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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam studi Hubungan Internasional, analisis tingkat individu merupakan 

sebuah hal yang krusial dam penting untuk diketahui. Analisis tingkat individu 

menjelaskan tentang bagaimana Cita-cita, idealisme, pemikiran, visi dan misi 

seorang kepala pemerintahan akan sangat memengaruhi arah dari kebijakan luar 

negeri sebuah negara. John C. Maxwell dalam bukunya yang berjudul The 

Leadership Handbook mengatakan bahwa “bukan hanya soal posisi tapi juga soal 

karakter pemimpin tersebut yang menjadikannya seorang pemimpin, sehingga 

apapun yang dicita-citakan olehnya akan menjadi cita-cita para pengikutnya”,1 

salah satu contoh sederhananya adalah soal perang; dalam buku “Man the State and 

War” karya Kenneth N. Waltz, menerangkan bahwa keputusan untuk perang pun 

muncul bergantung pada individu yang memimpin.2 Bukan hanya itu, idealisme 

dari pemimpin akan menjadi idealisme para pengikut secara langsung maupun tidak 

langsung. Begitu juga dengan ranah kepemerintahan; sifat, idealisme, ataupun visi 

dan misi dari seorang kepala pemerintahan akan sangat memengaruhi pola 

hubungan internasional dan gaya interaksi internasional sebuah negara.  

                                                             
1 John C. Maxwell. The Leadership Handbook. Surabaya: Mic Publishing, 2016. Hal: 

102-104. 
2 Kenneth N. Waltz.  Man the State and War. New York: Columbia University Press, 

1959. Hal: 16-17. 
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Penulis menemukan bahwa Indonesia memiliki beragam prioritas kebijakan 

luar negeri tergantung dari siapa kepala negara yang memimpin, seperti yang terjadi 

di masa pemerintahan Soeharto. Soeharto yang memiliki latar belakang militer 

membentuknya menjadi seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan, 

contoh keputusannya yang paling krusial adalah pembentukan ASEAN. Kelahiran 

ASEAN menjadi salah satu tanda bahwa Presiden Soeharto memiliki ketertarikan 

kepada integrasi regionalisme kawasan. Perang Dingin menjadi salah satu 

alasannya, karena saat itu ASEAN merupakan bentuk dari upaya negara-negara 

kawasan untuk melawan komunisme.3 ASEAN seolah-olah membeku selama 

beberapa tahun setelahnya, hal ini disebabkan karena negara-negara anggota sibuk 

untuk mengurusi urusan dalam negeri, dan ASEAN hanya berfungsi sebagai 

bargaining power Indonesia maupun negara-negara anggota lainnya untuk menarik 

perhatian dari kedua kutub, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet, demi 

kepentingan nasional setiap negara.4 Justru hal ini memberikan indikasi bahwa 

pemerintah pada masa itu lebih tertarik kepada blok barat, yakni Amerika Serikat, 

karena ASEAN hanya dipakai sebagai nilai lebih untuk menarik investasi dan 

interest dari pihak barat.5  

Kebijakan luar negeri yang berbeda juga ditunjukan oleh Abdurrahman 

Wahid. Dilatar belakangi dengan krisis ekonomi tahun 1998 dan jatuhnya citra  

                                                             
3 Shafiah Fifi Muhibat. Third World States in the Midst of the Cold War. Jakarta: Center 

Southeast Asia And International Strategic (CSIS), 2014. Hal: 86-93. 
4 Leszek Buszynski. “Southeast Asia in the Post-Cold War Era: Regionalism and 

Security.” Asian Survey, vol. 32, no. 9, 1992. Hal: 830-847. 
5 Jenkins, David. "One Reasonably Capable Man: Soeharto’s Early Fundraising." In 

Soeharto's New Order and Its Legacy, by Edward Aspinall, 17-25. Canberra: ANU Press, 2010. 



 

3 

 

Indonesia di hadapan dunia, menyebabkan Abdurrahman Wahid kemudian 

memperkenalkan gerakan “meyakinkan dunia bahwa Indonesia masih ada”.6 

Beberapa tujuan kunjungan luar negerinya antara lain: pemulihan ekonomi 

Indonesia; pemulihan hubungan Indonesia dengan timur tengah, hal ini menjadi 

poin paling menarik dimana Indonesia untuk pertama kalinya berusaha membuka 

hubungan diplomatis dengan Israel; smemperkuat hubungan Indonesia dan 

Australia untuk menjaga stabilitas kawasan Pasifik,7 Abdurrahman Wahid 

memusatkan politik internasional secara luas.Abdurrahman Wahid yang 

merupakan seorang tokoh agama memiliki pendekatan yang berbeda dalam 

menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya, dalam zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri politik 

luar negeri Indonesia pada masa itu disebut sebagai program “benah diri”.8 

Tujuannya adalah untuk menanamkan diplomasi total yang bertujuan melibatkan 

seluruh sektor pemerintahan, sehingga bukan hanya kepala pemerintahan yang 

berdiplomasi, melainkan berbagai sektor masyarakat. Hal ini dikarenakan 

Megawati yang merupakan puteri dari presiden Soekarno, sehingga kepercayaan 

diri dan keberaniannya untuk memulai diplomasi total dapat dilaksanakan. 

Megawati pada masa pemerintahannya kurang mempertimbangkan kerja sama 

antar negara kawasan ASEAN, dengan pertimbangan faktor-faktor pasar yang 

                                                             
6 Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. Dari Soekarno Sampai SBY. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008. Hal: 179-235. 
7 Sekretariat Jendral DPR-RI. Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan 

Abdurrahman Wahid (1999-2000). Jakarta: Sekretariat Kendral DPR-RI. 
8 Marco Bunte. Democratization in Post-Suharto Indonesia. New York: Routledge, 2009. 

Hal: 47-54. 
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belum stabil pada masa itu. Megawati mengusulkan untuk dibentuknya kerja sama 

ASEAN di bidang poltik dan keamanan sehingga kerja sama ASEAN tidak hanya 

terbatas di sektor perekonomian, karena di masa kepemimpinan Megawati kerja 

sama ekoonomi ASEAN tidak menguntungkan.  

Dalam dua periode kepemimpinannya, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) 

menerapkan jargon Thousand friends, zero enemy, yang mengindikasikan 

kebijakan luar negeri Indonesia sangat terbuka. Jargon tersebut tidak serta-merta 

muncul tanpa alasan, hal ini diperkirakan menjadi fokus utama kebijakan luar 

negeri Indonesia pada masa itu karena sifat  bapak SBY yang memang suka untuk 

membangun citra. Banyak usaha-usaha yang dilihat dan dinilai publik, bahwa 

usaha-usaha tersebut bersifat self-image building, sebagai seorang rekonsiliator. 

Karena sifatnya yang demikian SBY harus merangkul semua orang, sehingga 

terkesan semua kebijakan atau pidato-pidatonya ingin membahagiakan semua 

orang. Ada dampak negatif dari hal tersebut, banyak orang menilai janji-janjinya 

hanyalah buaian semata, dan SBY dicap sebagai Presiden yang melankolis.9 Karena 

sifatnya yang one man show, dan usahanya untuk tampil sebagai seorang 

rekonsiliator, Susilo Bambang Yudhyono menjadi aktif dalam kerja sama maupun 

menengahi konflik di kawasan, serta selalu berusaha untuk membentuk citra baik 

Indonesia dihadapan dunia, maka tidak heran jika Indonesia mendapat cap negara 

yang cukup aktif menjaga perdamaian dunia di masa kepemimpinannya. Indonesia 

juga menjadi penengah bagi negara-negara kawasan yang sedang bersengketa pada 

                                                             
9 Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. Dari Soekarno Sampai SBY. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008. Hal: 316-321. 
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saat itu, seperti yang terjadi dengan Thailand dan Kamboja tentang konflik kuil 

Preah Vihear.10  

Di awal tahun kepemimpinannya yang bersifat pro aktif dan high profile 

SBY melakukan beberapa kali kunjungan ke negara-negara ASEAN seperti ke 

Singapura, Malaysia, Selandia Baru, dan Timor Leste, di tahun 2009 silam, sebagai 

bentuk perkenalan orientasi politik internasional yang akan dianut 

pemerintahannya, di saat inilah SBY mengatakan “no country perceives Indonesia 

as an enemy and there is no country which Indonesia considers an enemy. Thus, 

Indonesia can exercise its foreign policy freely in all directions, having a million 

friends and zero enemies.”11 Artinya Indonesia bisa berteman dengan siapapun, 

karena tidak ada satu negara pun yang dilihat sebagai “musuh”, dan bisa diartikan 

Indonesia tidak suka konflik. Jadi di masa kepemimpinan SBY terlihat jelas 

bagaimana fokus dari kebijakan luar negeri Indonesia. 

Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo periode pertama menerapkan 

kebijakan luar negeri yang bersifat transaksional, Hal tersebut dapat diamati dari 

perilaku Joko Widodo, saat Presiden mengundang Raja Salman untuk berinvestasi 

di Indonesia sebesar 89 trilliun rupiah.12 Begitu juga dengan pembangunan-

pembangunan yang banyak melibatkan aktor-aktor asing untuk membantu 

                                                             
10 Strašáková, Alfred Gerstl and Mária. “ASEAN and the Thai-Cambodian Conflict: The 

Final.” Dalam Unresolved Border, Land and Maratime Disputes in Southeast Asia, oleh Richard 

Q. Turcsányi and Zdeněk Kříž, 83-104. Leiden: koninklijke brill nv, 2017. Hal: 83-91. 
11 Ardhani, Irfan. “Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 

‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.” Jurnal Hubungan Internasional, 

2018. Hal: 77-91. 
12 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Kunjungan Raja Salman,Mendag: Arab 

Saudi Fokus Penting Ekspor Nasional. Siaran Pers, Jakarta: Ministry of Trade, 2017. (Diakses: 16 

September 2019). 
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pembangunan dalam negeri. Contohnya dalam bentuk hutang luar negeri dalam 

pemerintahan Joko Widodo hutang luar negeri Indonesia bertambah, dari 293.328 

juta dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2014 sampai 347.286 juta dolar AS di 

tahun 2017 akhir, dan hutang ini digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang 

ekonomi.13 Hal ini ditujukan semata-mata untuk menciptakan lingkungan yang 

memadai dalam proses pembangunan ekonomi kedepannya.  

Selain kerja sama bilateral pemerintahan Joko Widodo juga sangat 

mengedepankan kerja sama multilateral. Terbukti dengan tingkat partisipasi yang 

tinggi dari bapak Presiden Joko Widodo dalam pertemuan-pertemuan ASEAN dan 

respon pemerintah Indonesia dari diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) sejak akhir 2015 silam. Penulis menemukan bahwa pemerintah Indonesia 

kerap kali lebih cepat meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional ASEAN 

dalam tujuannya mewujudkan MEA, bahkan sebelum negara-negara anggota 

ASEAN yang lain menerapkannya. Peraturan Presiden mengenai ASEAN single 

windows, serta Persetujuan Kesepamahaman Kepabeaan sudah ada dari tahun 2014, 

bahkan sebelum MEA oleh sepuluh negara. 

Analisis tingkat individu sangat penting, karena dapat melihat bagaimana 

seorang kepala negara atau kepala pemeritnahan dapat memberikan pengaruh pada 

kebijakan suatu negara. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk dibahas 

karena dengan mengetahui anilisis tingkat individu dapat diketahui juga arah 

kebijakan suatu negara kedepannya. Analisis tingkat individu juga memberikan sisi 

                                                             
13 Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia . 

Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018.  
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menarik dalam melihat studi Hubungan Internasional. Maka dari itu, MEA menjadi 

hal menarik bagi seorang Joko Widodo yang memiliki pendekatan transaksional. 

Hal ini sangat relevan karena sesuai dengan cita-cita Joko Widodo, dan sifatnya 

yang bersifat transaksional.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan urgensi penelitian dan hasil temuan awal mengenai analisis 

tingkat individu Joko Widodo terkait degan MEA, maka penulis mengajukan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana analisis tingkat individu gaya 

kepemimpinan Joko Widodo dalam menyikapi MEA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti berharap bahwa nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat yang berguna bagi para pembaca, salah satunya dalam memahami 

bagaimana pengaruh yang diberikan oleh seorang peimpin pemerintahan 

berdasarkan analisis tingkat individu dapat mempengaruhi kebijakan negara. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kajian tentang anilisis tingkat individu Joko Widodo, dapat menjadi 

landasan penelitian lebih lanjut dalam penelitian inlmiah selanjutnya terkait dengan 

topik skripsi ini. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pelaku 

ekonomi dalam memprediksi kebijakan luar negeri Joko Widodo, terutama dalam 

ruang lingkup ASEAN. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

Bab I akan berisikan penjelasan singkat, mengenai anailisis tingkat individu, 

dan bagaimana hal tersebut dapat dilihat melalui seorang Presiden dan kebijakan 

yang diambil olehnya, berganti presiden, berganti pula fokus hubungan luar negeri 

suatu negara. Karenanya, Bab I  juga akan bersiikan mengenai inti dan rumusan 

masalah serta tujuan penelitian yang berisi seluruh aspek yang akan dijawab dalam 

penelitian. Bab I juga dilengkapi dengan kegunaan penelitian serta penjelasan 

mengenai sistematika penulisan penelitian ini. 

Bab II: Kerangka Berpikir 

Bab II akan berisikan mengenai pembahasan-pembahasan yang sudah 

pernah dilakukan sebelumnya terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, guna 

menjadi dasar atau landasan bagi penelitian yang akan dilakukan dalam Skripsi 

penulis. Selanjutnya, bab II juga berisikan mengenai teori-teori terkait yang akan 

membantu proses analisis penulis pada Bab IV. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab III beriksikan penjelasan mengenai bagaimana proses penelitian dan 

metode apa yang digunakan di dalamnya. Bab III akan memberikan gambaran 

tentang bagaiamana gambaran dan proses analisis yang dilakukan oleh peneliti 

nantiya, misalnya tentang cara mengelompokan data, serta proses pengumpulan 

data. 
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Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab IV akan berisikan mengenai pembahasan, serta argumentasi yang 

dibangun oleh penulis, untuk menjelaskan alisis tingkat individu Joko Widodo, 

dalam bab ini penulis akan menjabarkan secara jelas, mengenai bukti-bukti yang 

implisit maupun eksplisit, serta implementasi diplomasi transaksional Joko Widodo 

selama periode pertamanya dari tahun 2014 sampai tahun 2019.  

Bab V: Penutup 

Bab V akan berisikan kilas balik empat bab sebelumnya serta menjadi 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Bab V akan berisikan mengenai 

rangkuman data-data yang membuktikan gaya transaksional Joko Widodo dan 

dijelaskan secara sedeerhana dan terarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


