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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Hubungan Internasional merupakan studi yang menarik karena banyak 

memberikan pembelajaran tentang masyarakat dan budaya diseluruh dunia. 

Cakupan dan rumitnya interaksi antar kelompok atau masyarakat di dunia 

menjadikan Hubungan Internasional sebagai studi yang menantang. Definisi 

secara sempit dari Hubungan Internasional itu sendiri adalah studi mengenai 

hubungan antar pemerintah di seluruh dunia. Para aktor dari Hubungan 

Internasional (organisasi internasional, MNC, dan individu) saling berhubungan 

satu sama lain melalui proses dan struktur sosial (ekonomi, budaya, dan politik) 

dan melalui pengaruh sejarah dan letak geografis.1 Quincy Wright dalam buku 

nya The Study of International Relations menyebutkan bahwa geografi, 

demografi, teknologi, sosiologi, psikologi, etika, sejarah, dan filsuf umum sebagai 

subjek dalam studi Hubungan Internasional.2 

 

Hubungan Internasional tidak terjadi begitu saja melainkan karena adanya 

peran dari globalisasi yang menuntut berbagai negara saling bergantung satu sama 

lain atau dalam kata lainnya adalah interdependence. Pengaruh globalisasi di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Joshua S. Goldstein dan John C. Pevehouse. 2010. International Relations. 9th Edition. Pearson. 
Hal.3. 
2 Harry Howe Ransom. 1968.  “The Journal of Politics”, Vol. 30, No. 2. Cambridge University 
Press. Hal.346. 
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berbagai belahan dunia sudah banyak dirasakan oleh semua negara. Dalam 

memahami Hubungan Internasional tentunya tidak dapat terlepas dari berbagai 

macam peristiwa yang melibatkan interaksi antar negara di dunia, maupun para 

aktor non-negara (non-state actor). Hal ini terjadi karena masing-masing negara 

maupun aktor-aktor yang berperan di dalamnya memiliki kepentingan demi 

negaranya. Salah satu nya adalah strategi pivot Amerika Serikat yang 

diberlakukan dan banyak memengaruhi hubungan bilateral Amerika Serikat 

dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk yang akan dibahas dalam 

skripsi ini adalah Indonesia. 

 

Melihat doktrin kebijakan luar negeri Indonesia dari sejarah sampai saat 

ini, Indonesia masih menganut politik bebas aktif dan doktrin inilah yang 

memainkan peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok yang dimana Indonesia 

tidak memihak kepada blok Barat dan blok Timur. Sepanjang periode Perang 

Dingin, banyak terjadi perpecahan ideologi dimana selama pemerintahan Presiden 

Soekarno, Indonesia menjalin dan mengembangkan hubungan yang erat dengan 

Beijing, sedangkan saat pemerintahan diambil alih oleh Soeharto yang kemudian 

membekukan hubungan diplomatik dengan China dan memperkuat hubungan 

dengan Amerika Serikat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri 

mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yang dianut oleh Indonesia adalah “one 

million friends, zero enemies” sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh 

Indonesia. 
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Indonesia dengan tangan terbuka menyambut keputusan pemerintahan 

Barack Obama untuk menyeimbangkan kebijakannya terhadap Asia (strategi 

pivot) dan menjalin hubungan baik dengan ASEAN seperti contohnya 

keikutsertaan Amerika Serikat dalam menandatangani TAC (Treaty of Amity and 

Cooperation) pada tanggal 22 Juli 2009 di Thailand bersamaan dengan negara-

negara anggota ASEAN lainnya termasuk Indonesia. Amerika Serikat berniat 

untuk membangun komitmen dalam bekerja sama dengan negara-negara anggota 

ASEAN untuk mempromosikan stabilitas di kawasan tersebut dan demi masa 

depan Amerika Serikat.3  

 

Dalam tahap bilateral, Indonesia juga ingin mendekatkan diri dengan 

Amerika Serikat, terutama di era Presiden Barack Obama yang terkenal di 

masyarakat Indonesia kerena ia pernah tinggal di Jakarta dan pentingnya 

Indonesia bergantung pada Amerika Serikat juga disebabkan oleh nilai intrinsik 

bagi negara dan wilayah-wilayah di dalamnya.  Pada tahun 2008, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono mengajukan penandatanganan kemitraan antara Indonesia 

dan Amerika Serikat yang kemudian langsung dicantumkan dalam Pemerintahan 

Presiden Barack Obama yang baru dan kemudian pada tahun 2010, Obama 

mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya dalam rangka menandatangani 

Comprehensive Partnership Agreement.4 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 China View. 2009. “U.S. signs TAC with ASEAN”. http://news.xinhuanet.com/english/2009-
07/22/content_11755447.htm; Situsweb: Diakses pada 10 September, 2014. 
4 The National Bureau of Asian Research. 2013. “An Indonesian Perspective on the U.S. 
Rebalancing Effort toward Asia”.!http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=320; Situsweb: 
Diakses pada 5 September, 2014. 
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Meskipun Indonesia dengan tangan terbuka menerima strategi pivot 

Amerika Serikat, hal ini juga menuai reaksi negatif dari dalam Indonesia sendiri. 

Kekhawatiran akan mulai nya strategi pivot ini seperti di bidang militer. Beberapa 

berpendapat bahwa Amerika Serikat dianggap banyak memberikan perhatian 

dalam soal militer. Contoh nya adalah penempatan basis militer Amerika Serikat 

di Darwin, Australia, tahun 2012 yang langsung menuai kritik dari Menteri Luar 

Negeri Indonesia karena tindakan ini dapat mengakibatkan ketegangan wilayah 

yang tinggi.5 Selain itu, tindakan Amerika Serikat dinilai sebagai bukti dari 

persaingan militerisasi.  

 

Kekhawatiran Indonesia bukan hanya dari segi militer saja, namun juga 

dari sisi politik, media, dan akademik. Selain itu, dalam tingkat nasional, banyak 

masyarakat di Indonesia yang masih percaya tindakan Amerika Serikat ini 

digunakan sebagai usaha intervensi akan perusahaan Amerika Serikat di Indonesia 

seperti contohnya P.T. Freeport di Papua. Meskipun banyak muncul kritik, 

kecaman yang ada, Presiden Obama tetap meyakinkan bahwa strategi ini 

bertujuan untuk stabilisasi kawasan dan militerisasi Amerika Serikat tidak akan 

menimbulkan konflik bersenjata apapun. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Institute of Peace and Conflict Studies. 2012. “Indonesia: Wary of America’s ‘Pivot to Asia’ 
Policy?”. http://www.ipcs.org/article/india-the-world/indonesia-wary-of-americas-pivot-to-asia-
policy-3672.html; Situsweb: Diakses pada 5 September, 2014. 
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Untuk memahami analisa topik dan kasus ini, berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, 

yaitu: 

 

1. Seberapa besar pengaruh dari strategi pivot Amerika Serikat terhadap 

hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia di era 

pemerintahan Presiden Barack Obama? 

2.  Apakah pengaruh strategi pivot ini akan memengaruhi stabilitas dan 

keamanan serta pemerintahan Indonesia secara keseluruhan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Setelah melihat rumusan masalah yang ada, adapun beberapa tujuan dari 

penelitian yang akan diuraikan oleh penulis yaitu: 

 

1. Untuk menganalisa dan mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

strategi pivot Amerika Serikat terhadap hubungan bilateral Amerika 

Serikat dan Indonesia di era pemerintahan Presiden Barack Obama. 

2. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah strategi pivot Amerika 

Serikat akan memengaruhi stabilitas dan keamanan serta 

pemerintahan Indonesia secara keseluruhan 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoritis: 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam perkembangan studi hubungan internasional khususnya 

dalam mempelajari Amerika Serikat sebagai negara adi daya dan adi kuasa 

yang masih memegang peranan penting di dunia dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap Indonesia terutama kebijakan pivot yang 

diberlakukan. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan wawasan bagi 

yang lain terutama bagi yang ingin melakukan penelitian mengenai kasus 

ini di masa yang akan datang. 

 

2. Manfaat Praktis: 

Selain mempunyai manfaat teoritis, ada juga manfaat praktis lewat 

penelitian ini yaitu diharapkan dapat menyediakan wawasan yang penting 

bagi suatu negara dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri nya  

terhadap negara lain. Selain itu diharapkan dari penelitian ini, dengan 

adanya stategi pivot ini kedua negara tetap menjalin hubungan bilateral 

yang baik dan dapat saling menguntungkan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam beberapa 

sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I – PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi latar belakang masalah dari topik pembahasan, lalu 

beralih kepada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan dimana di dalam sub bab ini dikembangkan lagi 

pembahasan lebih lanjut. 

 

BAB II - KERANGKA BERPIKIR 

 

Bab ini terdiri dari teori, dan konsep yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian serta analisa data yang sudah dikumpulkan. Penulis 

menjabarkan teori apa saja yang digunakan sebagai acuan pembahasan 

topik serta sumber-sumber berdasarkan jurnal yang berhubungan dengan 

topik pembahasan.  

 

BAB III - METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini, penulis menjabarkan berbagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data 

dan berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian ini seperti ruang 

lingkup penelitian, metode pengumpulan data, jenis data dan sumber, 

teknik pengumpulan data, dan analisa pengumpulan data. 
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BAB IV - ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, penulis mulai memasuki analisa dan pembahasan dari 

topik penelitian, seperti sejarah singkat dari hubungan bilateral antara 

Indonesia dan Amerika Serikat dilihat dari berbagai fakta dan contoh 

kerjasama yang telah dikumpulkan oleh penulis, latar belakang munculnya 

gagasan strategi pivot Amerika Serikat, Indonesia dan strategi pivot 

Amerika Serikat, serta analisa terhadap pengaruh dari pivot AS terhadap 

hubungan bilateral AS dan Indonesia serta strategi pivot dilihat dari teori 

dan konsep yang dijelaskan di Bab II. 

 

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini penulis mengambil kesimpulan dari semua pembahasan 

penelitian  yang diambil dari hasil analisa Bab IV dan juga ringkasan dari 

keseluruhan penelitian di dalam skripsi ini. Bab ini juga menjelaskan apa 

yang dapat disimpulkan dari penulis sendiri mengenai topik yang dibahas 

sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam 

Bab I. Selain kesimpulan, ada juga saran yang disediakan oleh penulis 

diakhir bab ini terhadap topik yang dibahas dan juga untuk para pembaca 

yang ingin melakukan riset lebih lanjut mengenai topik dan kasus yang 

sama. 



BAB II 

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

Ann Marie Murphy. 2010. “US Rapprochement with Indonesia: From 

Problem State to Partner”. Institute of South East Asia Study (ISEAS). 

(Hal.362-387). 

Jurnal yang ditulis oleh Ann Marie Murphy ini menekankan pada 

hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Indonesia dari sejarah awal mulanya 

!dan perkembangan dari hubungan bilateral keduanya. Beberapa kepemimpinan 

mdari era yang berbeda membuat hubungan bilateral Amerika Serikat dan 

Indonesia banyak mengalami dinamika yang berbeda. Namun penulis lebih 

memfokuskan kepada era Presiden Barack Obama dan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono jilid II dalam mendukung penelitian ini. Dalam jurnal ini Ann 

menyebutkan bahwa dari terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika 

Serikat membuat Presiden Yudhoyono mengambil kesempatan untuk memperkuat 

hubungan bilateral keduanya dengan mengajukan kerjasama antar dua negara 

(Comprehensive Partnership Agreement) yang kemudian ditandatangani oleh 

Obama saat kunjungan kenegaraan di tahun 2010. 

 

Selain itu, Ann memperkuat analisis dalam jurnalnya dengan menyebutkan 

sektor mana saja yang menjadi perhatian Amerika Serikat dalam menjalin 
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kerjasama bilateralnya dengan Indonesia seperti isu keamanan, ekonomi, 

pendidikan, dan kerjasama dalam penanganan masalah global. Dengan kata lain 

penulis menyimpulkan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat 

mengalami banyak sekali dinamika seiring dengan perbedaan pemimpin masing-

masing negara. Apakah Amerika Serikat dan Indonesia ingin memaksimalkan 

potensi untuk menjalin hubungan ke era terbaru tergantung dari mengatasi sikap 

dari sebelumnya. Yang diinginkan oleh Indonesia menurut juru bicara kebijakan 

luar negeri Yudhoyono adalah untuk diperlakukan sebagai mitra yang setara.  

 

Dari pandangan Indonesia, menjadi target tekanan AS dalam isu HAM, 

serangan terorisme, reformasi ekonomi untuk akuntabilitas militer telah 

menimbulkan permusuhan. Menurut pengamat hubungan AS-Indonesia, 

Indonesia selalu penuh dengan keraguan terhadap Amerika Serikat dan di mata 

elit dan publik, Amerika Serikat adalah suatu kekuatan yang unilateralis. 

Sedangkan dari sisi AS, karena pengaruh dari semangat nasionalisme. Ann Marie 

Murphy mengambil inti argument dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

yaitu, kepentingan nasional yang mendikte kebijakan sehingga penyesuaian antara 

Amerika Serikat dan Indonesia akan berlanjut dalam waktu yang lama di masa 

yang akan datang.  

 

Clarence Lusane. 2008. “We Must Lead the World”: The Obama Doctrine and 

the Re-branding of U.S. Hegemony. The Black Scholar, Vol. 38 No.1. 

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan saat Obama akan mengajukan 
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dirinya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Di sini juga penulis menjelaskan 

apa saja program-program yang akan dilaksanakan oleh Obama ketika ia akan 

menjadi presiden dan salah satunya tidak terlepas dari posisi Amerika Serikat 

sebagai negara hegemoni dunia. Selain itu disini juga dikatakan bahwa 

objektivitas politik dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu seperti 

ekspansi hegemoni dan neoliberalisme ekonomi.  

 

Penulis juga memaparkan bagaimana pemerintahan yang dijalankan oleh 

Presiden Bush tidak semuanya buruk, tidak kompeten dan arogan walaupun 

kebijakannya menuai kontroversi besar seperti Iraq War. Salah satu area politik 

yang kritis yang harus segera mungkin dibahas adalah sifat dan status kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat serta citra dan legitimasi Amerika Serikat di seluruh 

dunia. Menurut penulis, administrasi pemerintahan Bush sebelumnya telah 

meninggalkan Amerika Serikat posisi yang tidak menguntungkan secara global 

dalam sejarah suatu negara sehingga menimbulkan Anti-Amerikanisme.  

 

Jurnal ini dimulai dengan menemukan posisi politik dan kebijakan yang 

terkait dengan ideologi secara menyeluruh dari kebijakan luar negeri AS. Doktrin 

Obama yang masih dalam perkembangan namun prinsip dan ajarannya sebagian 

sedang diatur menjadi suatu susunan dari sebuah akar politik. Kedua, jurnal ini 

mengkaji kebijakan tertentu yang telah didukung oleh Obama ataupun yang 

belum. Ketiga, jurnal ini mengamati Doktrin Obama yang akan 

diimplementasikan. Clarene Lusane sebagai penulis jurnal melihat Dokrin Obama 
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sebagai realisme moderat dan dari semua indikasi dimana Obama lebih 

menunjukkan kepeduliannya terhadap norma internasional, hukum, institusi, serta 

diplomasi dan politik. Dengan kata lain dari sejumlah bidang utama, 

pemerintahan Obama akan berada di antara kebijakan George H. W. Bush dan 

Bill Clinton.  

 

Dewi Fortuna Anwar. 2013. ”An Indonesian Perspective on the U.S. 

Rebalancing Effort toward Asia”. The National Bureau of Asian Research 

(NBR). 

 Artikel yang ditulis oleh Dewi Fortuna Anwar membahas bagaimana 

pandangan Indonesia terhadap strategi penyeimbangan kembali yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat. Dalam jurnal ini penulis menganalisa usaha 

penyeimbangan kembali (pivot) terhadap kawasan Asia dan melalui kebijakan ini, 

Amerika terlihat seperti kehilangan wilayahnya sendiri, dan kembali menjalin 

aliansi dan hubungannya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dengan 

strategi ini, Asia Tenggara menjadi sub-wilayah yang menjadi target utama 

kepentingan Amerika Serikat.  

 

Wilayah Asia Tenggara sempat tidak menjadi perhatian utama oleh 

Amerika Serikat selama masa pemerintahan Presiden George W. Bush karena 

lebih fokus pada Irak dan Afghanistan saat itu sehingga memberikan peluang 

kepada Cina untuk memperbaiki hubungan bilateralnya dengan negara-negara 

Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ketidakterlibatannya AS secara langsung 
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memberi negara-negara Asia sebuah jendela yang langka untuk mengembangkan 

hubungan diantara mereka sendiri, terutama untuk mengatur kebangkitan Cina 

dengan cara yang lebih inklusif.  

 

 Dewi Fortuna Anwar menjelaskan, Indonesia secara penuh terbuka dengan 

perubahan Cina dan berniat untuk mengambil keuntukan dari perkembangan 

ekonomi dan sains serta puncaknya adalah penanda tanganan Strategic 

Partnership Agreement pada tahun 2005 yang mendorong kerjasama yang erat 

antara Cina dengan ASEAN. Namun dalam East Asia Summit (EAS) tahun 2005, 

Indonesia khawatir dalam ASEAN+3 dengan tambahan agenda non-ekonomi, 

Cina dapat mendikte agenda KTT tersebut. Dengan idelogi yang dinamakan 

“dynamic equilibrium” dan untuk melengkapi kekuatan dari EAS, Indonesia 

mendorong untuk memperbesar keanggotaan termasuk Amerika Serikat dan 

Rusia. Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam tulisannya ini, Indonesia dengan 

terbuka menyambut keputusan pemerintah Obama untuk melaksanakan strategi 

pivot ke Asia dan memberikan prioritas tinggi kepada hubungannya dengan 

ASEAN, dengan penandatanganan Treaty of Amity and Cooperation (TAC). 

 

 Namun, saat menyambut strategi pivot AS terhadap Asia, banyak reaksi 

negatif yang muncul dimana Amerika banyak memengaruhi secara khusus di 

dalam bidang militer dalam strategi ini. Dewi Fortuna Anwar mengambil contoh 

di dalam bidang militer adalah penempatan 2500 Angkatan Laut AS di Darwin, 

Australia, yang kemudian menuai kritik tajam dari Menteri Luar Negeri Indonesia 
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Marty Natalegawa. Hal ini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan karena akan 

menuai reaksi kontra dan ketegangan di dalam wilayah tersebut. Selain itu di 

tingkat nasional, banyak reaksi negatif dengan kehadiran dari pasukan Amerika 

Serikat di Darwin, Australia, karena lokasi nya tidak jauh dari tempat dimana 

perusahaan besar Amerika Serikat, PT. Freeport Indonesia sedang beroperasi. 

Banyak sekali politisi yang mengkhawatirkan akan adanya intervensi terhadap PT. 

Freeport Indonesia. 

 

Rizal Sukma. 2012. “Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in 

Southeast Asia”. The London School of Economics and Political Science 

(LSE). 

 Artikel yang ditulis oleh Rizal Sukma ini menjelaskan tentang 

perkembangan dua kekuatan besar antara Cina dan Amerika Serikat di Asia 

Tenggara. Amerika Serikat sudah mulai mengambil tindakan untuk memperdalam 

sistem aliansi nya dan keberadaan militer nya di wilayah Asia Tenggara 

sedangkan kebijakan Cina terhadap Asia Tenggara juga menimbulkan kesan 

bahwa Cina turut serta memperluas pengaruh dan kekuatannya sendiri. Dengan 

ada nya pengaruh dari dua negara besar ini, negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara mulai berhati-hati dalam mengambil keputusan demi masa depan dari 

politik regional nya. 

 

 Indonesia sebagai anggota dari ASEAN juga merasakan hal yang sama 

dan tidak bias terlepas dari pentingnya hal ini. Rizal Sukma mengatakan bahwa 
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Indonesia menginginkan Amerika Serikat dan Cina sebagai mitra dan tidak ingin 

kedua negara besar tersebut bersaing demi kepentingan dan pengaruhnya masing-

masing.  Indonesia sendiri ingin mencapai tujuannya berdasarkan pengaruh dari 

kebijakan luar negerinya yaitu membangun hubungan yang kuat dengan Cina dan 

Amerika Serikat dan bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya 

untuk mencegah hubungan Cina-AS jatuh kedalam persaingan. 

 

 Peran AS semakin terlihat semenjak pemerintahan Barack Obama dimana 

AS mulai melihat Indonesia sebagai mitra utama melalui Comprehensive 

Partnership Agreement (CPA) dan juga peran AS di dalam kawasan Asia 

Tenggara di dalam kepentingan politik, ekonomi, dan militernya. Minat AS 

sendiri direfleksikan di dalam strategi pivot Obama terhadap Asia Pasifik. Namun 

di satu sisi juga, Cina secara konsisten mendemonstrasikan kemampuannya dalam 

perkembangan ekonomi yang mencapai 10 persen dan menjadi aktor utama yang 

berpengaruh di kawasan ini. 

 

 Indonesia seperti negara-negara lainnya melihat dengan adanya 

kebangkitan Cina, upaya AS untuk mempertahankan hegemoninya, dan implikasi 

dari hubungan AS-Cina sebagai tantangan bukannya kepentingan bagi negaranya 

sendiri saja melainkan untuk seluruh kawasan. Dalam konteks ini, respon 

Indonesia kemungkinan besar untuk melanjutkan prinsip kebijakan luar negeri 

bebas aktif yang mendefinisikan efek utama dari nasionalisme, dan politik dalam 

negeri yang kompetitif.  Baik Cina dan AS akan terus mengejar strategi nya 
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masing-masing dan dalam saat yang bersamaan, melalui ASEAN, Indonesia juga 

mencari cara untuk mengurangi kemungkinan hubungan Cina-AS menuju kepada 

persaingan besar. 

 

2.2. Teori dan Konsep 

 

Neorealisme 

 

 Dalam Hubungan Internasional, realisme menjadi peradigma yang 

dominan dan memegang posisi utama. Realisme merupakan pandangan yang 

menjelaskan Hubungan Internasional berdasarkan kekuasaan (power). Sebelum 

menjelaskan tentang neorealisme, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan 

tentang realisme yang menjadi akar utama dalam memahami neorealisme. 

1. Realisme 

Realisme merupakan teori yang lebih awal muncul untuk memberi penjelasan 

dan pengertian tentang politik internasional. Akar awal dari pemahaman ini 

sudah ada selama 2.500 tahun.6  Dalam pandangan realisme, terdapat 4 

asumsi dasar menurut Paul Viotti dan Mark Kauppi dalam bukunya yang 

berjudul International Relations Theory:7 

a. Negara adalah aktor penting dan utama dalam Hubungan Internasional: 

Bagi realisme negara adalah satu-satunya entitas yang memerngaruhi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Marc A Genest. 2004. Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations 
2nd Edition. Canada. Wadsworth/Thomson Learning. Hal. 41.!
7Paul R. Viotti dan Mark. V. Kauppi. . 1998.  International Relations Theory: Realism, Pluralism, 
Globalism, and Beyond 3rd Edition. Longman Publishers. Hal. 6.!



 

 

17 

sistem internasional. Lalu bagaimana dengan aktor yang bukan negara? 

PBB, MNC, organisasi internasional dan transnasional juga diakui oleh 

pandangan realis, namun posisi dari aktor-aktor tersebut dianggap tidak 

penting, jadi posisi negara tetap sebagai aktor yang dominan. 

b. Negara adalah satu-satu nya aktor tunggal: 

Dalam asumsi ini, realisme melihat negara seperti satu kotak tertutup 

sehingga individu pun tidak dihiraukan. Asumsi umum yang berkaitan 

dengan pemikiran realis adalah perbedaan politik dalam negara secara 

menyeluruh diselesaikan dengan otoritatif, jadi pemerintah yang 

berwenang berbicara sebagai satu kesatuan dari sebuah negara. Pada 

intinya semua keputusan dan kebijakan yang dibuat walaupun dari 

berbagai macam birokrasi dan lembaga pemerintah yang berwenang, pada 

akhirnya akan menjadi satu kesatuan.  

c. Negara adalah aktor yang rasional: 

Maksudnya disini adalah keputusan yang dibuat oleh negara adalah 

berdasarkan tujuan, serta tindakan apapun yang dibuat oleh negara itu 

sudah direncanakan. Pemerintah sebagai pembuat keputusan 

mengevaluasi berbagai alternatif, memilih salah satu yang 

memaksimalkan mana yang sesuai dengan kepentingan negara tersebut. 

d. Keamanan Nasional merupakan isu yang penting: 

Asumsi ini dibuat berdasarkan hirarki dari isu internasional dimana yang 

berperan adalah militer. Disini realis fokus pada konflik yang terjadi 

maupun yang masih berpotensi untuk terjadi antara aktor negara. 
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Penggunaan kekuatan militer disini digunakan untuk menyelesaikan 

konflik, dan pencegahan terhadap pelanggaran wilayah negara. Disinilah 

istilah “power” yang dijadikan sebagai konsep utama. 

 
Tabel 2.1. Komponen dari Realisme 

 
 

FOKUS ANALISA 

• Berusaha untuk mendapatkan 

kekuasaan antar negara di 

dalam sistem internasional 

yang anarki 

AKTOR UTAMA • Negara 

PERILAKU NEGARA • Rasional 

TUJUAN NEGARA 
• Meningkatkan kekuasaannya 

dan juga keamanan negara 

PANDANGAN TENTANG SIFAT 

MANUSIA 
• Pesimistik 

KONDISI DARI SISTEM 

INTERNASIONAL 

• Anarki 

• Self-help system 

KONSEP UTAMA 

• Security Dilemma: Balance of 

Power; Power politics; 

Anarchy; Self-help system; 

Rational actor; Hegemon; Neo-

realism. 

 
Sumber: Conflict and Cooperations oleh Marc A. Genest Halaman 41 
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2. Konsep Utama Dari Realisme 

a. Power 

Konsep ini biasanya di definisikan sebagau suatu kemampuan dari aturan 

dalam negara yang memaksa atau mengancam. Konsep ini merupakan 

metode yang paling utama untuk mencapai keinginan negara. Berdasarkan 

pemikiran realis, Hubungan Internasional merupakan perjuangan untuk 

mencapai kekuasaan dan keamanan diantara negara-negara yang 

berkompetisi. 8  Setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk 

menyediakan pertahanan dan keamanan bagi wilayahnya masing-masing. 

Bagi Realis, konsep power sendiri merupakan faktor utama dalam 

memahami hubungan internasional. Politik global dianggap sebagai 

sebuah arena untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuatan dari negara 

tersebut berdasarkan kekuatan militernya. 9 

b. Anarki 

Istilah anarki membawa kita pada gambaran akan kekerasan, kehancuran 

dan tidak beraturan. Bagi realis, anarki merujuk pada tidak adanya otoritas 

diatas negara. Negara mempunyai kedaulatan dan mengklaim mempunyai 

otoritas dalam wilayahnya sendiri. Kondisi sistem yang anarki biasanya 

diakibatkan karena adanya ketidakpercayaan antar negara. Masing-masing 

negara harus bergantung pada dirinya masing-masing. Selain itu, dengan 

adanya sistem internasional yang anarki dan tidak adanya kepercayaan 

antar negara, timbulnya security dilemma di dalam masing-masing negara. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Marc A. Genest. Op.cit. Hal.42 
9 Viotti dan Kauppi. Op.cit. Hal. 64 
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Semakin banyak negara yang memperkuat dirinya masing-masing, maka 

makin akan timbul rasa terancam antar negara.10 

c. Kedaulatan (Sovereignity) 

Istilah ini juga merupakan konsep utama dari realisme. Artinya, 

pemerintah memiliki hak, untuk melakukan apa saja di dalam wilayahnya. 

Kedaulatan juga memiliki arti bahwa negara tidak seharusnya intervensi di 

dalam hubungan internal negara lain. Walaupun negara juga mencoba 

untuk memengaruhi negara lain dalam perdagangan, aliansi, perang, dan 

sebagainya, negara tidak seharusnya ikut serta didalam politik internal dan 

proses pengambilan keputusan negara lain. 

 

3. Penjelasan Tentang Neorealisme 

 

Neorealisme atau biasa yang disebut sebagai realisme struktural, 

merupakan teori yang menjadi bagian dari realisme. Teori ini menjelaskan pola 

dari suatu kejadian internasional berdasarkan struktur dari sistem yang ada. 

Neorealis percaya bahwa keinginan untuk mendapatkan kekuasaan adalah hasil 

dari struktur sistem internasional secara keseluruhan bukan berdasarkan landasan 

dari sifat manusia.11 Dalam teori realis, negara hanya mencari satu tujuan yaitu 

memaksimalkan keamanan wilayahnya, bagi neorealis, seperti Kenneth Waltz, 

negara dalam kondisi minimum mengutamakan keamanan wilayahnya, dan pada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 John H. Herz. 1950. “Idealist Internationalism and the Security Dilemma”, World Politics 5, 
no.2. Hal. 157-80. 
11 Joshua S. Goldstein dan John C. Pevehouse. 2010. International Relations 9th Edition. Pearson 
International Edition. Hal. 56. 
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skala besar, negara ingin mencapai dominasi global.12  

 

Neorealis menggunakan analisis struktural, yang menunjukkan perilaku 

negara adalah produk dari struktur sistem itu sendiri. Neo-realisme menggunakan 

struktur untuk menjelaskan keadaan yang terus menerus terjadi dalam politik 

internasional meskipun aktor yang berbeda. Kenneth Waltz, seorang neorealis 

dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics mengatakan bahwa 

kebijakan luar negeri suatu negara didorong berdasarkan pada pertimbangan 

keamanan nasional karena mereka bertanggung jawab agar negara nya masing-

masing dapat bertahan di dalam sistem internasional.  

 

Neorealisme membagi tiga sistem internasional berdasarkan jumlah dari 

negara yang memiliki kekuatan terbesar di dalam sistem internasional:13 

a. Multipolar 

Sistem internasional ini mmemiliki lima atau enam negara yang 

memiliki kekuasaan terbesar dan tidak terbentuk sebagai satu aliansi. 

Masing-masing negara berpartisipasi secara independen dan relatif 

setara dengan yang lainnya. 

b. Bipolar 

Sistem internasional ini memiliki dua negara yang dominan di dalam 

sistem internasional atau dua negara besar yang bersaing. 

c. Unipolar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Michael K. Connors, Rémy Davidson, dan Jörn Dosch. 2004. The New Global Politics of The 
Asia-Pacific. RoutledgeCurzon. Hal. 7. 
13!Joshua S. Goldstein dan John C. Pevehouse.!Ibid, hal. 56-57.!
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Sistem Internasional ini hanya memiliki satu negara besar di dunia 

internasional. Sistem ini lah yang dinamakan dengan hegemoni yang 

artinya negara tersebut mempunyai kekuatan baik militer, ekonomi, 

dan politik yang paling besar sehingga dapat menjaga atau menguasai 

dunia internasional. 
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Gambar 2.1. Sistem Internasional dalam Neorealisme 

Multipolar     Bipolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipolar 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Joshua Goldstein dan John Pevehouse, International Relations 9th Edition 
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Dalam neorealisme, negara pun dituntut dengan konsep self-help system 

dimana dalam sistem internasional yang anarki tidak ada otoritas global untuk 

menegakkan perdamaian dan stabilitas, setiap negara bertanggung jawab untuk 

kelangsungan hidup masing-masing dan tidak bias mengandalkan bantuan dari 

negara lain.14 Dengan adanya self-help system, hal ini akan membawa kepada 

security dilemma yang merupakan hasil dari rasa takut, rasa tidak aman, dan 

ketidakpercayaan antar negara yang hidup di dalam sistem internasional yang 

anarkis. Kenneth Waltz membahas asumsi-asumsi neorealisme pasca era Perang 

Dingin, dimana ia mempertahankan konsep utama dari neorealisme dan 

berpendapat bahwa akhir dari Perang Dingin tidak merubah perilaku penting suatu 

negara.15 

 

 Neorealis mendefinisikan kekuasaan politik baik sebagai kepemilikan 

terhadap kemampuan dan material sumber daya alam atau kemampuan negara 

untuk membawa perubahan yang diamati dalam perilaku negara lain.16 Dalam 

konsep pemahaman kekuasaan politik, menurut Gilpin kekuasaan politik yang 

dimaksud adalah militer, ekonomi dan kemampuan teknologi dari negara. 

Walaupun para neorealis memiliki perbedaan pendapat tentang sifat dasar yang 

tepat dari kekuasaan politik, secara umum mereka setuju tentang hegemoni di 

arena internasional. Hegemoni distribusi kekuasaan membawa kita kepada rezim 

ekonomi yang stabil. Kekuasaan hegemoni mencapai kemampuan untuk 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14Marc A Genest. 2004. Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations 
2nd Edition. Wadsworth/Thomson Learning. Hal.44. 
15 Ibid. Hal.45. 
16 Daniel Garst. 1989. “Thucydides and Neorealism”. International Studies Vol.33 No.1. Hal.18. 
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membentuk dan mendominasi lingkungan internasional.17 

 

Pivot 

 

Konsep pivot sendiri sebenarnya tidak memiliki definisi yang pasti dalam 

Dunia Internasional terutama dalam memahami pivot sebagai salah satu kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat. Ada berbagai macam pendapat mengenai konsep 

pivot itu sendiri yang akan dijelaskan di dalam subbab ini. Menurut The Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary, definisi kata “pivot” adalah sebagai kata benda 

dan kata kerja:18 

1. (n) “the central point, pin or column on which something turns or 

balances” 

2. (n) “the central or most important person or thing” 

3. (v) “to turn or balance on a central point” 

Dapat disimpulkan, “pivot” adalah indikasi dari penyeimbangan,titik pusat (kata 

benda) atau kegiatan untuk menyeimbangkan ke arah titik pusat (kata kerja).  

 

Konteks politik dalam istilah pivot ini dipakai oleh Hillary Clinton dalam 

artikel nya di majalah Foreign Policy yang berjudul America’s Pacific Century 

pada tahun 2011. Hillary Clinton tidak secara jelas mendefinisikan istilah “pivot” 

itu sendiri, namun terlihat dari paragaf pertama yang mengatakan bahwa fokus 

Amerika terhadap Irak dan Afghanistan beralih kepada Asia Pasifik. Istilah pivot 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Garst. Ibid. Hal.19. 
18 “Pivot”. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 6th ed. 
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banyak dilihat dari bermacam-macam perspektif yang berhubungan dengan 

kebijakan Amerika Serikat. The Atlantic menjelaskan istilah pivot merupakan 

“hubungan erat Washington dan Asia”,19 sementara TIME menjelaskan pivot 

sebagai orientasi militer AS terhadap Asia, dimana banyak yang melihat tindakan 

ini sebagai cara untuk membendung kekuatan Cina. 

 

Dari berbagai definisi pivot yang dikumpulkan oleh penulis, disimpulkan 

bahwa pivot secara keseluruhan merupakan kebijakan AS untuk dapat 

memfokuskan dirinya kepada Asia Pasifik dan menjalin hubungan yang erat 

terhadap negara-negara di kawasan tersebut terutama berbagai negara yang 

dijuluki sebagai “the emerging power” seperti Cina, India, dan Indonesia. Dalam 

kasus ini, AS ingin mengendalikan wilayah pivot ini dan dapat mempertahankan 

hegemoni serta pengaruhnya yang besar dalam Dunia Internasional. 

 

Kebijakan Luar Negeri 

 

Kebijakan Luar Negeri berasal dari Bahasa Inggris yaitu “Foreign 

Policy”. Istilah “Foreign” artinya diluar batas negara dan “Policy” 

merepresentasikan semua jangkauan kegiatan tersebut. Definisi dari kebijakan 

luar negeri pun beragam, namun penulis memberikan definisi dari kebijakan luar 

negeri menurut Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis dan Ryan K. Beasley yaitu semua 

cangkupan kegiatan yang terdiri dari pengambilan keputusan, pedoman umum, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Matt Schiavenza.“What Exactly Does It Mean That the U.S. Is Pivoting to Asia?” The Atlantic 
15 April 2013. http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/04/what-exactly-does-it-mean-that-
the-us-is-pivoting-to-asia/274936/ Situsweb: Diakses pada 28 September 2014.  



 

 

27 

tanggapan terhadap perilaku diamati oleh negara-negara atau pernyataan lisan 

yang belum tentu mengarah pada tindakan (kebijakan) lanjut terhadap diluar batas 

wilayah yang biasanya dilakukan sebagai produk dari pemerintah.20 Contoh dari 

Kebijakan Luar Negeri yaitu penandatanganan perjanjian perdagangan 

internasional, membuat aliansi militer untuk intervensi, pembuatan perjanjian 

militer, dan lain sebagainya. Kebijakan Luar Negeri tidak dibatas pada kebijakan 

militer atau keamanan saja namun termasuk dalam kebijakan ekonomi luar negeri, 

lingkungan dan HAM.21 

 

Kebijakan Luar Negeri dibuat berdasarkan produk pemerintah dan aktor 

lain diluar batas negara. Kebijakan Luar Negeri merupakan strategi pemerintah 

yang digunakan untuk memandu tindakan mereka di arena internasional. 

Kebijakan Luar Negeri menguraikan tujuan pemimpin negara yang telah 

diputuskan dalam suatu hubungan atau situasi. Negara membentuk beragam 

struktur organisasi dan hubungan fungsional untuk membuat dan melaksanakan 

kebijakan luar negeri. Faktor yang memengaruhi Kebijakan Luar Negeri ada dua 

yaitu: 

- Faktor Eksternal: 

Contohnya seperti sistem internasional yang menurut para sarjana adalah 

salah satu produk yang sangat berpengaruh. Kebijakan Luar Negeri sendiri 

menggunakan perspektif dalam sistem internasional untuk menyimpulkan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Ryan K. Beasley, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, dan Michael T. Snarr. 2002. Foreign Policy 
in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior. CQ Press. 
USA. Hal.3-5.!
21 Ibid 
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tindakan yang akan dilakukan negara. Adanya distribusi ekonomi, 

kekuatan militer, tindakan dari negara besar seringkali dimaksudkan 

bahwa negara tidak dapat mencapai pilihannya sendiri dalam pembuatan 

Kebijakan Luar Negeri. 

- Faktor Internal: 

Dalam faktor ini kita bisa lihat seperti opini publik dan budaya yang 

menekankan nilai, norma dan tradisi yang dibagikan dan relatif tetap 

dalam berjalannya waktu. Selain itu adanya kelompok sosial dimana 

kelompok ini memengaruhi kebijakan luar negeri tergantung dari isu-isu 

yang terkait serta bagaimana hubungan antara kelompok tersebut dengan 

pemerintah, serta adanya pengaruh dari kepercayaan politik dari 

pemerintah negara tersebut. 

 

Negara dan kebijakan luar negeri tidak terlepas dari teori pengambilan 

keputusan dimana teori ini memandang kebijakan luar negeri dan hubungan 

internasional secara garis besar adalah produk dari dalam dan interaksi berbagai 

birokrasi negara. Menurut teori pengambilan keputusan ada beberapa faktor yang 

memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dan hubungan internasional; (1) 

individu yang beroperasi di dalam sebuah organisasi birokrasi yang besar dibatasi 

oleh posisi, loyalitas, dan tugas dalam departemen masing-masing dan birokrasi 

secara keseluruhan; (2) adanya prosedur yang berlaku (Standard Operating 

Procedures) yang digunakan sebagai pedoman terhadap fungsi dan keputusan dari 

birokrasi dapat membatasi cangkupan dari berbagai pilihan untuk membuat 
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kebijakan. Keputusan atau kebijakan yang dibuat, sebagian besar untuk 

menyesuaikan diri dengan SOP (Standard Operating Procedures); (3)  Sebagai 

hasilnya, suatu kebijakan dapat diprediksi berdasarkan dari analisa terhadap 

mekanisme pembuat keputusan.22 

 

Hubungan Bilateral 

 

 Konsep hubungan bilateral tidak terlepas dari istilah bilateralisme. 

Bilateralisme terdiri dari hubungan politik, ekonomi, atau budaya antar dua negara 

yang berdaulat. Hal ini berbeda dengan unilateralisme atau multilateralisme yang 

mengacu kepada pelaksanaan dari diplomasi oleh satu atau lebih dari satu negara. 

Hubungan Bilateral adalah hubungan antara dua pihak (negara atau aktor bukan 

negara) terhadap sesuatu yang menyangkut dalam istilah ekonomi, budaya, 

pendidikan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya berdasarkan kesepakatan 

yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hubungan Bilateral sangat penting antara 

negara satu dengan yang lainnya, dalam rangka untuk mencapai kepentingan 

masing-masing dan juga untuk menjaga perdamaian. 

  

Kepentingan Nasional 

 

 Definisi dari kepentingan nasional merupakan konsep yang samar-samar 

atau tidak begitu jelas dimana konsep ini bergantung pada seseorang yang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Genest. Op.Cit. Hal.447 
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menginterpretasikannya. 23  Konsep ini merupakan konsep yang tidak tetap, 

digunakan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara, karenanya 

banyak terjadi perdebatan tentang konsep ini.24 Ada banyak sekali perbedaan 

dalam mengerti akan konsep kepentingan nasional, namun penulis meyakini 

bahwa kepentingan nasional pun tidak dapat terlepas dari kebijakan luar negeri 

suatu negara. Penulis mengambil penjelaskan dari Viotty dan Kauppi dalam buku 

nya yang berjudul “International Relations and World Politics: Security Economy 

and Identity” dimana keduanya menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri 

ditetapkan oleh hubungan antara konsep kepentingan nasional yang menjadi dasar 

dalam merumuskan tujuan kebijakan luar negeri.25 

 

Miroslav Nincic menjelaskan ada tiga asumsi utama untuk mengerti 

kepentingan nasional: (1) kepentingan merupakan hal yang sangat penting 

sehingga pencapaian dari itu menjadi prioritas utama bagi pemerintah maupun 

masyarakat; (2) kepentingan nasional berhubungan dengan kondisi internasional, 

yang dimana untuk mencapai kepentingan nasional dipengaruhi oleh arena 

internasional; (3) kepentingan nasional melebihi kepentingan individu, kelompok, 

atau institusi pemerintah sehingga menjadi perhatian masyarakat secara 

keseluruhan.26 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Stephen D. Krasner.1999. Sovereignty: Organized Hypocricy. Princeton. Hal. 223. 
24Joseph S. Nye Jr. 1999. “Redefining the National Interest”. 
http://www.foreignaffairs.com/articles/55209/joseph-s-nye-jr/redefining-the-national-interest 
diakses pada 28 September 2014. 
25!Paul R. Viotti dan Mark Kauppi. 1997. International Relations and World Politics: Security 
Economy and Identity. Prentice Hall. Hal. 86.!
26 Miroslav Nincic. 1992. Democracy and Foreign Policy: The Fallacy of Political Realism. 
Columbia University Press. Hal.157. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian merupakan proses pengumpulan, analisis, dan penterjemahan 

informasi atau data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman kita akan 

fenomena tertentu yang menarik perhatian kita. 24  Untuk dapat menganalisa 

fenomena yang menjadi subjek pembelajaran kali ini, penulis diharuskan untuk 

melakukan suatu penelitian, seperti mencari beberapa teori yang dapat diterapkan, 

menguji kemantapan teori, seperti pemecahan masalah. Beberapa kegiatan 

penelitian digunakan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dan 

memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan. 

 

Kegiatan penelitian harus dilakukan melalui proses dengan karateristik 

ilmiah, seperti Rasional, Empiris, dan Sistematis. Rasional maksudnya adalah 

dimana penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga dapat 

terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris maksudnya adalah cara atau teknik 

penelitian yang dilakukan atau diamati dengan indra manusia, dan juga data-data 

yang dikumpulkan berdasarkan percobaan atau pengamatan. Sementara itu 

sistematis dalam penelitian merupakan proses yang menggunakan langkah-

langkah yang bersifat logis. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Leedy, Paul.D., Jeanned.E.Ormrod. 2005. Practical Research: Planning and Design a 
Research, 8th Edition. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall.!
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Penelitian dapat dikatakan bersifat sistematis jika penulis menggunakan 

langkah-langkah yang logis, yang diikuti oleh beberapa tahapan dan langkah-

langkah seperti mengidentifikasi masalah, menemukan hubungan masalah dengan 

teori yang ada, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan data. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang yang telah melakukan 

pengamatan tersebut.25 Lebih jauh lagi, penelitian kualitatif secara mendasar 

digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana penulis sendiri 

yang menjadi instrumen kunci untuk pengambilan sampel data yang dilakukan 

secara wawancara, maupun melalui pengumpulan data dari sumber tertulis.26  

 

Menurut Masri Singaribun dan Sofian Effendi, pendekatan kualitatif 

adalah penelitian empiris untuk mendapatkan data yang tidak berbentuk angka.27 

Penelitian kualitatif bertujuan agar dapat memahami fenomena sosial dari 

berbagai macam pandangan yang ada. Kekuatan dalam riset kualitatif terletak 

dalam fakta bahwa riset ini membuat peneliti terlibat langsung dalam seting sosial 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Lexy J. Moleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya, Hal. 3. 
26 Sugiono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung : Alfabeta bandung. Hal. 3. 
27 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 2006. Metode Penelitian Survai. Jakarta : LP3ES. Hal. 
4-5. 
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yang menjadi tujuan penelitiannya, membuat peneliti bisa mengamati sendiri 

orang-orang dalam situasi sehari-hari dan ikut serta beraktivitas bersama mereka. 

 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena cara ini 

dianggap sebagai cara yang tepat dalam proses analisa masalah yang dibahas 

dalam skripsi ini. Penulis menganggap penelitian kualitatif dapat digunakan jika 

masalah yang ada tidak terlalu jelas, mengerti maksud dan tujuan dari kasus yang 

dipelajari, untuk mengerti akan hubungan sosial, untuk mengembangkan teori 

yang ada, untuk memastikan kebenaran dari data, dan untuk meneliti asal usus 

dari perkembangan yang ada. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 

Berdasarkan pandangan ilmiah, fakta-fakta yang sudah diperoleh 

digunakan menjadi data. Data tersebut kemudian akan di analisa, oleh karena itu, 

data tersebut dapat dengan jelas dijelaskan dengan harapan dapat dimengerti dan 

berguna bagi orang-orang yang tidak mengerti langsung tentang kasus ini. Dalam 

pembelajaran ini, data kualitatif adalah satu-satunya yang akan diperoleh dan 

digunakan oleh peneliti. Data tersebut berbentuk kalimat deskriptif yang 

mendeskripsikan tentang sesuatu. Data Kualitatif dapat berupa laporan observasi, 

artikel, buku, jurnal, dokumen resmi, situs resmi pemerintah, literatur atau daftar 

bacaan, opini dari para ahli, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, jenis dan 
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bentuk dari data yang didapatkan akan dikembangkan ketika proses dari penelitian 

sedang berlangsung.28 

 

Sumber dari data yang digunakan dalam studi ini adalah: 

1. Data Primer: data yang didapatkan dari informan utama seperti entitas atau 

individu yang memiliki kepentingan dalam penggunaan data tersebut. Data 

tersebut biasanya didapatkan dengan cara seperti mengadakan wawancara 

oleh peneliti, pengisian kuesioner, observasi, dan eksperimen. 

2. Data Sekunder: data yang didapatkan dari sumber lainnya yang sudah ada 

sebelum penelitian berlangsung. Data sekunder dapat berupa tanggapan, 

interpretasi, atau analisis tentang materi. Data sekunder sebenarnya 

merupakan proses dari data primer dalam bentuk jurnal, laporan, atau 

tabel.29 Data tersebut akan digunakan untuk mendukung dan melengkapi 

data primer yang dimana didapatkan melalui observasi atau dokumen. 

Dalam konteks ini, data sekunder dapat berupa: 

- artikel koran, majalah, atau buku, serta laporan, arsip. 

- dokumen resmi dari pemerintah atau entitas pemerintah lainnya. 

- Jurnal yang isi nya mengevaluasi atau mengkritik penelitian lainnya 

yang memiliki analisis dari para ahli 

- Situs resmi pemetintah yang melaporkan isu nasional dan internasional 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28Mohammad Adnan Latief. 2009. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Malang; Universitas 
Negeri Malang. Hal.13. 
29 Husein Umar. 2004. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers. 
Hal.99. 
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- Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berhubungan 

dengan topik dibicarakan 

 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan penelitian 

maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah Penelitian Literatur. Penulis 

mendapatkan informasi terkait dengan studi yang sedang dijalankan dari buku 

ilmiah, laporan penelitian, skripsi dan disertasi, ensiklopedia, dan berbagai 

sumber lainnya. Dengan melakukan penelitian literatur, penulis dapat menemukan 

kerangka teoritis yang dapat memberikan gambaran tentang kasus ini. Dalam 

kasus ini, data yang diperlukan dalam penelitian didapatkan dari beberapa sumber 

literatur yang ada seperti: dokumen resmi terkait kebijakan Amerika Serikat, 

jurnal dan artikel yang relevan terhadap kebijakan tertentu dan bagaimana itu 

dibentuk, laporan dan penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian ini, 

buku yang mencangkup teori-teori pendukung topik yang dibahas dalam skripsi. 

Informasi ini bisa di dapatkan di perpustakaan, toko buku, pusat pembelajaran, 

dan internet. 

 

3.4. Analisa Pengumpulan Data 

 

Untuk menganalisa data dalam penelitian, ada beberapa langkah yang 

dibutuhkan30: 

1. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode penelitian literatur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Uber Silalahi. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. Hal.311-313. 
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2. Pengurangan data; merupakan bentuk analisis yang mempertajam, 

mengarahkan, mengkategorikan, mengurangi yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara memperoleh kesimpulan akhir dan 

diverifikasi 

3. Penyajian Data; merupakan kelompok dari informasi yang terorganisir 

yang dapat memberikan penyelesaian kesimpulan yang memungkinkan. 

Penyajian akan disajikan dalam bentuk teks dan tabel dalam penelitian ini 

untuk membantu peneliti menganalisa data 

4. Gambaran Kesimpulan; dengan cara melihat pola dan deskripsi yang ada, 

membuat asumsi dan interpretasi, kemudian disimpulkan keseluruhan. 

 



BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah dan Perkembangan Singkat Hubungan Bilateral Amerika 

Serikat dan Indonesia sebelum Pivot 

 

 Amerika Serikat dan Indonesia sudah lama menjalani hubungan bilateral. 

Selama beberapa dekade hubungan bilateral keduanya telah melalui berbagai 

macam isu-isu yang menarik, dan sampai saat ini.  Pada jaman Presiden  Soekarno 

(1945-1965) Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang membangun 

hubungannya dengan Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, 

Indonesia membangun hubungan baik dengan Beijing dan menimbulkan 

pemikiran bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara komunis. Amerika Serikat 

kemudian mendukung pemberontakan di Indonesia untuk meredam pengaruh 

komunis terutama Partai Komunis Indonesia (PKI).31 Presiden Soekarno kemudian 

menasionalisasikan aset ekonomi Belanda, mendeklarasikan penolakan terhadap 

bantuan dari AS (“Go to hell with your aid”) dan membentuk poros Jakarta-

PhnomPenh-Peking-Hanoi-Pyongyang.32 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin.  1998. “Subversion as Foreign Policy: The Secret 
Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia”  Presidential Studies Quarterly Vol. 28, No. 3. 
Wiley. New York. Hal. 701.!
32  Ann Marie Murphy. 2010. “US Rapprochement with Indonesia: From Problem State to 
Partner” Contemporary Southeast Asia, Vol. 32, No.3, America Re-engage Southeast Asia. 
Institute of South East Asia Study (ISEAS). Hal. 365. 
!
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Masa Orde Baru merupakan awal dimana Indonesia mulai mengintegrasikan 

dirinya kepada ekonomi kapitalis global. Perubahan secara dramatis politik dalam 

negeri Indonesia mendikte perubahan dari kebijakan luar negeri. 33  Amerika 

Serikat menjadi patron utama dalam militer Indonesia, menyediakan bantuan 

berupa peralatan militer serta pelatihan. Namun hubungan bilateral yang terjalin 

antara Indonesia dan Amerika di bidang militer mulai renggang ketika terjadi 

pembantaian Dili tahun 1991 yang menewaskan 271 demonstran Timor Timur 

menggunakan persenjataan militer Amerika Serikat yang berujung pada 

pemutusan pelatihan militer mereka yaitu IMET (International Military 

Education and Training) terhadap Indonesia di tahun 1992.34 Terjadinya krisis 

ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 juga menjadi salah satu pemicu renggangnya 

hubungan AS dengan Indonesia. Pada peristiwa itu, International Monetary Fund 

(IMF) memberikan 43 juta dollar sebagai bantuan terhadap krisis moneter di 

Indonesia, namun banyak yang berpendapat bahwa tindakan IMF tersebut akan 

membuat krisis moneter semaking berkepanjangan.  

 

Berakhirnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mulai 

membuka awalan baru bagi Indonesia terutama dalam perkembangan hubungan 

bilateralnya dengan Amerika Serikat. Membantu Indonesia untuk kembali menata 

perekonomian negara, menetapkan dasar dari demokrasi diseluruh negara, serta 

menangani masalah di Timor Timur merupakan tujuan utama dalam kebijakan AS 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Franklin B. Weinstein. 1976. Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From 
Sukarno to Soeharto. Ithaca, New York: Cornell UP. Hal. 384. 
34 Loc.cit. 
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dijaman Presiden Habibie.35 Menata kembali ekonomi negara merupakan suatu 

tantangan bagi Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara dengan krisis 

ekonomi terbesar semenjak Perang Dunia II.36 Habibie memperbaiki hubungan 

dengan Bank Dunia (World Bank) dan IMF, yang sebelumnya sempat renggang 

di pemerintahan Soeharto. Puncak dari hubungan AS–Indonesia pada masa 

Habibie adalah kerjasama pada pemilu legislatif Juni 1999, pemilu pertama yang 

dilakukan secara bebas di Indonesia.  

 

AS menyediakan bantuan secara teknis dan finansial untuk komisi pemilu 

yang mengatur dan memonitori jalannya pemilu saat itu serta bantuan dan 

dukungan kepada organisasi non pemerintah (NGO), tink-tank, media yang 

berhubungan dengan reformasi politik dan yang mengawasi proses politik.37 

Melihat pemilu yang adil dan bebas tersebut, merupakan suatu pencapaian yang 

baik dalam pemerintahan Habibie setelah masa Orde Baru. Selain itu hubungan 

Amerika Serikat dengan Indonesia pada masa Presiden Habibie juga berkutat 

dengan referendum kemerdekaan Timor Timur namun hampir seluruh masyarakat 

Timor Timur memilih untuk merdeka pada 30 Agustus 1999.38  Kekerasan di 

Timor Timur mengarahkan Kongres AS untuk memberlakukan Leahy Amendment 

pada tahun 1999 yang menyatakan mengurangi jumlah batasan dari bantuan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Dewi Fortuna Anwar. 2005. Indonesia At Large: Collected Writings on ASEAN, Foreign Policy, 
Security, and Democratization. Indonesia Habibie Center. Jakarta. Hal. 340-348. 
36 Robert Garran. 1998. Tigers Tamed: The End of the Asian Miracle. Honolulu. University of 
Hawaii Press. Hal. 142. 
37 United States Agency for International Development, "Crisis and Recovery" Strategy for 
Indonesia (FY 1999-FY 2003). Hal. ii 
38 Geoffrey Robinson. 2010. If You Leave US Here, We Will Die: How Genocide Was Stopped in 
East Timor. Princeton. Princeton University Press. Hal. 1 dan 209. 
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pelatihan militer AS yang disediakan kepada TNI dan tuntutan bagi mereka yang 

bertanggung jawab atas kekejaman, dan kondisi untuk pemulihan hubungan 

militer39  

 

 Periode 1999-2001 yang dipimpin oleh Abdurahman Wahid ini adalah 

periode transisi ketatanegaraan yang diakibatkan oleh perubahan konstitusi UUD 

1945 secara fundamental. Untuk memperbaiki reputasi Indonesia dimata 

Internasional setelah peristiwa Timor Timur, Presiden Abdurrahman Wahid 

mengunjungi AS pada November 1999, dan berjanji untuk memajukan demokrasi 

dan menyelesaikan konflik yang terjadi seperti di Aceh dan Papua secara damai. 

AS memberi julukan Indonesia sebagai salah satu kunci utama dari negara 

demokrasi yang didukung oleh AS, dan berkomitmen terhadap integritas wilayah 

Indonesia. Ia juga berjanji untuk mendukung wilayah Timor Timur seperti 

melakukan tindakan pengawasan masyarakat sipil di Timor Timur serta memberi 

sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kekejaman di wilayah tersebut 

pada tahun 2000 

 

Sayangnya Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengambil langkah-

langkah untuk memberikan sanksi bagi mereka yang bertanggung jawab atas 

peristiwa di Timor Timur serta tidak adanya tindakan untuk menyelesaikan 

masalah pengungsi di Timor Barat. Selain itu kembali terjadi penyerangan militer 

terhadap kantor PBB di Atambua yang menewaskan tiga staf PBB dan salah satu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Donald Weatherbee. 2005. International Relations in Southeast Asia: The Struggle for 
Autonomy 2nd Edition. Lanham. Rowman & Littlefield Publisher, Inc. Hal. 243. 
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nya adalah warga negara Amerika.40  Indonesia juga dibebani oleh pelarangan 

penjualan suku cadang pesawat C-130 untuk meredam wilayah yang berkonflik 

seperti di Maluku.41  

  

Era pemerintahan Megawati (2001-2004), AS mendapat serangan terorisme 

pada 11 September 2001 yang kemudian turut memengaruhi hubungan AS–

Indonesia. AS sendiri terus melanjutkan kepentingannya dalam pembenahan 

ekonomi Indonesia beserta reformasi politiknya sendiri. Amerika menekankan 

pada Indonesia untuk memerangi tindakan terorisme yang menjadi prioritas paling 

utama setelah pembenahan ekonomi dan militer. Dalam kunjungannya ke 

Washington pada 20 September 2001 untuk bertemu dengan Presiden George W. 

Bush terkait dengan serangan teroris di AS, Megawati mengecam serangan 

tersebut dan berjanji untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk 

memerangi terorisme.42  

 

Invasi AS terhadap Afghanistan dilihat dari berbagai kalangan di Indonesia 

sebagai perang melawan Islam walaupun Presiden Bush mengatakan sebaliknya. 

Tindakan AS dalam penyerangan terhadap negara Muslim seperti Perang Irak 

dikecam oleh Indonesia dan memicu demonstrasi Anti-Amerikanisme. Pemimpin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 East Timor and  Indonesia Action Network (ETAN). 2000. “US Cohen, Indonesia’s Wahid 
Discuss Attacks on UN Workers”. http://etan.org/et2000c/september/17-23/18us.htm. Situsweb: 
Diakses pada 27 Oktober 2014. 
41 Anthony L. Smith. 2003. “A Glass Half Full: Indonesia-US Relations in the Age of Terror” 
Contemporary Southeast Asia 25, no. 3. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Hal. 454. 
42 Abraham M. Denmark, Rizal Sukma dan Christine Parthemore. 2010. “Crafting a Strategic 
Vision: A New Era of US-Indonesia Relations.” Center for a New American Security (CNAS).  
Hal. 15. 
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politik dan agama khawatir bahwa perang membuka peluang bagi kaum radikal 

untuk membajak politik dalam negeri yang dapat merugikan demokrasi, toleransi 

agama, dan pluralisme sosial.43 Pemerintahan Megawati mengecam hal tersebut, 

sehingga memicu Indonesia untuk memutuskan hubungannya dengan AS, 

mengembargo barang-barang dari AS, dan mendeportasi seluruh warga negara 

AS. Satu tahun setelah Tragedi 9/11, terjadi Peristiwa Bom Bali di tahun 2002 

yang menewaskan 202 orang, bom di Hotel Marriot dan Kedutaan Australia tahun 

2003 yang kebanyakan korbannya adalah masyarakat Indonesia. Indonesia mulai 

bekerja sama dengan AS terkait dengan pencegahan terorisme, namun pasca 

peristiwa tersebut, AS mulai mengeluarkan larangan kunjungan ke Indonesia bagi 

warga negaranya dan mempersulit proses visa untuk masuk ke AS.44  

 

Pemilihan Presiden Yudhoyono Periode Pertama 2004–2009 merupakan 

suatu transisi dari pemerintahan sebelumnya dimana pada tahun 2004. AS dan 

Indonesia menjadi lebih dekat dari sebelumnya semenjak Perang Dingin. Sebagai 

contoh adalah bantuan AS terhadap peristiwa Tsunami di Aceh dengan mengirim 

pesawat induk dan bantuan kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit. Pendekatan 

AS dan Indonesia juga didorong oleh kemajuan dari Indonesia sebagai mitra di 

dalam pemerintah global. Dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono, Indonesia 

terpilih dalam Dewan Keamanan PBB (UNSC) dan Human Rights Council, serta 

memulai perannya di dalam G-20. Pencapaian Indonesia baik dalam maupun luar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Asia Times. 2003. Richel Langit. "Religious Leaders Take Over Peace Campaign" Asia Times. 
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ECl5Ae06.html. Situsweb: Diakses pada 27 
Oktober 2014. 
44 John N. Paden dan Peter W. Singer. 2003. "America Slams the Door (On Its Foot); 
Washington's Destructive New Visa Policies" Foreign Affairs 82 no. 3. Hal 8-14. 
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negeri membuat AS untuk memperluas agendanya jauh dari reformasi politik, 

pembenahan ekonomi, dan pencegahan terorisme. Saat Menteri Luar Negeri 

Condoleeza Rice mengunjungi Indonesia pada Maret 2006, dia menggunakan kata 

“strategic partnership” untuk pertama kalinya, mengilustrasikan bahwa AS 

melihat Indonesia sebagai mitra untuk mempromiskan stabilitas di Asia.45 

 

Nilai demokrasi memang menyediakan pondasi untuk hubungan AS-

Indonesia, namun hal ini juga membuka sistem politik keduanya, membuat 

masing-masing aktor memengaruhi kebijakan dalam artian dapat memenuhi 

kepentingan masing-masing. Sebagai contoh saat Indonesia menjadi anggota 

Dewan Keamanan PBB tahun 2007-2008. Bulan Maret tahun 2007, Indonesia 

memberi suara untuk sanksi kepada Iran terhadap kegiatan nuklirnya. Tindakan 

Indonesia ini tentu saja memberikan reaksi dari kelompok Islam terutama di 

Indonesia. Mereka menganggap bahwa pemerintah telah membobol solidaritas 

Muslim dan menganggap Presiden Yudhoyono telah dipengaruhi oleh tekanan 

dari AS.46 Namun pada Maret 2008 dimana Dewan Keamanan PBB memberikan 

voting untuk memperkuat sanksi terhadap Iran, Presiden Yudhoyono menolak dan 

Indonesia akhirnya abstain terhadap isu yang dianggap AS sebagai ancaman 

terbesar terhadap stabilitas global. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45  Steven Weisman. 2006. "Rice Defends Policy in Indonesia". New York Times. 
http://www.nytimes.com/2006/03/15/world/asia/15iht-rice.html Situsweb: diakses pada 28 
Oktober 2014. 
46 Asia Sentinel. 2007."Yudhoyono Paints Himself into the West's Corner". 
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&tas k=view&id=445&Itemid=l75. 
Situsweb: diakses pada 29 Oktober 2014.  
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4.2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

 

Kebijakan Luar Negeri AS merupakan kebijakan luar negeri yang bisa 

dikatakan paling berpengaruh besar di dalam hubungan internasional. AS yang 

dikenal sebagai negara maju yang besar dan memiliki hegemoni yang kuat 

diseluruh dunia, membuat kebijakannya memengaruhi negara tersebut dan juga 

memengaruhi hubungan antar negara. Kebijakan Luar Negeri ditentukan dan 

dikendalikan oleh kekuatan politik di dalam negara dan pola perilaku dari 

interaksi negara satu dan yang lainnya.47 Kebijakan luar negeri AS juga terbentuk 

dari interaksi antara kekuatan internal dan eksternal.  

 

Amerika Serikat sebagai suatu unit di negara barat perlu untuk 

mendekatkan diri pada negara lain karena sifat dasar dari negara tersebut beserta 

sistemnya kompetitif dalam hal kekuasaan serta pengaruhnya terhadap negara 

lain. Tujuan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat seperti yang dikatakan 

oleh U.S. Department of State adalah: 

“to build and sustain a more democratic, secure, and prosperous world for the 

benefit of the American people and the international community”48 

Dari tujuan kebijakan luar negeri tersebut terlihat nilai, kepercayaan, dan ideologi 

dari AS sangat memengaruhi kebijakan luar negeri nya yang berasa dari sejarah 

terbentuk negara tersebut. Demokrasi menjadi salah satu nilai utama yang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Frederick L. Schuman. 1932. ”American Foreign Policy” American Journal of Sociology, Vol. 
37, No.6. University of Chicago Press. Chicago. Hal. 1. 
48 U.S. Department of State. Foreign Policy Agenda. 
http://www.state.gov/s/d/rm/index.htm#mission Situsweb: Diakses pada 28 Oktober 2014. 
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ditanamkan di dalam kebijakan luar negeri AS yang sudah mendasar dari sejarah 

awal sampai sekarang ini. 

 

Sejarah Singkat Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

 

Kebijakan Luar Negeri AS berawal mula dari Revolusi Amerika dalam 

pergeseran non-intervensionis sebelum dan sesudah Perang Dunia I. AS 

berkembang menjadi kekuatan dunia dan hegemoni global semenjak Perang 

Dunia II dan akhir dari Perang Dingin pada abad ke 20. Semenjak abad 19, 

Kebijakan Luar Negeri AS juga dikarakteristikan sebagai pergeseran dari realis ke 

idealis. 

 

1. Perang Dunia I 

Abad ke 20 ditandai dengan dua perang dunia dimana AS, bersamaan 

dengan sekutu mengalahkan musuhnya serta mengembangkan reputasi 

internasionalnya. Presiden Wilson mengembangkan idealisme nya yaitu 

Wilsonianism dimana ia menyebarkan demokrasi dan memerangi 

militerisme untuk mengakhiri perang. Semenjak berakhirnya Perang Dunia 

I, AS dipimpin oleh Presiden Wilson mengagasi pembentukan Liga 

Bangsa-Bangsa dan menjadikan Wall Street di New York sebagai pusat 

dari keuangan dunia yang pada akhirnya Wall Steet mengalami krisis pada 

tahun 1929 sehingga menimbulkan peristiwa Great Depression diseluruh 

dunia. 
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2. Perang Dunia II: 

Amerika Serikat mengadopsi Kebijakan Luar Negeri non-

intervensionis dari 1932 sampai 1938, namun Presiden Franklin D. 

Roosevelt melakukan aksi untuk memberikan dukungan kuat pada 

sekutunya (Inggris) untuk Perang melawan Jerman dan Jepang. Presiden 

Roosevelt membuat kebijakan “Arsenal of Democracy” dimana kebijakan 

tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan finansial dan memberi 

peralatan persenjataan pada tentara sekutu AS tanpa mengirimkan bantuan 

dari tentara AS sendiri.49 Kebijakan Amerika pada saat itu adalah untuk 

mengancam Jepang, untuk keluar dari Cina, dan untuk mencegah nya 

menyerang Uni Soviet. Namun reaksi Jepang muncul dengan menyerang 

Pearl Harbor pada Desember tahun 1941, yang memicu AS perang dengan 

Jepang, Jerman, dan Italia. 

 

AS kemudian menjalin aliansi dengan Britania Raya dan Uni Soviet, 

kemudian mengirim pasukannya ke Pasifik untuk melawan Jepang, 

kemudian menyerang Italia dan Jerman di Afrika Utara serta menyerang 

Jerman di Eropa pada tahun 1944. Perekonomian Amerika kemudian 

berkembang pesat, produksi industri naik dua kali lipat, dan membangun 

peralatan perang seperto pesawat, kapal, tank, amunisi dan bom atom 

dalam jumlah yang besar. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Arthur Herman. 2013 “Arsenal of Democracy” Detroit News. 
http://www.detroitnews.com/article/20130103/OPINION01/301030336 Situsweb: diakses pada 29 
Oktober 2014. 
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3. Perang Dingin 

Setelah perang, AS berkembang menjadi negara dengan kekuatan 

ekonomi yang dominan dan berpengaruh penting di seluruh dunia, 

bersamaan dengan Marshall Plan dan Truman Doctrine. Pada era ini, 

terjadi perang dingin antara AS dan Uni Soviet namun situasi ini juga 

mengacu kepada pembentukan Gerakan Non-Blok. Periode ini bertahan 

sampai akhir dari abad ke 20 dan Perang Dingin menjadi suatu keadaan 

dimana terjadinya pertarungan antara dua idelogi dari dua negara besar. 

Kebijakan AS dibuat untuk membatasi ekpansi Uni Soviet. Pada tahun 

1991, Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi berbagai negara yang 

terpisah, dan Perang Dingin resmi berakhir. Peristiwa ini menjadi suatu 

tantangan bagi pembuat kebijakan AS dimana Kebijakan Luar Negeri AS 

dikarakteristikan dengan perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya. 

 

4.3. Latar Belakang Strategi Pivot Amerika Serikat Pada Masa 

Pemerintahan Barack Obama 

 

Sebelum terpilih menjadi presiden AS, Pada tahun 2007 Barack Obama 

menyatakan bahwa saat ia terpilih menjadi presiden ia ingin menjalin hubungan 

lebih erat dengan negara-negara di Asia Pasifik. Strategi pivot AS sebagai awal 

dari fokus AS terhadap wilayah Asia Pasifik kemudian dimulai pada awal dari 

pemerintahan Barack Obama. Selama 10 tahun, AS memfokuskan dirinya kepada 

Irak dan Afghanistan serta krisis ekonomi yang melanda di AS. Memanfaatkan 
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pertukaran yang terjadi di dalam perubahan geopolitik global dan menaikan 

kembali pertumbuhan ekonominya, AS membangun hubungan diplomatik, 

ekonomi, pembangunan, people-to-people, dan kerjasama keamanan di dalam 

wilayah Asia Pasifik. AS melihat bahwa Asia Pasifik merupakan wilayah yang 

sedang berkembang dan memiliki potensi besar namun tidak dipungkiri juga 

menjadi tantangan bagi AS karena kebangkitan Cina diberbagai sektor terutama 

secara ekonomi. Untuk itu strategi pivot ini menjadi sebuah kebijakan luar negeri 

AS terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik. 

 

Melihat potensi ini, AS melihat bahwa Asia akan menjadi target utama 

dalam implementasi kebijakan luar negeri AS untuk menjalin kerjasama terutama 

dalam menanggapi kebangkitan Cina sebagai kekuatan yang berkembang di 

wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Hilary Clinton dalam artikel yang berjudul 

“America’s Pacific Century” mengatakan bahwa Asia Pasifik menjadi kunci 

utama dari global politik, pusat dari seluruh mitra AS dan berbagai negara yang 

dijuluki sebagai “emerging powers” seperti Cina, India, dan Indonesia. 

 

Pertumbuhan dan dinamika kawasan Asia menjadi salah satu strategi 

kepentingan AS, penting bagi ekonomi Amerika Serikat,  dan prioritas utama bagi 

Presiden Barack Obama. Open Market di Asia menyediakan AS kesempatan yang 

belum pernah terjadi sebelumnya untuk investasi, perdagangan, dan akses pada 

teknologi. Selain itu menjaga perdamaian dan keamanan disekitar Asia Pasifik 

dinilai sebagai sesuatu yang krusial bagi AS terhadap kemajuan global, seperti 
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Konflik Laut Cina Selatan, proliferasi Korea Utara, atau transparasi dalam 

kegiatan militer di beberapa pemain utama wilayah tersebut. 

 

Dalam hal hubungan AS dengan negara yang menjadi kunci utama 

diantara negara berkembang (emerging power) yaitu India dan Indonesia, 

Presiden Obama ingin menjalin hubungan yang lebih erat, lebih dalam, dan lebih 

terarah. India dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki kekuatan 

demokrasi terbesar di Asia.  

 

4.4. Indonesia dan Strategi Pivot Amerika Serikat 

  

 “Pivot to Asia” adalah salah satu kebijakan dari pemerintahan Amerika 

Serikat dimana AS kembali fokus pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik 

dan Asia Pasifik adalah kunci utama masa depan Politik Internasional. AS 

memiliki kepentingan yang cukup besar di kawasan Asia Pasifik karena itu 

pemerintah AS memiliki berbagai kekhawatiran terhadap kawasan tersebut. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fokus AS dalam pivot 

nya tersebut. Sebagai negara maju dan kuat,  

 

AS ingin perannya terus diutamakan dan dapat berpengaruh sesuai dengan 

kebijakan yang tengah di jalankan. Dengan memiliki latar belakang historis 

keduanya, AS serta Indonesia telah mengalami berbagai macam dinamika dalam 

hubungan bilateral keduanya. Selama pemerintahan Barack Obama serta 
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Indonesia dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai macam 

kerjasama  telah dilaksanakan diberbagai sektor, seperti keamanan, ekonomi, 

pendidikan, dan isu global seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh penulis. 

 

Kerjasama AS-Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama 

dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode kedua 2009-2013 

 

Pendekatan AS terhadap Indonesia saat pemerintahan Bush menurut 

Presiden Yudhoyono adalah era dimana Presiden Bush dijuluki sebagai salah satu 

Presiden yang pro-Indonesia sepanjang sejarah hubungan bilateral keduanya, 

namun citranya sebagai “Crusading Christian Cowboy” membuat anti-

Amerikanisme di Indonesia semakin tinggi. Terpilihnya Barack Obama pada 

tahun 2008 sebagai Presiden Amerika Serikat memberi pengaruh sebaliknya. 

Menurut Pew Research Center, presentasi dari masyarakat Indonesia yang 

memiliki pandangan positif terhadap AS naik menjadi 63 persen pada tahun 2009, 

sejak sebelumnya pada tahun 2008 hanya 37 persen, sementara pandangan negara 

dengan penduduk muslim terbanyak, sejumlah 63 persen masyarakat Indonesia 

berpandangan positif terhadap AS.50  

 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Richard Wike dan Kathleen Holzwart Sprehe, 2010. "Indonesia: The Obama Effect". Pew 
Global Attitudes Project. http://www.pewglobal.org/2010/03/18/indonesia-the-obama-effect/. 
Situsweb: Diakses pada 29 Oktober 2014. 
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Gambar 4.1. Grafik persentase pandangan masyarakat Indonesia terhadap Amerika 
Serikat tahun 2002 – 2009  
 

 

Sumber: Richard Wike dan Kathleen Holzwart Sprehe, Pew Research Center tahun 2010 
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Gambar 4.2. Pandangan negara dengan penduduk muslim terbanyak terhadap Amerika 
Serikat  
 
 

 

Sumber: Richard Wike dan Kathleen Holzwart Sprehe, Pew Research Center tahun 2010 
 

 

Presiden Yudhoyono meraih kesempatan tersebut untuk mempererat hubungan 

bilateralnya dengan mengajukan kerjasama (Comprehensive Partnership 

Agreement) yang ditanda tangani secara formal ketika Presiden Obama 

mengadakan kunjungan ke Indonesia pada Juni 2010. Berikut adalah beberapa 
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sektor dalam kerjasama AS dan Indonesia masa Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Presiden Barack Obama: 

 

1.Kerjasama dalam Isu Keamanan 

 

 Masalah keamanan dan militer adalah isu paling vital dalam 

agenda Comprehensive Partnership ini. Tujuan dari kerjasama ini adalah 

membangun skema politik-militer untuk mempertahankan stabilisasi 

keamanan kawasan. Peningkatan kerjasama keamanan dan militer ini 

menyangkut pendidikan militer bagi perwira dan sipil, meningkatkan 

penjualan peralatan perang modern, dan secara umum menyiapkan dan 

menjalani skema counter insurgency sebagai strategi terkini AS untuk 

menghambat dan menghancurkan sistematis pemberontakan bersenjata, 

khususnya gerakan revolusioner dan terorisme. 

 

Saat terpilihnya Obama sebagai Presiden AS, larangan terhadap 

Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus) bukan hanya membatasi kerjasama 

di bidang keamanan, tetapi juga sebagai simbol dari niat AS terhadap 

hubungan yang lebih luas lagi. Indonesia. Pada kunjungannya tahun 2010 

ke Jakarta, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates mengumumkan secara 

resmi pencabutan larangan Kopassus sehingga menormalisasikan 
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hubungan antar militer AS-Indonesia.51 Selain itu pada 10 Juni 2010, 

Asisten Deputi Menteri Pertahanan, Robert Scher, menandatangani 

Defense Framework Agreement termasuk didalamnya adalah dialog 

keamanan, pendidikan dan pelatihan, kemanan maritime dan pembelian 

peralatan militer.52 

 

Dibalik hubungan bilateral tersebut, keduanya juga memiliki 

kepentingan dalam menjaga perdamaian, pencegahan terorisme, dan 

mengendalikan kebangkitan Cina. Indonesia sudah lama berpartisipasi 

dalam United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) yang didukung 

oleh AS melalui Global Peace Operations Initiative (GPOI). Indonesia 

telah menjadi mitra dari GPOI semenjak 2006, dimana kedua negara selalu 

mengadakan latihan tahunan, serta AS menyediakan bantuan logistic 

terhadap operasi perdamaian Indonesia di Libanon.53 Lalu pada peristiwa 

bulan July 2009 ketika terjadi serangan terorisme di Jakarta Marriot dan 

Ritz-Carlton, AS menyediakan bantuan dana, peralatan dan pelatihan 

kepada Densus 88, unit terorisme Indonesia.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Elisabeth Bumiller dan Norimitsu Onishi. 2010. "U.S. Lifts Ban on Indonesian Special Forces 
Unit". New York Times. http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23military.html?_r=0 
Situsweb: Diakses pada 30 Oktober 2014. 
52 “U.S. and Indonesia Sign Defense Framework”. 2010. Press Release Kedutaan Besar AS di 
Jakarta. http://jakarta.usembassy.gov/pr_06102010_2.html. Situsweb: Diakses pada 30 Oktober 
2014 
53 cogitASIA.  2010. “The U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership: The Security Component.” 
http://cogitasia.com/the-u-s-indonesia-comprehensive-partnership-the-security-component/. 
Situsweb: Diakses pada 30 Oktober 2014. 
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AS memberikan bantuan Anti Terrorism Assistance (ATA) antara 

lain melalui pelatihan dan pemberian perlengkapan kepada Densus 88 Anti 

Teror serta pelatihan dan pembentukan Jakarta Centre for Law 

Enforcement Cooperation. Pemerintah AS terlibat langsung dalam usaha-

usaha untuk menghancurkan seluruh potensi dan manifestasi dari gerakan 

rakyat anti imperialism. Hingga sekarang. Agenda terkini yang dijalankan 

oleh pemerintah AS dan pemerintah Indonesia adalah mendidik, 

membiayai dan memberikan asistensi terhadap seluruh agenda perang 

melawan “terorisme” di Indonesia, khususnya menyangkut operasi dari 

Densus 88.  

 

2. Kerjasama Ekonomi 

 

Ada berbagai peluang untuk memperluas hubungan ekonomi AS-

Indonesia. Beberapa investasi AS di Indonesia banyak tersebar diseluruh 

wilayah Indonesia. AS juga melihat adanya potensi di dalam teknologi 

energi bersih. Menteri Perdagangan AS, Gary Locke, telah menetapkan 

partisipasi AS dalam perubahan pasar energi sebagai prioritas utama.54  

Disaat waktu yang bersamaan, Locke melihat beberapa rintangan untuk 

memperluas hubungan ekonomi: nasionalisme ekonomi, ketidakpastian 

dari regulasi, sengketa yang belum diselesaikan dan kurangnya transparasi, 

yang membuat perusahaan Amerika berhenti untuk berbisnis di Indonesia. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Jakarta Post. 2010. “Investing in Indonesia: The Time is Now”. 
http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/19/insight-investing-indonesia-the-time-now.html. 
Situsweb: Diakses pada 30 Oktober 2014. 
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Selain itu Indonesia salah satu negara dengan korupsi yang tinggi di dunia, 

dan hal ini menjadi sebuah daftar negatif di beberapa sektor. 

 

3. Kerjasama Pendidikan 

 

Pendidikan merupakan komponen utama dalam Comprehensive 

Partnership karena banyak ruang yang besar untuk ekspansi. Pada Juni 

2010, AS akan inves 165 juta dolar selama lima tahun dalam Higher 

Education Partnership, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan 

jumlah mahasiswa Indonesia di AS dan program pertukarang kedua 

negara. Tindakan ini juga memfasilitasi pertukaran antar Universitas untuk 

membantu membangun kapasitas.55 Selain itu, Indonesia juga menyetujui 

program Peace Corp dilanjukan, dan sudah ada 19 relawan yang ikut, 

pertama semenjak 1965. Relawan tersebut hanya akan mengajar Bahasa 

Inggris dan tidak terlibat di dalam kegiatan yang dianggap sebagai 

intervensi dalam hubungan internal Indonesia.56 

 

4. Kerjasama dalam Penanganan Isu Global 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Indonesia News and Views Issue No. 23. 1 December 2009. http://www.indonesian-
embassy.fi/in/formmanager/articlecategory/Article/files/1259828591123.pdf. Situsweb: Diakses 
pada 29 Oktober 2014.  
56 Peace Corp Volunteers Begin Again in Indonesia", Asian American Press, 21 June 2010, 
http://aapress.com/ethnicity/indonesian/peace-corps-volunteers begin-again-in-indonesia/. 
Situsweb: Diakses pada 29 Oktober 2014. 
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Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi terbanyak 

keempat dunia yang juga merupakan anggota dari G-20, akan menjadi 

mitra yang penting terkait dengan masalah regional atau transnasional 

seperti perubahan iklim, pencegahan terrorisme, keamanan maritime, 

penjaga perdamaian, dan bencana alam. Peran aktif Indonesia dalam 

negosiasi perubahan iklim global dan statusnya sebagai negara dengan 

penghasil efek rumah kaca (greenhouse gas) terbesar ketiga membuat 

hubungan AS-Indonesia makin matang. Indonesia berkomitmen untuk 

mengurangi gas rumah kaca pada 26 persen serta Presiden Obama dan 

Presiden Yudhoyono mengumumkan bahwa AS akan menyediakan 136 

juta dolar selama tiga tahun untuk mendukung program lingkungan dan 

untuk pembentukan pusat perubahan iklim di Jakarta.57 

 

Selain itu, adanya kerjasama dalam isu kesehatan khususnya pada 

kasus utama yaitu flu burung yang banyak terjadi di Indonesia yang 

memberikan banyak lembaga Internasional untuk mengembakan vaksin 

terhadap penyakit tersebut. Namun, pada tahun 2007, Indonesia berhenti 

membagikan sampel flu burung kepada World Health Organization 

(WHO) dan US Center for Disease Control. Hal ini tentu saja menuai 

kecaman dari para organisasi kesehatan dunia. Yang lebih 

menggemparkan adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Indonesia, Siti 

Fadilah supari, yang mengklaim bahwa AS menggunakan sampel tersebut 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 "The U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership" Press Release, The White House, 27 Juni 
2010. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-indonesia-comprehensive-partnership. 
Situsweb: Diakses pada 30 Oktober 2014. 
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untuk menciptakan senjata biologis, tuduhan yang dianggap AS sangat 

tidak masuk akal.58 

 

5. Kerjasama Energi 

 

  Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 

nilai investasi langsung perusahaan AS di Indonesia pada kuartal I/2010 

mencapai USD 436,9 juta. Nilai tersebut merupakan 11,6% dari total 

keseluruhan penanaman modal asing pada rentang waktu tersebut. Jumlah 

itu menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2009 nilai investasi 

penanaman modal langsung AS sebesar USD 171,5 juta dan 2008 sebesar 

USD 151,3 juta. Kepentingan AS atas sumber energi Indonesia sangat 

besar, kedatangan Barack Obama di Indonesia adalah bagian dari usaha 

untuk menjaga dan meningkatkan suplai energi ke AS. 

 

  AS menjalin kerjasama bilateral dalam bidang energi melalui 

Energy Policy Dialogue (EPD) yang membahas mengenai keamanan 

energi kedua belah pihak, perdagangan dan investasi di bidang energi dan 

inovasi teknologi energi yang efisien dan ramah lingkungan. Pada 

pertemuan 28-30 Juni 2010, pemerintah AS dan RI sepakat untuk 

memperluas kerjasama dalam investasi di bidang ini, pembangunan 

kapasitas dan infrastruktur serta partisipasi dalam menawarkan gas metana 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 “U.S. Rejects Bird Flu Allegations". Jakarta Post. 23 April 2008.!
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serta dalam memberi dukungan pemerintah maupun swasta dalam 

investasi dan kerjasama pada sektor energi.59 

 

Pengaruh Strategi Pivot terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan 

Indonesia 

 

Strategi Pivot AS sendiri tentunya memberikan pengaruh besar terhadap 

hubungan bilateral AS dan Indonesia. Salah satu yang ingin penulis tekankan 

dalam sub bab ini adalah mengenai The Comprehensive Partnership Agreement 

yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2010 saat 

kunjungan ke Indonesia. Penandatangan kerjasama ini juga merupakan salah satu 

dari pivot AS ke Indonesia dan menjadikan Indonesia mitra AS utama terutama 

sebagai “emerging power”. Pengaruh dari kerjasama komprehensif ini tentu saja 

memberikan babak baru bagi hubungan bilateral keduanya karena menjadi salah 

satu jembatan penghubung bagi kedua negara. The Comprehensive Partnership 

merupakan produk dari pendekatan AS dan sebuah pernyataan visi bagi masa 

depan kedua negara tersebut.  

 

Namun tidak dapat dipungkiri lagi hal ini menjadi suatu celah bagi AS 

untuk lebih intervensionis terhadap Indonesia dan seluruh aspek di dalam negeri 

Indonesia sendiri. Walaupun pada penjelasan dari sub bab sebelumnya dijelaskan 

bahwa keduanya ingin menjalani hubungan baik, namun kepentingan masing-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 “US-Indonesia Joint Commision and Bilateral Meeting” 17 September 2010. 
www.whitehouse.gov; Situsweb; Diakses pada 31 Oktober 2014 
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masing negara terutama AS sendiri dapat terlihat di dalamnya. Indonesia menjadi 

salah satu penggerak utama bagi AS karena Indonesia memiliki banyak potensi 

dan memiliki pengaruh terhadap negara lainnya. Indonesia yang juga merupakan 

salah satu anggota dan pendiri dari ASEAN (Association of Southeast Asia 

Nations) dan negara terbesar dikawasan Asia Tenggara serta menjadi anggota 

APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) juga menjadi salah satu faktor AS 

untuk menjalin hubungan bilateral nya dengan Indonesia melalui strategi pivot 

nya dan melalui kerjasama komprehensif dan memengaruhi ASEAN secara 

menyeluruh. Amerika Serikat telah sepenuhnya mendekatkan diri terhadap 

institusi multilateral seperti ASEAN dan APEC, sehingga ikut berperan dalam 

pengaturan agenda di institusi ini. Terbukti dengan partisipasi Presiden Obama 

dalam East Asia Summit untuk pertama kali nya dan menandatangani Treaty of 

Amity and Cooperation di Jakarta bersama dengan ASEAN sebagai bagian dari 

misi AS terhadap ASEAN. Disatu sisi lagi kerjasama komprehensif ini 

menambahkan resiko yang besar bagi hubungan keduanya.  

 

Meidyatama Suryodiningrat menanggapi hal ini dengan membandingkan 

pendekatan yang berbeda yang mungkin dapat memengaruhi persepsi Indonesia 

terhadap AS dan dari beberapa sektor yang akan dipaparkan secara singkat. 

Dalam tulisan Anne Marie Murphy sebelumnya mengambil kata-kata dari Menteri 

Keuangan Gary Locke yang mengatakan bahwa “nasionalisme ekonomi, 

ketidakpastian dari regulasi, sengketa yang belum diselesaikan dan kurangnya 

transparasi, yang membuat perusahaan Amerika berhenti untuk berbisnis di 
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Indonesia.” Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Locke sepenuhnya benar. 

Indonesia masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki image 

nya sebagai negara dengan korupsi terbesar di dunia. Bukti statistik dari 

Kementerian Perdagangan Indonesia pada tahun 2008 perdagangan AS-Indonesia 

mencapai  20.2 miliar dolar AS namun turun pada tahun 2009 menjadi 17.9 miliar 

dolar AS, sebagai  hasil keseluruhan dari krisis ekonomi dari AS.  

 

Selain itu kontribusi AS terhadap Indonesia yang paling besar adalah 

pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu dari 

Comprehensive Partnership Agreement  dan menjadi area yang kuat antara kedua 

negara, namun situasi yang terjadi pun berubah dengan cepat. AS kehilangan aset 

utamanya. Sebanyak lebih dari 8000  pelajar  Indonesia berada di Cina dan angka 

tersebut terus bertambah dan menjadi pro terhadap pandangan akan Cina yang 

menjadi negara yang berpengaruh besar terhadap politik global dan dunia bisnis.60 

Kerjasama komprehensif disini dipertanyakan, apakah kerjasama ini dapat 

membawa dorongan baru walaupun adanya bantuan baru dan program. Yang 

dibutuhkan disini adalah suatu terobosan yaitu pendekatan yang dapat 

meningkatkan sektor pendidikan yang dapat menguntungkan baik Indonesia 

maupun AS. 

 

Beralih dari pendidikan, hal lain yang memengaruhi hubungan bilateral 

keduanya adalah dari Presiden Barack Obama sendiri. Kita tidak dapat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 “Stretching Our Wings to China". Jakarta Post. 5 April 2010. 
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menganggap remeh pengaruh global saat Obama terpilih menjadi Presiden AS. 

Obama sendiri merubah persepsi dari sebagian masyarakat dunia terhadap AS 

seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Kunjungan Obama 

sebagai bagian dari strategi pivot nya untuk menjalin hubungan dekat dengan 

negara-negara Asia Pasifik sangat dinantikan. Hal ini juga merupakan salah satu 

tindakan untuk meredam persepsi masyarakat Indonesia terhadap AS semenjak 

invasi Irak dan Afghanistan pada masa pemerintahan Presiden Bush.  

 

4.5. Strategi Pivot Amerika Serikat Dilihat Berdasarkan Teori dan Konsep 

 

Strategi pivot AS memberikan pandangan kepada Indonesia bahwa fokus 

AS terhadap kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia dinilai dapat menjadi 

sebuah peluang untuk masing-masing keduanya mempererat hubungan bilateral 

yang pada pemerintahan sebelumnya mengalami pasang surut. AS di bawah 

pemerintahan Barack Obama diharapkan dapat memberikan dampak yang begitu 

besar bagi Indonesia untuk membangun kerjsama yang lebih baik lagi. Fenomena 

ini tentu saja memberikan pengaruh pada Indonesia karena Indonesia merupakan 

salah satu negara yang memiliki potensi besar bagi AS. Dengan terpilihnya 

Presiden Barack Obama pada tahun 2008, serta terbentuknya Comprehensive 

Partnership Agreement (CPA), menjadi sebuah babak baru.  

 

Pivot AS dalam pandangan Neorealisme 
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 Pada Bab II, penulis sudah menjelaskan secara keseluruhan definisi dari 

konsep neorealisme dimana neorealisme merupakan teori yang menjadi bagian 

dari realism yang secara singkat menjelaskan pola dari suatu peristiwa atau isu 

internasional berdasarkan struktur dari suatu sistem. Neorealis percaya bahwa 

keinginan untuk mendapatkan kekuasaan adalah hasil dari struktur sistem 

internasional secara keseluruhan, bukan berdasarkan landasan dari sifat manusia 

yang pada dasar nya haus akan kekuasaan. Dilihat dari sudut pandang 

neorealisme, para neorealis menggunakan analisa terhadap struktur internasional 

untuk menjelaskan politik internasional. 

 

Indonesia termasuk salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang 

berpengaruh besar bagi AS. Hubungan bilateralnya sudah terjalin sejak lama 

semenjak era Presiden Soekarno, dan sampai sekarang AS banyak memengaruhi 

Indonesia di berbagai aspek dan sektor. Tidak dipungkiri lagi di era Presiden 

Obama, AS lebih memperluas dan mempererat hubungannya dengan Indonesia. 

Namun adanya kekhawatiran akan pengaruh kebijakan AS ini terhadap Indonesia 

dalam hubungan bilateral AS dan Indonesia. Berdasarkan konsep Neorealisme 

yang sudah dipaparkan, AS ingin mempertahankan peranannya terhadap 

Indonesia karena adanya kepentingan yang dapat menguntungkan, serta Indonesia 

adalah negara yang memiliki potensi besar di Asia Pasifik dan juga bagi AS 

sendiri.  

 

1. Pivot AS di Indonesia dan Kebangkitan Cina  
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Berkembangnya pengaruh Cina merupakan salah satu strategi 

pengembangan di Asia dan sekitarnya. Pengaruh Cina merupakan sebuah 

kunci dalam dinamika hubungan dari sebuah kekuatan besar dan akan 

menimbulkan dampak yang signifikan dalam politik di kawasan Asia. 

Cina telah menjadi pemain yang berpengaruh besar di setiap aspek 

termasuk politik, keamanan, ekonomi, dan militer. Kebangkitan Cina telah 

mejadi sesuatu yang dominan di kawasan Asia Pasifik baik dari lingkaran 

pemerintahan maupun non-pemerintahan. Bagi negara-negara kawasan 

Asia Tenggara, yang memiliki sejarah hubungan dengan Cina yang penuh 

dengan gejolak, mengelola dan mengatasi munculnya Cina yang baru 

menjadi tantangan bagi masing-masing Kebijakan Luar Negeri. 

 

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki 

pengalaman dengan Cina dari hubungan bilateralnya yang sempat 

mengalami masalah sampai awal 1990. Kebangkitan Cina merupakan 

suatu isu yang menjadi perhatian dari ahli kebijakan luar negeri, pebisnis, 

perencana pertahanan, dan para akademis. Seperti negara lainnya, 

Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan dalam merespons 

Kebangkitan Cina dan respons tersebut masih terus berkembang. 

Kebangkitan Cina disini dipandang dari peran Cina di wilayah Asia 

Pasifik pada masa depan, dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi 

keamanan wilayah tersebut. 
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Peran AS di Asia Pasifik dan pengaruhnya pun terbatas karena 

Kebangkitan Cina di dalam kapabilitas militer dan ekonomi regional. AS 

pun kemudian dihadapkan dengan kebutuhannya untuk mempertahankan 

dan memastikan keunggulannya dalam politik, kepentingan ekonomi, dan 

dominasi militer, yang ditandai dengan komitmen dan kepentingannya 

melalui strategi pivot AS. Dengan kedua negara tersebut menjadi pesaing 

utama di Asia Pasifik, justru yang timbul adalah kepentingan masing-

masing negara. Contohnya AS dalam memperdalam peran ekonominya, 

ditunjukkan paling nyata oleh keputusan AS untuk ikut bergabung dalam 

Trans-Pacific Partnership.61 

 

 Jika dilihat dari pandangan lain menurut neorealisme, adanya tiga 

sistem internasional antar negara yang memiliki kekuasaan terbesar 

seperti yang sudah dijelaskan di Bab II, Teori dan Konsep Neorealisme 

yaitu: 

1) Unipolar, dimana hanya ada satu kekuasaan saja 

2) Bipolar, dimana ada dua kekuasaan 

3) Multipolar, dimana ada lebih dari dua kekuasaan 

Neorealis menyimpulkan bahwa sistem bipolar lah yang lebih stabil 

karena adanya penyeimbangan antar dua negara yang memiliki 

kekuatan besar. AS menggunakan strategi pivot ini untuk 

menyeimbangi kekuatan Cina di kawasan Asia Pasifik dan muncul 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Rizal Sukma. 2012. “Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia”. The 
London School of Economics and Political Science (LSE) 
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kekhawatiran bahwa sistem bipolar akan memengaruhi kawasan Asia 

Pasifik terutama pada hubungan bilateral AS-Indonesia. Indonesia 

termasuk salah satu negara yang menjalin hubungan bilateral dengan 

Cina terutama di sektor ekonomi, perdagangan, serta pengembangan 

teknologi.  

  

 Ada beberapa pendapat mengenai hubungan AS-Cina yaitu: Cina 

dapat melawan peran AS dalam masalah hegemoni, AS–Cina dapat 

bekerja sama menjadi dua negara yang kuat, atau Cina bisa mencoba 

mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalu hegemoni AS 

sebelum ia dapat menjadi hegemoni yang utuh dengan sendirinya. 

Presiden Yudhoyono mengakui sebelumnya bahwa ada kekuatan besar 

yang dapat memengaruhi seluruh kawasan Asia Pasifik termasuk 

Indonesia. Presiden berpendapat bahwa pengaruh ini sebaiknya 

memberi jarak pada negara-negara yang sedang berkembang terutama 

Indonesia agar dapat membangun stabilitas nya masing-masing. 

Indonesia, seperti negara dikawasan lainnya, melihat Cina dan AS 

sebagai tantangan bukannya hanya dalam hal kepentingan nasionalnya, 

namun dalam hal wilayah.  

 

Dalam konteks tersebut, respon Indonesia tetap berdasarkan 

kebijakan luar negeri bebas aktif yang di definisikan oleh efek yang 

menonjol pada nasionalisme, politik dalam negeri yang kompetitif, dan 
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hak akan kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia ingin memperbaiki 

hubungan bilateralnya dengan negara besar di Asia Pasifik. Tanggapan 

Indonesia terhadap persaingan Sino-AS muncul dan oleh karena itu 

dapat digambarkan sebagai 'strategi hedging' terhadap ketidakpastian 

dalam niat AS dan China. Meskipun belakangan ini ada peningkatan 

hubungan bilateral, Indonesia terus melihat AS sebagai kekuatan 

hegemoni, Sebagai contoh, saat Indonesia menyambut komitment AS 

dalam keterlibatan didalam wilayah Asia Pasifik, Indonesia mengkritik 

kebijakan AS terhadap Timur Tengah, terutama dukungannya terhadap 

Palestina. 

 

Selain itu Indonesia memiliki respon lain mengenai AS dan Cina 

dalam strategi pivot ini yaitu kembali dilihat melalui peran aktif 

Indonesia dalam pembentukan wilayah disekitar Asia Tenggara dengan 

memastikan sentralitas ASEAN serta mendorong partisipasi yang lebih 

besar dari negara-negara besar dan kawasan lainnya. Seperti contohnya 

keikutsertaan India, Australia dan New Zealand dalam East Asia 

Summit (EAS) dan, pada 2010, mengundang AS dan Rusia untuk 

menjadi anggota EAS. Indonesia juga mengambil langkah untuk 

mendorong konsolidasi ASEAN seperti melalui proses di dalam ASEAN 

Plus Three (APT), ASEAN Regional Forum (ARF), dan ASEAN 

Defence Ministerial Meeting Plus (ADMM-Plus). Proses melalui 

kerjasama ASEAN ini adalah untuk menyediakan sebua kerangka kerja 
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kelembagaan yang diharapkan dapat memfasilitasi hubungan yang 

kooperatif diantara kekuatan besar terutama antara AS dan Cina. 

 

Pivot AS sebagai Kepentingan Nasional  

 

Dalam konsep ini, masing-masing negara memiliki kepentingan nasional 

untuk menjalin suatu hubungan bilateral. AS dan Indonesia memiliki sejarah 

panjang dan dinamika dalam kepentingan nasional masing-masing negara.  

Sebagai contoh kepentingan nasional AS terhadap Indonesia adalah dilihat dari 

sejarah semasa Perang Dingin, dimana AS sangat khawatir akan pengaruh 

komunis di Indonesia dan juga pasca tragedi 9/11 dimana AS berniat membangun 

hubungan dengan Indonesia untuk membendung terorisme. Pada masa Obama, 

Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi oleh Presiden AS tersebut. 

Kunjungan dari Presiden Obama ke Indonesia adalah sebagai berikut:  

1. The Comprehensive Partnership Agreement 

Kunjungan Obama ke Indonesia sebagai bentuk dari kepentingan 

nasional AS adalah menandatangani CPA yang membawa hubungan 

bilateral AS – Indonesia ke era baru. The Comprehensive Partnership 

memiliki beberapa sektor yang dijadikan sebagai prioritas utama: 

a) Ekonomi 

b) Pendidikan 

c) Sumber Daya 

d) Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim 
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e) Keamanan 

f) Demokrasi dan Masyarakat Sipil62 

2. Dimensi Ekonomi 

Pentingnya hubungan ekonomi keduanya adalah bentuk dari 

kepentingan AS sebagai pemulihan ekonomi. Negara-negara di Asia 

terutama Indonesia menjadi sumber dari pertumbuhan ekonomi AS yang 

sedang dilanda krisis. AS melihat ini sebagai peluang besar untuk 

membangun kembali perekonomiannya dan Indonesia termasuk dalam 

salah satu mitra dagang terbesar AS. Terlihat dari ekspor AS terhadap 

Indonesia yang mencapai 9,9 persen.63 

3. Pembangunan Regional 

Membangun hubungan bilateral dengan Indonesia adalah salah satu 

prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Obama untuk membangun 

keamanan regional dan pembangunan ekonomi. Banyak yang berpendapat 

bahwa kolaborasi antara AS dengan Indonesia dalam mengembangkan 

strategi serta pembangunan ekonomi, menjadi sebuah fasilitas dalam 

kebangkitan Cina di Asia Pasifik. Selain itu pada East Asia Summit AS 

memiliki visi untuk menjadikan dirinya sebagai pelopor dalam menangani 

masalah keamanan. 

4. Jangkauan terhadap Negara dengan Penduduk Muslim 

Terbanyak 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62!“Konvensi Press Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono.” The White House, Office of the 
Press Secretary. November 9, 2010.!
63 Ibid 
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Salah satu agenda dalam kunjungan Obama ke Indonesia pada 

2010 lalu adalah mengunjungi Masjid Istiqlal serta mengadakan kuliah 

umum di Universitas Indonesia. Agenda dari kunjungan kenegaraan 

tersebut adalah sebagai bentuk dari usaha AS untuk menjangkau Indonesia 

sebagai salah satu negara yang mayoritas beragama muslim seperti yang 

dilakukan pada tahun 2009 ketika Obama mengunjungi Kairo, Mesir. 

Pemerintah AS mengundang 250 pengusaha dari 50 negara berpenduduk 

mayoritas muslim, termasuk 9 orang dari Indonesia untuk menghadiri 

“Presidential Summit on Entrepreneurship” ke Washington.  

 

Obama mengatakan bahwa AS menghormati Islam walaupun 

adanya perbedaan di dalam kebudayaan antara keduanya. Tindakan 

Obama tersebut menjadi suatu terobosan baru bagi AS setelah sebelumnya 

sempat mengalami ketegangan di berbagai negara muslim pada masa 

Pemerintahan Bush. Kemitraan baru dengan Indonesia sebagai negara 

demokrasi ketiga terbesar di dunia dan juga negara dengan penduduk 

muslim terbesar di dunia serta anggota G-20 menjadi suatu babak baru 

bagi Amerika Serikat semenjak peristiwa terorisme 9/11 dan invasi AS ke 

Irak dan Afghanistan. Pandangan masyarakat di kedua negara menjadi 

pengaruh besar karena AS mengokohkan hubungan bilateralnya dengan 

Indonesia dan membuat pandangan anti-amerikanisme pun berkurang. 

5. Kepentingan Geopolitik Amerika Serikat 



 

!

71 

Selat Malaka, Sunda, dan Lombok adalah salah satu wilayah 

perairan yang strategis karena merupakan jalur perdagangan yang 

melewati Indonesia. Amerika Serikat berniat untuk memakai kepentingan 

ekonomi dan militernya agar perairan tersebut aman. Kepentingan secara 

militer tersebut dilakukan oleh AS agar membendung peranan kejahatan 

dan kriminalitas yang terjadi di perairan tersebut. Selain itu adanya juga 

sumber daya alam yang memiliki potensi besar bagi AS sendiri. Hal lain 

yang penting dalam kepentingan AS ini adalah terkait dengan hubungan 

bilateral Cina dengan Indonesia yang telah terjalin, terbukti dengan 

adanya China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA).  

 

Selain itu, yang banyak diresahkan oleh masyarakat Indonesia 

adalah kepentingan AS dalam mendirikan basis militer di Darwin, 

Australia. Tindakan AS ini menuai kritik dari Menteri Luar Negeri 

Indonesia, Marty Natalegawa, dimana akan memicu timbulnya 

ketegangan di wilayah sekitarnya. Dalam tingkatan nasional, pengaruh 

kepentingan geopolitik AS juga menuai reaksi negatif dari dalam 

Indonesia. Reaksi ini menuju kepada perusahaan asing AS, PT Freeport 

Indonesia di Papua dimana militer AS akan digunakan untuk 

mengintervensi perusahaan tersebut.  

 

Pivot AS sebagai Kebijakan Luar Negeri 
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Pada Bab II, penulis menjelaskan tentang konsep Kebijakan Luar Negeri 

dalam topik pembahasan ini, dimana Kebijakan Luar Negeri dibuat berdasarkan 

produk pemerintah dan aktor lain diluar batas negara. Kebijakan Luar Negeri 

merupakan strategi pemerintah yang digunakan untuk memandu tindakan mereka 

di arena internasional. Kebijakan Luar Negeri menguraikan tujuan pemimpin 

negara yang telah diputuskan dalam suatu hubungan atau situasi. Negara 

membentuk beragam struktur organisasi dan hubungan fungsional untuk membuat 

dan melaksanakan kebijakan luar negeri. 

 

Peranan Kebijakan Luar Negeri dalam hubungan bilateral Amerika Serikat 

dan Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi salah satu prioritas utama. 

Pembentukan kebijakan luar negeri kedua negara tersebut menjadi acuan demi 

mempertahankan hubungan bilateral yang lebih baik kedepannya. Indonesia yang 

menganut sistem “bebas aktif” dari awal pemerintahan Presiden Soekarno, terlihat 

dari peranannya terhadap Gerakan Non-Blok yang tidak memihak blok barat dan 

blok timur. Pasca Perang Dingin, Indonesia telah kembali mengembangkan 

kebijakan luar negeri bebas aktif nya dan membangun hubungan baik dengan 

negara-negara lain. 

 

Pivot AS adalah salah satu produk dari kebijakan luar negeri AS agar dapat 

mempertahankan dan memperkuat kepemimpinan Amerika di kawasan Asia 

Pasifik, meningkatkan keamanan, memajukan kemakmuran, serta 

mempromosikan nilai-nilai Amerika Serikat. Selama beberapa dekade terakhir, 
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Kebijakan Luar Negeri AS telah mengalami transisi mulai dari pasca Perang 

Dingin dan fokus terhadap Irak dan Afghanistan, dan setelah semua ini berakhir, 

AS ingin memperluas usahanya melalui pivot. AS membutuhkan sebuah inovasi 

baru untuk bersaing sekaligus memimpin dengan cara yang baru. Dalam misi nya 

yang baru, Asia Pasifik menjadi representasi dari abad 21 saat ini bagi AS. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikutsertakan kebijakan AS ini 

kedalam kebijakan luar negerinya sendiri, yang bertujuan agar dapat 

menyeimbangkan hubungan bilateralnya dengan AS sendiri, serta hal ini dinilai 

sesuai dengan nilai-nilai dalam kebijakan luar negeri Indonesia. 

 

Dalam memahami pivot AS terhadap Indonesia, penulis berpendapat bahwa 

kebijakan luar negeri pivot AS saat ini adalah menggunakan “smart power”. 

Ditinjau dari segi definisi, hard power cenderung memaksa negara lain untuk 

memenuhi keinginan dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan. 

Sementara soft power membuat negara lain tertarik untuk berbagi tujuan yang 

menjadi kepentingan kita melalui dialog dan pertukaran. Dari segi sasarannya, 

hard power bertujuan untuk membunuh, sedangkan soft power bertujuan untuk 

memengaruhi melalui pemahaman dan identifikasi kesamaan.64  

 

Pergantian kepemimpinan AS, dari Bush kepada Barack Obama menjadi 

titik tolak perubahan strategi AS ke Asia terutama Indonesia. Fokus AS disini 

bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas regional, dan hubungan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 http://www.themarknews.com/articles/895-hard-power-vs-soft-power; Situsweb; Diakses pada 
31 Oktober 2014. 
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ekonomi yang saling menguntungkan bagi semua negara. Penggunaan militer 

dengan damai disini secara signifikan akan berdampak pada tujuan yang 

dijelaskan sebelumnya. AS percaya bahwa kebijakan luar negeri ini harus 

memiliki tujuan yang tinggi dan tidak hanya fokus pada strategi pertahanan saja. 

Pengaruh dari kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia sangatlah besar 

termasuk strategi pivot AS terhadap Indonesia. AS melihat bahwa Indonesia 

adalah negara besar dan kaya akan sumber daya alam, namun masih dalam 

kategori negara berkembang dimana perlu adanya bantuan untuk pembangunan 

garanya di berbagai sektor. AS sebagai negara maju, menjadi penopang bagi 

Indonesia dalam mematangkan kebijakan luar negeri nya sendiri. Tidak hanya 

berdampak pada kebijakan luar negerinya saja, namun pada seluruh sektor yang 

menjadi sumber utama AS untuk mempertahankan peranan utamanya di 

Indonesia.  
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