaan kekuatan. 

(f) Kerjasama yang efektif diantara negara anggota. 

Dengan prinsi-prinsip tersebut akan terwujud kehidupan 

masyarakat ASEAN yang stabil dan aman. 

c) Bidang ekonomi  

Negara-negara ASEAN  menetapkan menetapkan pajak dan 

tarif tinggi untuk barang impor dari negara-negara di luar ASEAN. 

Dalam KTT keempat di Singapura 27-29 Januari 1992 

mencanangkan ASEAN Free Trade Area (AFTA): kawasan 

perdagangan bebas ASEAN 2007. Tujuannya untuk meningkatkan 

daya saing kawasan dengan kawasan lain. 

Tahun 1993 dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN di 

Malaysia diresmikan pembentukan IMT-GT (Indonesia, Malaysia 

and Thailand – Growth Triangle): Pertumbuhan kawasan Segitiga  

antara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kawasan Pertumbuhan 

untuk Indonesia: Sumatra Utara dan Aceh. Kawasan Pertumbuhan 

untuk Malaysia: Kedah, Penang, Perak, dan Perlis. Sedangkan 

kawasan Pertumbuhan untuk Thailand: Narathiwat, Yala, Satun, 

Songkhla, dan Pattani. 

Pada tahun 1994 atas usul Presiden Fidel Ramos telah 

diresmikan  BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines – 

East ASEAN Growth Area): Pertumbuhan Kawasan Timur ASEAN, 

yaitu: Kawasan Brunei Darussalam,  Kawasan Indonesia 

(Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua), Kawasan Malaysia 

(Sabah, Serawak dan Labuan), dan Kawasan Filipina (Mindanau 

dan Palawan). Kemudian dibentuk BIMP-EAGA Bussiness Council: 

Dewan Bisnis Pertumbuhan Kawasan Timur ASEAN untuk 

mendorong peran swasta dalam pembangunaan ekonomi kawasan.  
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Tahun 1997 Kepala negara-negara ASEAN menghendaki 

integrasi ekonomi kawasan yang lebih besar. Hal ini untuk 

mengurangi hambatan fisik arus barang, jasa dan investasi antar 

anggota ASEAN. Sebagai tindak lanjut dibuat jaringan transportasi 

ASEAN. 

g. Peranan Indonesia di Asia Tenggara 

Peranan Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara ikut 

menentukan terwujudnya tujuan kerjasama ASEAN. Peranan Indonesia 

sebagai salah satu anggota ASEAN sebagai berikut.  

1) Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN. Indonesia melalui 

Menteri Luar Negerinya saat itu, Adam Malik ikut menanda tangani 

Deklarasi Bangkok yang isinya menjadi tujuan ASEAN.  

2) Melalui KTT ASEAN yang pertama di Bali tahun 1976, Indonesia 

sebagai pemrakarsa tentang perluasan kerjasama ASEAN. Dari 

kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, kemudian 

ditambah dengan politik, pertahanan, keamanan, dan intelijen. 

Sehingga keluarlah Deklarasi Bali yang berisi tentang ZOPFAN 

(Zone of Peace, Freedom and Neutrality), yaitu Zona yang Damai, 

Bebas dan Netral di negara-negara ASEAN.  Dan Perjanjian 

Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty af Amity 

and Cooperation in South East Asia). 

3) Dalam KTT ASEAN yang kedua di Kuala Lumpur tahun 1977, 

Indonesia dipilih sebagai tempat Sekretariat ASEAN. Tepatnya 

berada di Jakarta. Melalui tempat ini, pengendalian operasional 

kerjasama ASEAN dijalankan di bawah pimpinan Sekretaris 

Jenderal yang dibantu oleh staf regional dan lokal. Sekretaris 

Jenderal sekarang dijabat oleh Ong Keng Yong darti Singapura. 

4) Di bidang ekonomi, Indonesia menjadi tempat kedudukan Komite 

Pangan, Pertanian dan Kehutanan, dengan pertimbangan bahwa 

Indonesia adalah negara agraris. Sehingga hasilnya diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan ekonomi negara-negara anggota 

ASEAN lainnya  
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5) Untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia dipilih 

sebagai tempat Proyek Industri ASEAN, yaitu Proyek Pupuk Urea, 

untuk memenuhi kebutuhan pupuk negara-negara anggota. 

6) Di bidang kebudayaan dan penerangan, Indonesia ikut berperan 

dalam: 

(a) memperkenalkan ASEAN melalui sekolah dan lembaga 

pendidikan lainnya, saling tukar-menukar pelajar; 

(b) memberikan bantuan kepada para cendekiawan, penulis, artis, 

dan wakil media massa ASEAN dalam rangka memupuk rasa 

persahabatan regional; 

(c) menyebarluaskan hasil pengkajian masalah-masalah Asia 

Tenggara melalui kerjasama yang lebih erat antara lembaga-

lembaga nasional. 

7) Dalam bidang keamanan, Indonesia ikut bertanggung jawab dalam 

mewujudkan  stabilitas nasional dan regional, keamanan regional ini 

merupakan gagasan yang  dihasilkan Deklarasi Kuala Lumpur 

tahun 1971 tentang ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and 

Neutraliti).   Selanjutnya ZOPFAN disepakati dalam KTT Bali. 

(a) Tahun 1984 Indonesia ditunjuk ASEAN sebagai teman bicara 

(interlocutor) ASEAN dengan Vietnam dalam menyelesaikan 

konflik Kamboja. Dalam  dalam Konperensi Tingkat Menlu pada 

1 Agustus 1989  berhasil disepakati penyelesaian konflik 

Kamboja yang isinya, sebagai berikut: 

(b) Penarikan mundur pasukan Vietnam di bawah pengawasan 

internasional 

(c) Jaminan internasional bagi kemerdekaan dan integritas 

Kamboja 

(d) Pembentukan pemerintah koalisi sementara berdasarkan 

rekonsiliasi nasional 

(e) Pemilihan umum yang bebas 



 42 

(f) Pemulangan para pengungsi 

(g) Pembangunan kembali Kamboja.  

8) Dalam KTT kesembilan di Bali tanggal 7-8 Oktober 2003, Indonesia 

mengusulkan gagasan untuk mengubah ASEAN dari asosiasi 

negara-negara menjadi komunitas negara-negara.  Usulan ini 

disepakati melalui Declaration of ASEAN Concord II bahwa 

gagasan itu didasarkan pada tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan 

ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial 

Budaya ASEAN. Dan para Kepala Pemerintahan ASEAN berjanji 

akan diwujudkan gagasan itu pada tahun 2020. Kemudian gagasan 

itu dikenal dengan Visi ASEAN 2020, yakni ASEAN sebagai 

“negara-negara Asia Tenggara yang bersatu, yang melihat keluar, 

hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan”, yang 

bersama-sama terikat dalam satu kemitraan pembangunan dinamis 

serta dalam suatu komunitas masyarakat yang saling peduli. 

 

h. Peranan Politik Luar Negeri Indonesia di Era-Globalisasi 

Globalisasi sebagai sebuah fenomena perubahan yang terjadi 

secara menyeluruh, dirasakan secara kolektif, dan mempengaruhi 

banyak orang (lintas wilayah-lintas negara) yang mempengaruhi gaya 

hidup dan lingkungan kita. Dunia  berubah dan globalisasi adalah dunia 

yang terhubung (connected world) seolah tanpa batas. Seiring dengan 

perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan pertukaran 

informasi, globalisasi makin tidak dapat dihindari, suka tidak suka 

globalisasi akan terus berjalan. Pertukaran ide makin instan, tidak hanya 

ide dalam artian ideologi, tetapi juga ide pertukaran manusia, ide 

pertukaran ekonomi, ide pertukaran materi, yang semua terjadi makin 

mudah dan cepat. Bahkan transaksi keuangan lintas-benua semakin 

dimungkinkan.  

Globalisasi pada abad XXI akan terus diiringi biaya 

telekomunikasi yang menurun akibat perkembangan microchips, 

prosesor yang semakin cepat, fiber optics, satelit, dan Internet. 
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Teknologi informasi tidak hanya menguntungkan negara-bangsa dan 

perusahaan-perusahaan yang memungkinkan mereka memperluas 

jaringannya ke seluruh dunia. Teknologi itu menguntungkan perorangan 

pula dalam melaksanakan kesenangannya dengan berhubungan 

dengan teman-teman dan rekan-rekan melalui e-mail, chatting, 

facebook, serta mengajukan keluhan- keluhannya ke seluruh dunia 

dalam waktu singkat.  

 Jawaban-jawaban pemerintah terhadap globalisasi atau upaya 

mencari solusi bersama terhadap dilema kebijakan global juga 

berdampak atas kedaulatan. Keikutsertaan dalam organisasi 

internasional atau keberpihakan pada perjanjian internasional juga 

membatasi pilihan  kebijakan bagi pemerintah. Lingkungan yang baru ini 

bahkan mengharuskan kita mengubah kebijakan atau praktik-praktik 

domestik dan  luar negeri yang amat dijunjung tinggi suatu bangsa. 

Contoh di sini  ialah politik luar negeri "bebas dan aktif". Apakah politik 

luar  negeri Indonesia yang dijalankan sejak tahun 1948 itu masih dapat 

 dijalankan dalam keadaan yang tidak sesuai lagi dengan latar belakang 

 perumusan semula? Apakah pengertian "bebas" dan “aktif” dalam 

politik luar negeri  kita masih dapat dipertahankan dalam bentuk aslinya 

terhadap perubahan  konfigurasi internasional yang sangat diintensifkan 

globalisasi ini?  

Berbagai departemen termasuk Departemen Keuangan, 

Pertambangan dan Energi sudah secara rutin mengelola hubungan dan 

dimensi internasional kebijakan mereka. Dengan demikian, jaringan 

internasional yang baru terbentuk di antara para pembuat kebijakan di 

departemen-departemen teknis, sedangkan Departemen Luar Negeri 

secara berangsur-angsur kehilangan monopolinya dalam hubungan luar 

negeri. Dengan mengaburkan batas-batas institusional dan kebijakan 

ini, globalisasi menantang kemampuan pemerintah untuk membuat 

respons kebijakan yang efektif dan koheren.  

Apabila semua menjadi "internasional" atau "global", maka 

expertise Departemen Luar Negeri perlu didefinisikan kembali. 

Pemerintah perlu meneliti kembali apa yang merupakan fungsi-fungsi 
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kunci Departemen Luar Negeri dalam suatu lingkungan ?, di mana ia 

tidak lagi memegang monopoli hubungan luar negeri dan di mana 

informasi tentang peristiwa-peristiwa internasional dapat diperoleh 

dengan lebih cepat dan mudah ?, melalui media massa global, jaringan 

Internet? Jasa konsuler sebagai penyediaan expertise tentang negosiasi 

dan diplomasi, sumber advies hukum internasional dan hukum laut 

internasional, dan memperjuangkan citra positif di luar negeri masih 

merupakan fungsi-fungsi penting?.  

Walaupun demikian, Departemen Luar Negeri juga masih 

merupakan tempat perumusan politik luar negeri yang utama, termasuk 

masalah keamanan nasional. Ada juga bidang-bidang kebijakan yang 

ditempatkan di bawah Departemen Luar Negeri, misalnya perdagangan 

dan lingkungan, dan sebagainya. Sudah tiba waktunya untuk membahas 

hubungan yang lebih erat dan harmonis antara Departemen Luar Negeri 

dan departemen-departemen lain, serta hubungannya dengan badan-

badan sentral lainnya.  

Hubungan Departemen Luar Negeri dengan sekretariat negara 

perlu ditata sebagai akibat meningkatnya peran pribadi Presiden dalam 

hubungan luar negeri. Departemen Keuangan, Pertambangan dan 

Energi, Perdagangan dan Industri, serta Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia, juga sudah lebih berperan dalam hubungan luar negeri. 

Restrukturisasi apa pun yang akan dilaksanakan di Departemen Luar 

Negeri, usaha itu jangan sampai menduplikasi kerja departemen-

departemen teknis.  

Departemen-departemen itu sudah mempunyai hubungan 

internasionalnya sendiri-sendiri yang didukung biro atau direktorat 

internasionalnya yang mengelola hubungan itu. Mereka juga sudah 

melakukan negosiasi internasional di sektor masing-masing, seperti di 

bidang minyak bumi, keuangan, investasi, dan perdagangan dalam 

ASEAN, APEC, WTO, maupun dengan IMF, ADB, Bank Dunia, dan 

perusahaan-perusahaan multinasional. Sejauh mana biro atau direktorat 

internasional itu mengkonsultasi, mengkoordinasi, atau memanfaatkan 

expertise departemen-departemen lain, termasuk Departemen Luar 
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Negeri, merupakan suatu variabel yang amat penting bagi tercapainya 

posisi terkoordinasi secara nasional di forum-forum internasional.  

Tidaklah dapat dijamin, tindakan-tindakan departemen-

departemen teknis mencerminkan "kepentingan nasional" atau posisi 

nasional karena perspektif sektoral yang mereka perjuangkan. Hal ini 

terutama terjadi bila masalah yang diperjuangkan bersifat teknis dan 

dikelola para "ahli". Memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang 

sempit dapat menggerogoti sasaran-sasaran yang diperjuangkan 

departemen-departemen lain, termasuk Departemen Luar Negeri. 

Pejabat-pejabat Departemen Perdagangan berpegang pada suatu 

sistem perdagangan dunia yang terbuka sebagai suatu sistem yang 

paling menguntungkan bagi semuanya. Tetapi, kebijakan ini dapat 

ditentang pejabat-pejabat di departemen-departemen lain yang 

cenderung melindungi pengusaha-pengusaha kecil dan menengah 

terhadap "ancaman" keterbukaan itu, atau melindungi sektor-sektor 

industri tertentu.  

Kesempatan untuk berpengaruh perlu dikembangkan lanjut. 

Tetapi, untuk menjadi berpengaruh, menjadi policy maker dan bukan 

lagi policy taker, diperlukan investasi besar, termasuk keterlibatan dan 

perwakilan yang cukup pada tingkat internasional, dan keterlibatan 

secara teratur dalam pembahasan dan pembuatan kebijakan. Memang 

tidak mungkin terlibat dalam tiap proses kebijakan setiap saat. Karena 

itu, perlu diketahui forum mana yang penting dan perlu keterlibatan aktif 

negara.  

Sangatlah penting untuk meninjau kembali peran dan penataan 

Departemen Luar Negeri Indonesia dalam era globalisasi. Dinamika 

internasional paling menonjol adalah isu-isu hardpower dalam bentuk 

konflik, baik pada level politik maupun yang eksplisit mengemuka dalam 

bentuk konflik bersenjata atau perang. Timur Tengah dan Semenanjung 

Korea tetap menjadi hot spot utama. Sengketa Iran vs Amerika 

menyangkut pengembangan nuklir Iran, kekerasan di Irak, keberlanjutan 

tanpa ujung konflik Israel Palestina, serta puncaknya agresi Israel ke 
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Lebanon menjadikan bara kembali menyala di tanah bumi Timur 

Tengah. 

Dalam dunia yang penuh riak dan gelombang tersebut, Indonesia 

berusaha menampilkan profil politik dan diplomasi yang lebih aktif. Pada 

konflik Arab-Israel, nuklir Iran, dan nuklir Korea Utara ada inisiatif dari 

Indonesia untuk mencoba memainkan peran menengahi konflik-konflik 

tersebut. Namun kompleksitas konflik yang sedemikian tinggi dan 

keterbatasan kapasitas yang dimiliki, peran yang dicoba untuk 

dimainkan tersebut tidak cukup membuahkan hasil yang optimal. 

Presiden SBY rajin melakukan kunjungan ke berbagai negara 

termasuk ke negara-negara Teluk, China, Jepang, dan Rusia. Tujuan 

yang paling utama adalah meningkatkan kerjasama ekonomi serta 

menarik investor asing untuk membuka usahanya di Indonesia, sebab 

investasi pada kenyataan meskipun ada kenaikan, namun 

pertumbuhannya sangat lambat dengan angka yang tidak cukup 

signifikan serta jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Indikator 

ekonomi makro memang cenderung membaik, namun kehidupan sektor 

ekonomi riil masyarakat masih juga susah, peningkatan jumlah orang 

miskin dan pengangguran. 

Diplomasi Ekonomi pemerintah Indonesia dilaksanakan dengan 

berbagai pertimbangan sebagai berikut: pertama, yang perlu kita 

dicermati adalah lingkungan eksternal yang akan dihadapi tidak akan 

terjadi banyak perubahan dalam konstelasi politik internasional. Kedua, 

dari segi isu fokusnya masih pada isu-isu hardpower seputar konflik dan 

persenjataan nuklir. Bahkan besar kemungkinan, intensitas dan skala 

dari isu-isu tersebut akan jauh lebih besar di banding tahun sebelumnya. 

Ketiga, pusat perhatian dunia masih belum bergeser dari Timur Tengah 

dan Semenanjung Korea. Mencermati semakin meningkatnya 

ketegangan antara Israel dengan Suriah dan Iran, bukan tidak mungkin 

akan berujung pada konflik terbuka. Sementara itu di Semenanjung 

Korea jika Korut terus ditekan oleh AS, bukan tidak mungkin Kim Jong Il 

berani melakukan langkah yang lebih nekat lagi. 
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Keempat, meskipun Uni Eropa, China, dan Rusia serta negara-

negara anti AS (Iran, Suriah, dan negara-negara Amerika Latin) 

berusaha untuk bersuara lebih lantang, unilateralisme AS masih akan 

menonjol dan sulit untuk dibendung. Skenario paling buruk adalah 

agresi militer AS ke Iran dengan alasan negara tersebut 

mengembangkan senjata nuklir. Kelima, terkait dengan masih kuatnya 

unilateralisme AS dan kepemimpinan Sekjen yang baru (Ban Ki Moon) 

yang dinilai lemah, PBB cenderung tidak akan mampu berbuat banyak 

dalam mengatasi berbagai persoalan. Keenam, di lingkungan Asia 

Tenggara selain Myanmar masalah yang akan muncul lebih terkait pada 

dinamika politik domestik di Thailand dan Filipina. Ketujuh, di lingkungan 

Asia, China dan India akan semakin aktif meluaskan pengaruhnya baik 

dalam bidang ekonomi maupun politik. 

Adapun peranan Indonesia dalam percaturan politik internasional 

sebagai berikut. 

1) Peranan Indonesia sebagai Anggota PBB 

a) Di bidang dekolonisasi, Indonesia salah satu promotor 

tercapainya Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan 

kepada rakyat-rakyat dan negara-negara terjajah pada tahun 

1960. Ketua Komite perumus Deklarasi adalah Duta Besar L.N. 

Palar. 

b) Indonesia berpartisipasi dalam pengiriman pasukan pemelihara 

perdamaian PBB, yaitu Pasukan Garuda (Kongo).  

(1) Kongo I, VI, VII, dan VII di Timur Tengah. 

(2) Kongo II dan III di Kongo. 

(3) Kongo IV dan V di Vietnam. 

(4) Kongo XI-1 dan XI-3 yang tergabung dalam UNIKOM 

(United Nations Irak-Kuwait Observer Mission) : Misi 

Pengamat PBB untuk Irak-Kuwait. 

(5) Kongo XII di Kamboja. 
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(6) Kongo XII di Somalia yang tergabung dalam United Nations 

Military Observer in Somalia: Pengamat Militer PBB di 

Somalia. 

(7) Kongo XIV di Bosnia yang tergabung dalam United Nations 

Military Observer in Bosnia: Pengamat Militer PBB di 

Bosnia. Dengan pasukan ini sebagai wujud partisipasi 

Indonesia dalam UNPROFOR (United Nations Protection 

Force): Pasukan Pelindung PBB untuk Bosnia. 

c) Indonesia berperan aktif dalam Konperensi PBB tentang 

Hukum Laut sampai terwujudnya Konvensi Hukum Laut 

Internasional tahun 1982 di Yamaica. Dalam Konvensi ini 

diterima konsep Negara Kepulauan (Archipelagic States). 

d) Warga negara Indonesia pernah menduduki jabatan tinggi yang 

setara dengan Assitant Secretary General (Asisten Sekretaris 

Jenderal PBB), yaitu Y.B.P. Maramis sebagai Executif 

Secretary ESCAP, Sujatmoko sebagai Rektor Universitas PBB 

di Tokyo, dan M. Makagiansar sebagai Assistent Director 

General for Culture UNESCO di Paris 

e) Pada tahun 1984, Indonesia tercatat sebagai anggota 

Governing Bodies dari berbagai Badan Khusus PBB. Di 

antaranya, ICAO (International Civil Aviation Organization): 

Orgaanisasi Penerbangan Sipil Internasional, ILO (International 

Labour Organization): Organisasi Buruh Internasional, WHO 

(World Health Organization): Organisasi Kesehatan Dunia, FAO 

(Food and Agriculture Organization): Organisasi Bahan Pangan 

dan Pertanian, IAEA (International Atomic Energy Agency): 

Badan Tenaga Atom Internasional, ITU (International 

Telecommunication Union): Uni Telekomunikasi Internasional, 

IMO (International Maritime Organization)I: Organisasi Maritim 

Internasional. Keanggotaan tersebut menunjukan kepercayaan 

terhadap kesungguhan dan kemampuan Indonesia dalam 
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memperjuangkan kepentingan khususnya kelompok negara-

negara regional. 

2) Peranan Indonesia dalam perlucutan senjata (disarmament) 

a) Indonesia memerlukan iklim politik dunia yang stabil untuk 

dapat menjamin pembangnan nasional. Untuk itu Indonesia 

sejak tahun 1979 berperan aktif sebagai anggota Konperensi 

Perlucutan Senjata yang dibentuk pada Sidang Khusus 

Pertama Majelis Umum PBB tahun 1978. 

b) Konsep ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai 

kawasan damai, bebas dan netral merupakan salah satu usaha 

perlucutan senjata regional. Tujuannya untuk membantu 

terciptanya suasana hubungan internasional yang serasi dan 

adil tanpa penggunaan kekerasan.  

c) Indonesia juga mempelopori usaha untuk menjadikan Samudra 

Hindia sebagai kawasan damai sesuai dengan resolusi PBB 

nomor. 2832 (XXVI) 1971. 

3) Peranan Indonesia dalam OKI (Organisasi Koperensi Islam) 

a) Menjadi penengah pertentangan kepentingan antara kelompok 

progresif revolosioner dengan kelompok konservatif/moderat.  

b) Memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan rasa 

kesetiakawanan antar anggota OKI. 

c) Dalam KTT ke 14 di Casablanca, Indonesia mendukung 

penerimaan kembali Mesir sebagai anggota OKI dan 

memprakarsai pengajuan resolusi tentang peninjauan kembali 

mekanisme dana sarana OKI. 

d) Bidang politik, Indonesia berperan dalam menemukan 

penyelesaian masalah umat Islam, seperti Al Quds, Palestina, 

Afganistan, Iran-Iraq. 

4) Bidang ekonomi, Indonesia menyumbangkan ide kerjasama untuk 

memajukan ekonomi dan perdagangan sekaligus menggalang dana 

untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri 
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5) Bidang sosial-budaya, Indonesia berhasil memasukan program 

pemugaran Masjid Demak di Jawa Tengah sebagai program Komisi 

Penginggalan Kebudayaan OKI. Indonesia juga sebagai anggota 

Komisi Internasional Peninggalan Kebudayaan Islam. Wakil 

Indonesia (Suhanda Ijas) dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi 

Bulan Sabit Islam Internasional yang berkedudukan di Lybia. 

6) Peranan Indonesia dalam penyelesaian konflik Kamboja  

a) Tahun 1981 Indonesia sebagai penengah antara Pemerintah 

Koalisi Demokratik Kamboja (Sihanouk) dan Pemerintah 

Boneka Vietnam di Kamboja (Heng Samrin). 

b) Tahun 1984 Indonesia ditunjuk ASEAN sebagai teman bicara 

(interlocutor) ASEAN dengan Vietnam dalam menyelesaikan 

konflik Kamboja. Dalam serangkaian pembicaraan akhirnya 

pada 1 Agustus 1989 dalam Konperensi Tingkat Menlu berhasil 

disepakati penyelesaian konflik Kamboja, yaitu: 

(1) penarikan mundur pasukan vietnam dibawah pengawasan 

internasional; 

(2) jaminan internasional bagi kemerdekaan dan integritas 

kamboja; 

(3) pembentukan pemerintah koalisi sementara berdasarkan 

rekonsiliasi nasional; 

(4) pemilihan umum yang bebas; 

(5) pemulangan para pengungsi; 

(6) pembangunan kembali Kamboja (Ekram Pawiroputro, 2002). 
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Evaluasi Modul 7 

 

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang paling benar dengan jalan memberikan 

tanda silang  (X)  alternatif jawaban yang tersedia 

 

1. Istilah Globalisasi yang diperkenalkan oleh Theodore Levitt pada 

tahun 1985 untuk memaknai terjadinya proses perkembangan pada 

aspek ekonomi, khususnya menyangkut .... 

a. Politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan 

b Politik perdagangan bebas oleh aktor utama globalisasi  

c. Budaya perdagangan bebas dan transaksi keuangan 

d. Budaya perdagangan bebas oleh aktor utama globalisasi 

2. Ciri-ciri globalisasi ditandai dengan adanya . . . 

b. Ketergantungan budaya asing utamanya musik dan film dari 

luar negeri 

c. Terjadinya dominasi barang-barang konsumtif dalam 

kehidupan masyarakat  

d. Semakin banyaknya kesuksesan yang diraih masyarakat di 

berbagai pelosok tanah air 

e. Peningkatan arus barang antar negara yang menunjukan 

ketergantungan umat-manusia  

3. Proses globalisasi diawali dengan munculnya kesadaran manusia 

yang saling membutuhkan dan munculnya pengetahuan tentang 

… . 

a. Komunikasi 

b. Transportasi 

c. Perdagangan 

d. Ekonomi global 

4. Sebagai akibat globalisasi yang kurang pengaruhnya dalam 

kehidupan manusia adalah …. 
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a. Perubahan yang cepat 

b. Keusangan segala sesuatu dengan cepat 

c. Pembauran yang berkangsung dengan cepat 

d. Kesesaatan segala sesuatu dalam kehidupan manusia 

5. Privatisasi aset-aset negara kepada pihak swata mengindikasikan 

bahwa telah terjadi pelanggaran ... suatu suatu negara oleh aktor 

globalisasi. 

a. Kekuasaan 

b. Kedaulatan 

c. Kewenangan 

d. Fungsi dan tujuan 

6. Apabila terjadi perselisihan antar pelaku perdagangan bebas, maka 

organisasi yang berkewenangan untuk menyelesaikan adalah . . . 

a. GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) 

b. Mahkamah Internasional 

c. WTO (World Trade Organization) 

d. Bank Dunia atau lembaga keuangan dunia  

7. Yang kurang menunjukan arti pentingnya globalisasi bagi Indonesia 

adalah . . .  

a. Meningkatkan kemampuan SDM 

b. Meningkatkan kerja sama antar bangsa. 

c. Mendorong penyelesaian isu global secara terbuka.  

d. Terpenuhinya segala macam kebutuhan masyarakat 

8. Dasar Politik luar negeri Indonesia di lancarkan secara aktif 

menentang imperialisme dan kolonialisme adalah .... 

a. Pancasila 

b. UUD NRI Tahun 1945 

c. Peraturan Pemerintah 

d. Kebijaksanaan Presiden 
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9. Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia  dalam konteks 

bilateral  diarahkan untuk . . .  

a. Perjuangan melalui kerjasama dengan dukungan negara-

negara ASEAN  

b. Mengabdi kepentingan nasional dengan dukungan negara-

negara ASEAN 

c. Mengabdi kepentingan nasional dengan dukungan negara-

negara sahabat  

d. Peningkatkan dan pengamanan kerja sama dengan dukungan 

negara sahabat  

10. Sarana politik luar negeri guna memperkenalkan kepentingan 

nasional kepada bangsa/negara lain adalah ...  

a. Perjanjian 

b. Diplomat 

c. Diplomasi 

d. Perundingan 

11. Yang diperjuangkan Indonesia di forum internasional melalui 

kebijakan politik luar negerinya adalah ...  

a. kepentingan internasional.  

b. kepentingan nasional.  

c. kesejahteraan dunia.  

d. perdamaian dunia. 

12. Diplomat dalam menjalankan tugasnya di negara penerima dapat 

mempergunakan ...  

a. berbagai media yang ada.  

b. Hanya media yang resmi 

c. Boleh media yang tidak resmi.  

d. Mata-mata dinegara penerima. 
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13. Diplomat Indonesia yang berpangkat duta  besar (ambassador),  

diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan 

atau persetujuan ... 

a. MPR  

b. DPR  

c. MK dan KY 

d. Menlu 

14. Organisasi kerjasama kawasan yang didirikan dengan Deklarasi 

Bangkok, 8 Agustus 1967 oleh yang didirikan di Bangkok, 8 

Agustus 1967 oleh meteri luar negeri dari lima negara anggotanya 

yang dikenal dengan ASEAN dalam per kembangannya sampai 

sekarang sudah beranggotakan ...  

a. 7 negara  

b. 8 negara 

c. 9 negara  

d. 10 negara 

15. Peran aktif Indonesia di forum internasional diantaranya dalam 

Konperensi PBB tentang Hukum Laut sampai terwujudnya 

Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Yamaica. 

Dalam Konvensi ini telah diterima konsep ...  

a. Negara maritim 

b. Negara kepulauan  

c. Penanggulangan keamanan di laut 

d. Pemanfaatan ZEE dan landas benua 
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