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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Hubungan diplomatik antar negara didukung oleh beberapa instrumen 

penting seperti instrumen politik, ekonomi, sosial, dan lainnya termasuk militer. 

Kekuatan militer merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kestabilitasan 

dan keamanan negara, serta menentukan kekuatan politik negara tersebut.1 Demi 

menjaga keamanan nasional sekaligus memenuhi kepentingan nasional, suatu 

negara akan membangun militer yang kuat. Kekuatan militer Indonesia saat ini 

terus berkembang dengan menduduki peringkat ke-16 di dunia (Global Fire Power, 

2019). Meskipun Indonesia mempunyai militer Indonesia cukup kuat saat ini, 

Indonesia tetap meningkatkan kekuatan militer negara yang tidak lepas dari 

berbagai kerja sama militer dengan berbagai negara. Indonesia telah melakukan 

kerja sama militer dengan negara yang militer yang kuat, salah satunya adalah 

Amerika Serikat. Seperti yang telah diketahui, Amerika Serikat memiliki kekuatan 

militer peringkat satu di dunia dengan kemajuan teknologi alutsistanya. 

 Kerja sama militer Indonesia-Amerika Serikat menguat setelah terputusnya 

hubungan kerja sama militer Indonesia-Rusia terputus yang diakibatkan peristiwa 

G30S/PKI pada tahun 1965.2 Kedua negara ini juga telah menjalin berbagai kerja 

sama militer untuk pertahanan negara. Hubungan militer kedua negara juga berjalan 

                                                           
1 Martin Griffiths. 2007. International Relations Theories for the Twenty-First Centuries. 

New York: Routledge. hlm. 65. 
2 Tomi Lebang. 2010. Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan 

Indonesia-Rusia. Jakarta: Grasindo. hlm. 32. 
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dengan lancar yang dibuktikan oleh keberhasilan Operasi Seroja pada tahun 1976. 

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, seorang anti-komunis dan pro-Barat, 

mendapatkan izin dari Amerika Serikat untuk melakukan Operasi Seroja yang 

merupakan penyerangan dan menginvasi wilayah Timor Timur dengan alasan demi 

mencegah penyebaran komunisme di Timor Timur. Berkat bantuan Amerika 

Serikat yang terus berdatangan, seperti penjualan alutsista, pelatihan serta 

pendidikan militer tersebut, Indonesia akhirnya berhasil menganeksasi Timor 

Timur sebagai provinsi ke-27 nya.3 

 Berbicara mengenai kerja sama tentunya tidak selalu berjalan dengan 

lancar. Penyerangan secara terus menerus terhadap Timor Timur mulai 

dipertanyakan sejak runtuhnya Uni Soviet sebagai lawan dari super-power yang 

mengubah kancah geo-politik internasional Amerika Serikat dan dunia. Pada tahun 

1992, Amerika Serikat menanggapi insiden penembakan di Santa Cruz dan Balibo 

Five di Timor Timur pada 12 November 1991, dengan memberikan banyak 

hambatan terutama dalam kerja sama militer yang mengganggu keberlangsungan 

hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Pada akhirnya, program kerja sama 

militer International Military Education and Training (IMET) yang merupakan 

salah satu bentuk kerja sama militer Amerika Serikat dan Indonesia sebagian besar 

pun dicabut.4 Pada tahun 1995, setelah beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah 

                                                           
3 Chakra Pratama Winarso. “Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia Sebelum 

dan Sesudah Embargo Senjata, Dikaji Dalam Bidang Militer,” Embassy of Indonesia 
Education. http://education.embassyofindonesia.org/2013/10/hubungan-amerika-serikat-
dengan-indonesia-sebulum-dan-sesudah-embargo-senjata-dikaji-dalam-didang-militer/; 
Internet; diakses pada 26 Febuari 2019. 

4 Ibid. 
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Indonesia sebelumnya, program kerja sama yang bernilai 2,3 miliar dolar ini 

akhirnya dikembalikan secara bertahap. Kemudian seorang Dewan Kehormatan 

Militer Angkatan Darat berhasil menahan lima perwira yang bertanggung jawab 

atas pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di bawah komandonya.5  

 Penyebab penjatuhan embargo senjata yang dilakukan Amerika Serikat 

dimulai dari keputusan Presiden Soeharto untuk menyerang wilayah Timor Timur 

yang mengakibatkan munculnya berbagai perlawanan dari masyarakat Timor 

Timur terhadap pemerintah Indonesia.6 Saat lengsernya Presiden Soeharto dan 

diangkatnya Presiden Habibie menjadi presiden pada saat pasca Krisis Finansial 

Asia 1997, pemerintah Indonesia didesak untuk memberikan referendum kepada 

rakyat Timor Timur yang berisi pernyataan untuk memerdekakan Timor Timur dari 

pemerintah Indonesia. Setelah referendum berhasil dimenangkan oleh rakyat Timor 

Timur, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Indonesia dan kelompok militan 

lainnya pro-Indonesia yang berasal dari Timor Timur melakukan kekacauan yang 

menyebabkan banyak masyarakat Timor Timur yang menjadi korban akibat 

tindakan tersebut.  

 Mengingat kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah presiden Bill 

Clinton dari Partai Demokrat, memberikan tekanan utama pada demokratisasi dan 

HAM. Amerika Serikat menanggapi kembali isu ini dengan serius sebagai 

pelanggaran HAM berat.7 Hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat pun 

                                                           
5 Angel Rabasa dan John Haseman. 2002. The Military and Democracy in Indonesia: 

Challenges, Politics, and Power. RAND Corporation. hlm. 113–120. 
6  “Timeline: US-Indonesia Relations,” Contemporary Southeast Asia 32(3) (2010): 396. 
7 Aleksius Jemadu. 2017. Politik Global: Dalam Teori dan Praktik Edisi 3. Yogyakarta: 

Suluh Media. hlm. 44. 



 

 

4 

semakin memburuk, yang berujung mengakibatkan Amerika Serikat menjatuhkan 

embargo senjata terhadap Indonesia. Keputusan embargo senjata dari Amerika 

Serikat ini cukup berdampak bagi kekuatan militer Indonesia karena pada saat itu 

hampir 70 persen suku cadang alutsista berasal dari Amerika Serikat.8 Selama 

embargo senjata berlangsung, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

suku cadang kendaraan tempur serta perawatannya, baik untuk angkatan darat, laut, 

dan udara TNI.9   

 Tahun demi tahun, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia mulai 

membaik. Beberapa kepentingan nasional menjadi alasan Indonesia dan Amerika 

Serikat untuk berusaha memperbaiki hubungannya. Salah satu alasannya yaitu 

sejak peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dan Bom Bali I dan II di 

Indonesia yang diakibatkan serangan teroris, mendorong kedua negara mulai 

memperbaiki hubungannya karena kesamaan ancaman pada keamanan nasional 

masing-masing negara. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush, 

bertemu dengan presiden Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri, 

mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dalam penanggulangan tindak 

terorisme di kedua negara. Usaha perbaikan ini terus dilakukan oleh dua pihak agar 

kedua negara melanjutkan kembali hubungan militernya.10 

                                                           
8 Iwan Sulistyo. 2014. Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon 

Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara. Andalas Journal of International 
Studies, Vol. 3 No. 2. hlm 185. 

9 “Timeline: US-Indonesia Relations”. Op Cit. hlm. 397. 
10 Donald K Emmerson. 2002. “Whose Eleventh? Indonesia and the United States 

since 11 September,” Brown Journal of World Affairs 9(1) (2002): 115-126. 



 

 

5 

 Dengan berbagai alasan kepentingan nasional lainnya dan usaha perbaikan 

yang terus dilakukan, pembatasan pun melunak dan pengangkatan embargo 

terhadap TNI ini dilakukan secara berkala, serta bantuan militer dari Amerika 

Serikat terhadap Indonesia pun kembali royal. Amerika Serikat secara resmi 

mengangkat kebijakan embargo senjata terhadap Indonesia pada bulan November, 

2005. Amerika Serikat juga melihat Indonesia semakin ke arah demokratis sejak 

kebijakan embargo senjata diberlakukan. Pada tahun 2010, peningkatan kerja sama 

militer antara Indonesia dan Amerika Serikat telah dilakukan oleh Presiden 

Amerika Serikat pada saat itu, Barack Obama, dan Presiden Indonesia pada saat itu, 

Susilo Bambang Yudhoyono.11 Kerja sama militer di bidang pertahanan ini 

dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat.12 

 Berkaitan dengan latar belakang kebijakan embargo senjata yang menjadi 

penyebab terputusnya hubungan kerja sama militer Indonesia-Amerika Serikat ini, 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Dampak Kebijakan Embargo 

Senjata dalam Hubungan Kerja Sama Militer Indonesia-Amerika Serikat Terhadap 

Indonesia (1999-2005)”. Topik ini menarik dikaji karena selama kebijakan 

embargo senjata diberlakukan, telah memberikan dampak yang sangat berpengaruh 

terhadap militer Indonesia. Pada saat itu, Indonesia juga berada dalam keadaan 

                                                           
11 Sigit Purnomo. “Indonesia-AS Sepakati Kerjasama US$ 600 Juta,” 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/11/111118_indonesiaobama; Internet; 
diakses pada 25 Februari 2019 

12 Kemhan. “Buku Putih Pertahanan Indonesia,” Kementerian Pertahanan RI. 
https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf; Internet; diakses 
pada 3 November 2019. 
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kondisi yang belum stabil, di mana sedang terjadinya era reformasi dan 

pembangunan ekonomi pasca Krisis Finansial Asia 1997. Berbagai upaya juga 

dilakukan Indonesia untuk memulihkan hubungannya agar kebijakan embargo 

senjata dapat dicabut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang isu yang telah dikemukakan, penulis 

menemukan masalah penelitian yang penulis ingin bahas lebih dalam. Pertanyaan 

tersebut yakni: 

1. Apa dampak dari kebijakan embargo senjata yang dijatuhkan Amerika Serikat 

terhadap militer Indonesia? 

2. Bagaimana Indonesia mengupayakan pengangkatan kebijakan embargo senjata 

yang dijatuhkan Amerika Serikat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, penulis mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis dampak kebijakan embargo senjata terhadap 

Indonesia, di mana Indonesia sebagai negara yang dijatuhkan embargo 

mendapatkan dampak yang lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Dalam 

memulihkan hubungan kerja sama yang diakibatkan kebijakan embargo senjata ini, 

tentunya dengan berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk dapat menjalin 

kembali hubungan kerja sama pada bidang militer dengan Amerika Serikat. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja upaya yang telah 
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dilakukan Indonesia pada masa kebijakan embargo senjata diberlakukan yaitu 

tahun 1999 hingga 2005 untuk pengangkatan kebijakan embargo senjata yang 

dijatuhkan Amerika Serikat. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh 

pembaca, para peneliti dan mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia. Manfaat yang 

dapat diterima pembaca, khususnya di kalangan mahasiswa-mahasiswi adalah 

untuk menambah wawasan dari keseluruhan mengenai sejarah hubungan kerja 

sama militer Indonesia-Amerika Serikat, dampak embargo senjata terhadap militer 

Indonesia, serta upaya Indonesia dalam pengangkatan kebijakan embargo senjata 

yang dijatuhkan Amerika Serikat. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat 

dijadikan tambahan referensi untuk penelitian ilmu Hubungan Internasional dan 

ilmu lainnya yang berkaitan dengan penelitian Dampak Kebijakan Embargo 

Senjata dalam Hubungan Kerja Sama Militer Indonesia-Amerika Serikat Terhadap 

Indonesia (1999-2005). Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan oleh 

pembaca sesuai dengan kebutuhannya, sebagai acuan dalam penelitian berikutnya 

sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian lebih lanjut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini dibagi secara sistematis ke dalam lima bab, di mana kelima 

bab tersebut nantinya akan membantu para pembaca agar mudah memahami 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam ranah studi Hubungan Internasional. 
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 Di dalam bab 1 berisi penjelasan awal mengenai hubungan kerja sama 

militer Indonesia-Amerika Serikat secara singkat, latar belakang permasalahan 

hingga dijatuhkannya kebijakan embargo senjata yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat terhadap Indonesia yang pernah terjadi dari tahun 1999 hingga 2005. 

Selanjutnya upaya pemulihan dan peningkatan kerja sama militer yang dilakukan 

oleh Indonesia-Amerika Serikat. Pada bagian selanjutnya, terdapat rumusan 

masalah yang telah dikaji dan yang akan dijawab dan dibahas pada bab 4, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini. 

 Lalu, pada bab 2 penelitian ini terdapat tinjauan pustaka yang bersumber 

dari tinjauan beberapa buku dan jurnal yang didapatkan penulis dari perpustakaan 

dan situs daring resmi. Tinjauan pustaka akan menjadi pijakan awal yang berupa 

informasi dan data yang terdapat dalam penelitian sebelumnya untuk mendukung 

penelitian ini. Selain tinjauan pustaka, bagian ini berisi kerangka teori terdiri dari 

teori dan konsep yang akan menjadi alat utama penulis untuk menganalisis jawaban 

dari rumusan masalah penelitian. Penelitian ini akan dianalisis dari sudut pandang 

teori realisme dan didukung oleh konsep-konsep yang terdapat dalam studi 

Hubungan Internasional yaitu kerja sama keamanan, kepentingan nasional, 

embargo senjata, dan security dilemma yang nantinya akan membantu penulis 

dalam menjawab rumusan masalah penelitian. 

 Selanjutnya, pada bab 3 berisi penjelasan metode penelitian yang akan 

digunakan penulis serta menjelaskan proses teknik pengumpulan dan analisis data 

untuk mengolah data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. 
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 Dalam bab 4 merupakan bagian penulis menjabarkan secara rinci hasil 

olahan data yang mendukung menjawab rumusan masalah dan menganalisis setiap 

data menggunakan kerangka teori yang sudah dikemukan pada bab 2. Penulis akan 

menjelaskan secara mendalam untuk menjawab pertanyaan pada bagian rumusan 

masalah, di mulai dari mengidentifkasi dan menganalisis penyebab penjatuhan 

kebijakan embargo senjata terhadap Indonesia, lalu menjawab rumusan masalah 

yang pertama adalah dampak dari kebijakan embargo senjata terhadap Indonesia, 

dilanjutkan menjawab rumusan masalah kedua yaitu upaya Indonesia untuk 

mengangkat kebijakan embargo senjata yang dijatuhkan Amerika Serikat. 

 Terakhir, bab 5 yang merupakan bab penutup dalam penelitian ini, berisi 

rangkuman dari jawaban rumusan masalah yang dibahas pada bab sebelumnya. 

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan 

dijelaskan ke dalam kalimat yang mudah dipahami dan dapat mencakup jawaban 

dari rumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis akan memberikan beberapa 

saran yang dapat membangun penelitian selanjutnya. 

  


