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I. Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri 

1.  Model Strategik/Model Rasional (Strategic/Rational Model) 

Asumsi dasar perspektif ini yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor 

yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi 

rational di dalam kancah politik global.3  Fokus perhatian para penstudi yakni lebih 

menekankan pada transaksi/interaksi antar pihak-pihak yang terlibat daripada mengkaji 

suatu peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberikan tanggapan saja.4  

Didalam perspektif strategi, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar 

negeri dijelaskan berdasarkan tujuan-tujuan strategis para pembuat keputusan.5   

Lovel telah menyarankan adanya beberapa factor utama yang memepngaruhi proses 

perumusan startegi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu: struktur system 

internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimilki 

oleh negar tersebut. Keempat faktor ini menentukan corak interaksi antar negara dalam 

                                                
1 Disampaikan pada acara Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Sekolah Staf 

dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-45 TP 2008, 
Bandung, 14 Mei 2008. 

2 Dosen Senior pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Padjadjaran (UNPAD). 

3 Lloyd Jensen.1982. Explaining Foreign Policy. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, hal. 
5. 

4 Ibid, hal. 6.  
5 John P. Lovel. 1970. Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making. New York, 

Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970, especially chapter 3.  
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perspektif startegi yang meliputi leadership strategy, confrontatition strategy, 

accommodative strategy, dan concordance strategy.6   

Istilah leadership strategy menunjukkan adanya posisi pengawasan melalui cara 

persuasi dan tawar-menawar daripada melalui cara kekerasan (walaupun kadangkala 

cara kekerasan mungkin saja dapat dikombinasikan dengan cara persuasi). Pada tipe 

startegi ini suatu negara mengganggap kapabilitasnya superior dan strategi negara-

bangsa lain mendukung.  

Concordance strategy mengacu pada adanya suatu kepentingan yang saling 

menguntungkan. Namun, menyadari bahwa kapabilitasnya relatif lebih rendah daripada 

negara A, maka para pembuat keputusan negara B akan berusaha untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan negara A dengan cara menghindari pembuatan 

kebijakan luar negeri yang dapat menimbulkan mkonflik dengan negara A, dan negara 

B akan bertingkah laku selaras dengan initiatif-initiatif negara A. Sementara itu, di 

dalam atmosfir confrontation strategy, negara-bangsa A akan mencoba untuk 

mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan dengan negara B, dan 

memaksa negara B untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap 

superioritas kapabilitas negara A. Di lain pihak, dengan adanya pengakuan negara B 

terhadap superirotas kapabilitas negara A, maka diharapkan negara B akan mencoba 

untuk membuat strategi penyesuaian-penyesuaian (accommodation strategy) untuk 

menghindari konflik, meskipun ada kemungkinan di waktu depan negara B akan 

menerapkan strategi konfrontasi (confrontation strategy) ketika kapabilitas negara B 

meningkat. Keempat varian strategi di atas dapat dilihat pada di bawah ini. 

 

                                                
6 Ibid, hal. 98-101.  
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Gambar 1 : Policy makers’ estimates of the strategy of another nation-state and 

estimates of their own relative capabilities as determinants of the style of 
interaction 

 
 

Model ini dikenal pula sebagai model strategik (model aksi-reaksi) yang digunakan 

para analis (terutama para ahli sejarah diplomasi) untuk menerapkan tiap respon sebagai 

sutu perhitungan rasional (rational calculation) untuk menghadapi tindakan yang 

dilakukan pihak lain. 

Kelemahan yang melekat pada model ini adalah asumsi mengenai perhitungan 

rasional dari para pembuat keputusan. Sering terjadi  suatu keputusan yang rasional bagi 

seseorang belum tentu rasional pula bagi orang lain. Dalam banyak literatur mengenai 

studi politik luar negeri dijelaskan bahwa para pengambil keputusan akan bertindak 

rasional. Kesulitan muncul ketika kita mencoba mendefinsikan apa yang dimaksud 

dengan keputusan atau tindakan rasional, dipandang rasional oleh siapa atau rasional 

untuk siapa?. 

Secara konvensional, rasionalitas terjadi ketika seorang pembuat keputusan akan 

memilih alternatif terbaik dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Untuk itu para 

pengambil keputusan membutuhkan informasi-informasi yang terbaik pula. Bila hal ini 



 4

tidak terpenuhi, tentunya para pengambil keputusan tidak dapat memeilih alternatif yang 

terbaik.7  

 

2.  Model Pembuatan Keputusan (The Decision-Making Model) 

Menyadari keterbatasan yang dimiliki model startegik/rasional, Richard Snyder dkk 

mengajukan suatu prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih kompleks 

untuk meneliti proses perumusan politik luar negeri. Richard Snyder dkk 

mengemukakan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku 

politik luar negeri suatu negara.8  

Asumsi dasar perspektif ini yaitu bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan 

sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik 

yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) 

bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.9 

Perspektif ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi 

organisasi yang kompleks10 dengan prosesur-prosedur kelembagaannya.11 

Analisis-analisis dalam perspektif ini berhubungan dengan struktur dan proses dari 

pengambilan keputusan politik luar negeri sampai kepada analisis keputusan-keputusan 

                                                
7 Margareth Hermann. “Who Becomes a Leader?. Some Societal and Regimes Influneces on Selection of 

a Head of State dalam Lawrence S Falkowski. ed. 1974. Psychological Models in International 
Politics. Colorado: Westview Press, pp. 15-46. 

8 Snyder et.al. dalam Rosenau, James N. 1969. International Politics and Foreign Policy: A Reader in 
Research and Theory. New York: The Free Press, hal. 199-205. 

9 Lloyd Jensen. 1982. Explaining Foreign Policy. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, hal. 
7. 

10 Alison Graham T. 1971.Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston, Little, 
Brown. 

11 Anderson Paul A. 1987. “What Do Decision Makers Do When They Make a Foreign Policy Decision? 
The Implications for the Comparative Study of Foreign Policy”, in Charles E. Hermann, Charles W. 
Kegley Jr., and James N. Rosenau, eds., New Directions in the Study of Foreign Policy. Boston, Unwin, 
hal. 285-308. 
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tertentu12, sehingga aktivitas analisisnya berada pada pembukaan “kotak hitam (black 

box) dari perspektif analisis adaptif dan perspektif strategi. Peranan kepemimpinan13, 

persepsi, dan system kepercayaan14 dari para pembuat keputusan, arus informasi 

diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-

pilhan mereka merupakan factor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan 

kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.15  Penelitian melalui perspektif ini 

juga hirau akan karakteristik situasional ketika proses pengambilan keputusan sedang 

berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan dibuat dalam suatu situasi 

tertekan, krisis, dan beresiko.16  

Model ini menyatakan bahwa faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik 

luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan 

(decision-makers). Kelebihan model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif 

dari proses politik luar negeri itu sendiri. Maka itu faktor-faktor paling penting yang 

dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah: 

 motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-norma yang dianut) 

                                                
12 John P. Lovel. 1970. Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making. New 

York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., hal. 59.  
13Margaret Hermann, “Explaining Foreign Policy: Using Personal Characteristics of Political Leaders”, 

International Studies Quarterly 24 (1), 1980, pp.7-46.  
14 Ole Holsti, “The Belief System and National Images: A Case Study”, Journal of Conflict Resolution 6 

(3), 1962, pp.244-252; R. Jervis. 1976. Perception and Misperception in International Politics. 
Princeton, NJ., Princeton University Press. 

15 Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin, eds., Foreign Policy Decision-Making: An 
Analytical perspective to the Study of International Politics, New York, The Free Press, 1962 ; Valerie 
M. Hudson, Derek H. Chollet, and James M. Goldgeier, Foreign Policy Decision-Making (Revisited). 
New York, Palgrave Macmillan, 2002. 

16 James A. Robinson dan Richard C. Snyder, “Decision-Making in International Politics”, in Herbert C. 
Kelman, ed., International Behaviour: A Social-Psychological Analysis. New York, Holt, Rinehart and 
Winston, 1965, pp.433-463; G.M., Herek, Irving L. Janis, and P. Huth, “Decisison-Making During 
International Crises: Is Quality of Process Related to Outcome?”, Journal of Conflict Resolution 31 (2), 
1987, pp.203-226; Jack Levy, “Prospect Theory and International Relations: Theoretical Applications 
and Analytical Problems”, Political Psychology 13 (2), 1992,pp.171-186. 
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 arus informasi diantara mereka (jaringan informasi) 

 pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri 

 keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (occasion for decision) yang 

mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusan itu 

dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak. 

 

3.  Model Politik Birokrasi (The Bureaucratic Politics Model) 

Model ini menekankan pada peranan (roles) yang dilakukan banyak birokrat yang 

terlibat dalam proses politik luar negeri, dan tidak memfokuskan perhatiannya hanya 

pada pusat pembuat keputusan politik luar negeri suatu negara. Dengan demikian, para 

birokrat memiliki banyak pengaruh dalam merumuskan politik luar negeri. Para birokrat 

juga bertanggungjawab pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga 

mereka dapat mempengaruhi implementasi politik luar negerinya. 

Pada model ini pemerintah dianggap terdiri dari sekian banyak individu dan 

organisasi. Konsekwensi yang muncul adalah keputusan tidaklah dipandang sebagai 

produk rasionalitas melainkan produk dari proses interaksi dan penyesuaian dari 

berbagai individu dan organisasi. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan proses 

politik yang meliputi rundingan-rundingan (bargaining), kompromi (compromise), dan 

penyesuaian-penyesuaian (adjustment).17   

 

4.  Model Adaptif (The Adaptive Model) 

Beberapa teoritisi yang meneliti politik luar negeri memilih fokus penelitian mereka 

pada bagaimana negara-negara memberikan respon terhadap kendala-kendala dan 

                                                
17 Peter A. Toma dan Robert F. Gorman. 1991. International Relations : Understanding Global Issues. 

Pasific Grove, California : Brooks Cole Publishing Company, hal. 135-136. 
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kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh lingkungannya masing-masing. Para 

teoritisi ini berusaha menekankan ciri-ciri dari lingkungan yang akan menimbulkan 

akibat-akibat khusus terlepas dari tindakan apapaun yang diambil dan tidak memandang 

pilihan-pilihan politik luar negeri bagi suatu negara sebagai hal tidak terbatas. 

Model ini berupaya untuk memisahkan beberapa pilihan politik luar negeri 

berdasarkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki suatu negara dan posisi geopilitiknya. 

Secara umum, politik luar negeri yang dipandang sebagai model adaptif dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 2: Model Adaptif Politik Luar Negeri 

 
 
          External change 
 
 
 
           Structural change         Foreign policy 
 
 
 
           Leadership 
 
 
Sumber: James N. Rosenau, Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and 
Methods. New York: Sage Publications, 1974, hal. 47. 
 
 
 

Menurut model ini politik luar negeri merupakan konsekwensi dari perubahan yang 

terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktural). Dengan 

kata lain, tindakan politik luar negeri suatu negara pada suatu waktu tertentu merupakan 

penjumlahan dua variabel independen, yaitu perubahan eksternal dan perubahan 

struktural (internal). 
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Pt = Et + St 

Pt = politik luar negeri pada suatu waktu tertentu   

Et = perubahan eksternal 

St = perubahan struktural (internal) 

Dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi: 

Pt = Lt + Et + St 

Lt = merupakan aspek kepemimpinan (leadership) dari elit politik suatu 

negara dalam waktu tertentu 

Dalam perspektif ini semua negara-bangsa dapat dipandang sebagai suatu entitas 

yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Maka itu analisis perspektif 

adaptif ini memusatkan perhatiannya pada proses tindakan adaptasi suatu negara 

sebagai sutau respon terhadap lingkungan eksternal dan internalnya yang berubah18 

dengan berpijak pada penilaian dari negara tersebut akan kapabilitas yang dimilikinya, 

posisi geografi, dan sebagainya.19  

Secara khusus, Rosenau menyatakan bahwa politik luar negeri pada hakekatnya 

merupakan suatu mekanisme untuk negara-bangsa beradaptasi terhadap perubahan-

perubahan di lingkungannya. Maka itu, pemerintah – dalam upayanya untuk bertahan 

hidup dan mencapai tujuan nasionalnya – harus menyeimbangkan tekanan internal 

dengan tuntutan eksternal dimana proses penyeimbangan ini mempunyai resiko dan 

bahkan kemungkinan disintegrasi. Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri 

sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal makin 

meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau 

                                                
18 John P. Lovel. 1970. Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making. New 

York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., hal. 133-156.  
19 Lloyd Jensen. 1982. Explaining Foreign Policy. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, hal. 

8. 
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ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman 

bagi keberadaan negara-bangsa tersebut.20 Akhirnya kondisi tekanan dari kedua 

lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak 

untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang didasarkan pada 

persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan disekitar mereka.21 

Rosenau memunculkan empat kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri dari suatu 

negara sebagai respon atas hambatan-hambatan adari lingkungan domestik dan 

internasional yang dihadapi oleh para pembuat keputusan. Keempat pola adaptasi politik 

luar negeri tersebut, yaitu: preservative adaptation (responsive to both external and 

internal demands and changes), acquiescent adaptation (responsive to external 

demands and changes), intransigent adaptation (responsive to internal demands and 

changes), promotive adaptation (unresponsive to both external and internal demands 

and changes). Masing-masing pola adaptasi politik luar negeri ini mempunyai implikasi 

yang berbeda-beda bagi perubahan dan kesinambungan politik luar negeri.22  

Perspektif adaptasi politik luar negeri juga mengijinkan para studiwan HI untuk 

melakukan studimperbandingan beberapa negara berkenaan dengan peluang dan 

hambatan yang dimilki oleh negara-negara tersebut, sehingga motvasi penelitiannya 

yakni mencoba untyuk memahami factor-faktor umum, menerapkan penilaian 

perbandungan daripada studi kasus, mencoba merumuskan teorisasi yang menguji 

hipotesis, membangun prinsip-prinsip umum dari pada memberikan jawaban segera atas 

persoalan penelitian. Misalnya, artikel-artikel klasik Rosenau tentang pre-teorisasi 

perbandungan (comparative pretheorizing) dan tentang startegi-strategi adaptasi dari 

                                                
20 James N. Rosenau. 1981.The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics. 

New York, Nichols Publishing, hal. 42.  
21 Ibid, hal. 50.  
22 Ibid, hal. 59. 
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negara-negara (adaptive strategies of states) (silahkan baca James N. Rosenau, “Pre-

Theories and Theories of Foreign Policy”, in R. Barry Farrel,ed., Approaches to 

Comparative and International Politics. Evanston, IL, Northwestern University Press, 

Rosenau, 1966, pp.27-92; James N. Rosenau, “The Adaptation of National Societies: A 

Theory of Political Behavior and Transformation”, in James N. Rosenau, The Scientific 

Study of Foreign Policy, New Yoek, Nichols, 1980, pp.501-534; Steve Smith, 

“Rosenau’s Contribution”, Review of International Studies  9, 1983, p.137-146), 

mewakili upaya besar  Rosenau untuk membangun/mengembangkan suatu teori umum 

dari politik luar negeri di dalam dunia transnasionalisme dan saling tergantung 

(interdependence and trans-nationalism). 

 

5. Model Incremental (Incremental Decision-Making) 

Model ini memandang keputusan-keputusan politik luar negeri yang muncul sebagai 

proses incremental (penambahan-penambahan). Sifat ketidakpastian (uncertainty) dan 

kurang lengkapnya informasi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan eksternal 

menyebabkan keputusan politik luar negeri yang diambil tidak dapat berdasarkan 

perhitungan rasional yang menyeluruh. Karena itu, para pembuat keputusan tidak 

mempertimbangkan semua pilihan politik luar negeri. Pilihan yang diambil tersebut 

sering bukan didasarkan pada apa yang paling baik untuk memecahkan masalah secara 

rasional melainkan pada pilihan yang dapat disetujui oleh para pembuat keputusan. 

 
Dewasa ini, dari sudut pandang metodologi penelitian, para penstudi Hubungan 

Internasional cenderung lebih memusatkan kajian analisis politik luar negeri pada 

perspektif adaptif (adaptive perspective), strategik (strategic perspective), dan 

pengambilan keputusan (decision-making perspective).  
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II. Studi Kasus: Politik Luar Negeri Indonesia 

Doktrin politik luar negeri Indonesia Bebas Aktif adalah buah pemikiran 

proklamator Bung Hatta yang dicetuskan pertama kali pada rapat KNIP di Yogyakarta 

tanggal 2 September 1948. Bebas Aktif merupakan tanggapan maupun strategi 

Indonesia terhadap konstelasi internasional saat itu, ketika dunia terpolarisasi menjadi 

blok Barat dan Timur. Adagium Bebas Aktif ini setidaknya dapat meredam konflik 

internal saat itu, ketika dinamika internasional diwarnai pertentangan politik antara dua 

negara adikuasa. 

Politik Bebas Aktif mengandung dua unsur, Bebas diartikan tidak terlibat suatu 

aliansi militer atau pakta pertahanan dengan kekuatan luar yang menjadi ciri khas 

Perang Dingin. Dalam arti yang lebih luas, Bebas menunjukkan nasionalisme yang 

tinggi, menolak keterlibatan maupun ketergantungan kepada pihak luar yang dapat 

mengurangi kedaulatan. Aktif diartikan bahwa Indonesia selalu menentang penjajahan 

dan memajukan perdamaian dunia. 

Dewasa ini pada dasarnya politik luar negeri RI tidak mengalami perubahan, yaitu 

tetap politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan pada  UUD 1945. Arah politik 

Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan 

pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, 

menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan 

kerjasama intemasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah 

disahkannya Undang--undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka Pemerintah 

Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-

ketentuan termaksud dalam UU tersebut.  
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Lebih lanjut norm setting yang dijadikan landasan dari pelaksanaan politik luar 

negeri Indonesia, meliputi (1) Norma Kejuangan Nasional ; politik luar negeri bersifat 

bebas aktif, berorientasi kepada kepentingan nasional, serta Wawasan Nusantara23 

menjadi salah satu norma demi memperjuangkan kepentingan nasional. (2) Norma 

Masyarakat ASEAN ; yaitu netralitas, penyelesaian secara damai, penghormatan 

terhadap kemerdekaan dan  kedaulatan setiap bangsa, hubungan luar negeri yang 

berorientasi perdamaian. (3) Norma internasional ; yaitu Dasa Sila Bandung dan 

multilateralisme berdasarkan Piagam PBB. 

Adapun berdasarkan RPJM Nasional sasaran politik luar negeri Indonesia pada 

tahun 2004-2009 yang hendak dicapai, sebagaimana digariskan Departemen Luar 

Negeri RI, yakni: “Meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional 

[untuk] menciptakan perdamaian dunia, pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan 

internasional, serta mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan 

internasional yang lebih baik demi mendukung pembangunan nasional”. 

Sedangkan, arah kebijakan dari politik luar negeri Indonesia adalah: 

1. Meningkatnya kualitas diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan 

nasional termasuk penyelesaian masalah perbatasan dan melindungi masyarakat 

Indonesia di luar negeri. 

2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan 

integrasi regional, khususnya di ASEAN. 

                                                
23 Wawasan mengandung arti pandangan, penglihatan, tinjauan atau tanggap indrawi. Wawasan 

Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan 
lingkungannya, dalam eksistensi yang serba nusantara dan pemekarannya dalam mengekspresikan diri 
sebagai bangsa Indonesia demi mencapai tujuan nasional. Juga merupakan pandangan geopolitik dan 
landasan geostrategi dalam mengartikan tanah air indonesia sebagai kesatuan “panca gatra” 
(Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan RI. 2004. Materi Pembelajaran 
Wawasan Nusantara. Departemen Pertahanan RI, hlm 4). 
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3. Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerja sama internasional 

dan regional, baik bilateral maupun multilateral, saling pengertian dan perdamaian 

dalam politik dan hubungan internasional. 

4. Meningkatnya dukungan dan peran masyarakat internasional serta tercapainya 

tujuan pembangunan nasional. 

5. Meningkatnya koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai 

dengan undang-undang. 

 

Kemudian arah kebijakan dalam memantapkan politik luar negeri dan meningkatkan 

kerja sama internasional berdasarkan berdasarkan RPJM Nasional 2004-2009 

dijabarkan dalam program pembangunan berikut: 

1. Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia. 

Meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan 

kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional.  

2. Program Peningkatan Kerja Sama Internasional. Memanfaatkan berbagai potensi 

positif yang ada pada forum kerja sama internasional, kerja sama multilateral lain, 

dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan 

Indonesia.  

3. Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia. Bertujuan menegaskan 

komitmen Indonesia terhadap pelaksaaan dan perumusan aturan-aturan serta hukum 

internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam 

hubungan internasional, serta menentang unilateralisme, agresi dan penggunaan 

segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan internasional. 
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Bila kita memperhatikan kebijakan tersebut di atas, maka upaya Indonesia untuk 

mencapai berbagai kepentingan nasionalnya di fora internasional perlu ditopang melalui 

pengerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung sepenuhnya 

pelaksanaan diplomasi di fora global, inter-regional, regional, sub-regional, dan 

bilateral. Hal tersebut harus diantisipasi oleh Indonesia melalui kebijakan dan strategi 

politik luar negeri yang tepat sehingga Indonesia dapat menarik manfaat maksimal dari 

dinamika hubungan internasional tersebut pada milenium ketiga mendatang.  

Sejalan dengan krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, maka dari segi ekonomi 

upaya-upaya diplomasi Indonesia diarahkan pada usaha memanfaatkan peluang dan 

mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk kepentingan pembangunan 

nasional; mengembangkan perluasan akses pasar untuk meningkatkan ekspor non-

migas; mengupayakan meningkatnya arus investasi asing dan kerjasama keuangan; serta 

mengembangkan kerjasama teknik dan jasa ekonomi dalam mendukung upaya 

pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaannya telah dilakukan secara 

sinergis melalui pendekatan global, regional, intra-regional, dan bilateral.  

Dari segi politik, Indonesia tetap perlu menjalankan politik Iuar negeri yang rasional 

dan moderat dengan mengandalkan prinsip-prinsip kerjasama internasional, saling 

menghormati kedaulatan nasional, dan non-interference. Diplomasi Indonesia 

dilaksanakan dengan menjauhi sikap konfrontatif dan melaksanakan peranan aktif 

dalam diplomasi preventif serta penyelesaian konflik, dalam hal ini citra Indonesia di 

mata masyarakat internasional perlu segera dipulihkan kembali karena berkaitan erat 

dengan kapasitas Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan internasional serta 

menjamin arus investasi ke Indonesia.  
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Selain itu, Indonesia perlu mewaspadai kiprah negara-negara Barat yang makin 

cenderung untuk memaksakan agenda politiknya terhadap negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia dengan menggunakan tekanan-tekanan ekonomi dan politik dan 

berbagai bentuk sanksi. Dengan berbagai dalih mereka nampak mengembangkan 

konsep intervensionisme, khususnya melalui isu-isu kemanusiaan, demokrasi dan 

lingkungan hidup.  

Demi kepentingan nasional, perlu diupayakan agar sejauh mungkin tekanan-tekanan 

tersebut dapat dihindarkan dengan menggalang solidaritas Asia. Sambil terus 

meningkatkan kerjasama regional Asia Timur, seperti negara--negara ASEAN, RRC, 

Jepang, dan Korea Selatan sebagai komponen utamanya, lndonesia hendaknya tetap 

menciptakan sebanyak mungkin teman dan menghindari munculnya lawan. 
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