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Penelitian yang diberi judul "Hubungaxi Indonesia - h e r i k a  Periode Soeharto" ini 

menganaiisa secara menddarn tentarig berbagai aspek kehidupan kedua negara Aspek 

kehidupm ben~egara tersebut meliputi aspek ekonorni, aspek politik, aspek sosial, dan 

aspek perkdialan kernlatian. Kajiai penelitiai ini difokuskan penganalisaannya pada 

sejarall politik intersnasional di mtam kedua negasn dengal metqgunakan pe~~dekatan 

halitatif d a l m  tiga stresing yaitu koopesatif, konipetitif d m  ken~ungkinan terjadinya 

konflik 

Penelitian ini berawal dmi makalah kecil sebagai prasyarat penulis untuk 

melakdcan kunjungan sekalips seminar dan penelitim~ di Cornell University Id~aca New 

York Amerika Serikat pada bulan .4gustus sld Oktober 1999. Makalah tersebut 

dism~itlarkm dm kemudian dilanjutkan dengan peneli tian di perpustakaan dm walvarlcara 

d e q p  beberapa pakar politik Aia Ten,ggat-a yarq  bertugas di Cornell University antara 

lain Prof Dr. George Mc Tournan Kahin. Dr. Audrey Kahin, Dr. Ben Anderson dat~ lain- 

lain- 

HaYil penelitian tersebut diolah d m  di anaiisa. dalnnl bentuk l a p o m ~  penelitian, 

seb* pe-rtan.rggmgiawaban pmulis kepada payandm3 dana dari Kahin Centre SEAP 

Chornell University. Untuk mereka penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besamya 

karena tanpa ddungan dana d m  fhilitas; lairmya selama penulis rnelaksmakan penelitian, 

seminar dan berkunjmg di berbagai perpustakaan di New York dan sekitmya 
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Bab I 

P E N D A H U L U A N  

k Latar Bdakang. 

Kernajum ilmu pengetmhuau, teknologi, dm korrmnikasi mod- dengan berbagai 

produbya seperti pesawat udm-a, komputer, televisi, telepon, clan lain sebagainya, 

meoyebabkm dunia semakin mengecil, berbagai peristiwa dunia d e n p  amat cepat dapat 

diketahui di behagai pelosok h i a  melalui alat kommikasi moderen tersebut Dunia 

dengan mudah dapat dikelilingi, jarak tempuh makin cepat dan mudah, dari kota ke kota 

lain, dari negara ke negara lairmya dijangkau den- mudah, sehingga pada saat ini amat 

sukar merahasiakan sesuatu, sebab dengan behapi  alat teknologi dan sistem yang 

digunakan semuanya serba bisa dan mat cepat tnemperoleh clan menerirna informmi. 

Ddam &a yang makin mengkerut ini ketergmtmgan antar bangsa dan antar negara makin 

amat dirasakm, sarnpai saat ini tidak ada negara moderen di dunia yang tidak lepas 

ketergmtmgmya dmi negara lain Suatu ne,gara akan eksis apabila negara tersebut 

mampu berhubungan d e n p  negara lain, negara kaya dan paling moderenpun seperti 

Amerika Serikat tidak bisa hidup secaraaautarki" atau "self sufficient" t q a  berhubungan 

dan bekerjasama dengan negara lainnya diatas burni ( Amin Rais, 1989; 11). Dengan 

demikian saling ketergmtungan (interdependmi ) tidak hanya berlaku dalam bidang 

kehidupan politik, ekonomi, perdagangan, a h  tetapi juga berlaku dalam bidang lain 

seperti militer, bukm hanya jual beii senjata, akan t e w i  juga dalam menetapkan anggmm 

pertahanan suafu negara sangat ditentukan oleh k e h  militer negara-negara yang 



berkompetisi, atau n e p  lawan, seperti Amerilca pada masa perang dingin anggaran 

belanja militemya sangat ditentukan oleh kekuatan militer negara-negara blok komunis. 

Sejmah politik internasional ditandai dengan koperasi, kompetisi dan ko&-ontasi 

antar n e w  , ketiga sifnt ini rnerupakan suatu hubungan yang di landasi oleh kepentingan 

masing-masing negara dalam usaha pencapaim tujuannya Apabila suatu negara 

bekerjasama dalam mencapai tujuannya, maka hubungmya dinamakan k o p e w  jika 

terjadi persaingan dalmn mencapai tujuan atau kepentingmqq maka kondisi hubungan ini 

dinamakan hubungan yang kompetitic kadang kala h u b u n p  semacam ini tidak sehat, 

karena tidak jarang terjadi konflik yane, mengakibatkan pecahnya perang diantara n e p  

tersebut (Amin Rais 1989; 13). Perang adalah konflik politik y m g  tidak dapat 

terselesaikan, demikisn pendapaf von Clausewitz seorang ahli strategi perang. 

Politik y m g  tidak t e r s e l e sah  adalah perang, p m g  juga hubungan mtar negara 

&bat bentman kepentingan yang dinamakan konflik Menunrt catatan sejarah kemakmm 

suatu negara ahw moderermya rmatu n e p m  ti& menjadi jaminan perdmnaisn Pada tahun 

1988 saja negma sechng berkembang yang terlibat &dam perang cukup banyak, perang 

besar dan perang kecil 51 kali (47 %)terjadi perang dibehagai pelosok bumi hi, peratlg 

external ( antar negara ) terjadi sebanyak 13 (25%), sedan- keterlibatan negara kaya 

dm moderen d a m  p e w  tahun 1988 10 kali, Perancis 2 kali, Jermm 1 kali, Yunani 1 

Mi, Jepmg 1 M i ,  Sprwyol 2 kali, Inggertis 2 kali dan Amerika Serikat 1 kali (Goran 

Lindgren , 1988; d a l m  Arief Budiman xviqii) .  

Dari kenyatam diatas memang bahwa kekayaan dan kemakmuran tidak menjamin 

psdamaian, katena perms &all sesuatu yang nornlal, sedangkm darnai abnormal. 



Damai hanya sekedar istirahat untuk perang berikutnya Dnri kajim diatas jelaslah bahwa 

hubungan mtar negara yang interdependensi itu amatlah penting , w a l q m  ada llubungrm 

yang b e m a  positif dan ada yang negatifj dalam hd ini dnpat dikafakan bahwa h u b m p  

antar negm-a dan banpa dalam sejarahnya pasang naik dan mt, kadang-kadang ba&, d m  

kadangkala membmuk. Walrllrpun mdah ada badan dmia yang mencoba mengaturnya yaitu 

Perserikatnn Bnngsa-Bangsa Demikian pula hubm~gan Indonesia Amerika, kadangkala 

amat baik, memburuk, kembali harmonis, jadi hubungan tersebut sangat tergantung kepada 

stmtegi yang d ipakan  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicspai oleh negara 

tersebut 

Dalam pergaulan banpa-bangsa didmia ternyata tidak terdapat korelasi positif 

antara kemajuan ilmu pen+tahuan, telmologi moderen dengan kemajuan tingkat perdamaian 

dunia, walaupun semua tokoh nasional m q u n  internasional selalu berbicara tentang 

behagai usaha perdarnaim yang mereka lakukan. Jacli tidaktah benar bahwa peperangan 

atau kekacauan terjadi akibat keterbelakangaa prbnitic ekonomi morat marit, ilmu 

pengetahuan dm telmologi belum maju . Rupanya kemajuan ilmu pengetahuau dan teknologi 

moderen yang dirniliki oleh suatu bangsa atau negara tidak menjamin perdamaim a h  

meningkat, malah mugkin seba lhya  yang terj adi, dimana banyak negara-negara maju dau 

moderen membuat dm menciptakan d m  jugs memproduksi berbagai senjata m-r, 

seperti nuklir, senjata kimia, senjata pemusnah masstd dan jenis leinnya, yang mereka 

siapkan dengm alasm untuk membela diri. Dipihak lain berbagai usaha juga dilakukm 

mtuk memusnahkan senjata tersebut, akan tetapi hanya terbatas kepada beberapa negara 

yrmp akan mernbahayakan negara adydqa, demikian .jugs dibeberapa kawasm telah 



disepakdi kztwasan bebas d i r ,  seperti Zona Bebas Senjata Nuklir (SEANWFZ) di 

Asia Tenggara, atau juga adanya Zona Pwdamaian, Kebebasan dm Netralitas (ZOPFAN) 

tahun 1971. Sejarab telah membuktikan bahwa semakin tinggi peradaban manusis, semakin 

tinggi pula pelusng terjadinya persng, dan malah lebih banyak menelan korban nyawa dan 

harta, karena perang lebih komplek dan m e l i b d m  berbagai aspek kehidupan dan 

rnenggunakan senjata yang canggih, apabila kondisi ini dibandin* den- masa lalu 

dimana tehologi belum begiti maju 

Kenyataan diatas sesuai dmgm teori Hobbes " the stste of nature" keadaan almni 

manusia sebelurn terbentuknya mssyarakat civil. Sefwjutnya Hobbes menyatakan bahwa 

dalam k e b  alami msnusia hidup tanpa suatu kekuasaan central yang men@ 

kehidupan mereka, sehingga mereka merasa selalu dalam keadaan perang , perang 

diantara manusia dengan msnusia lairmya " war of every man against every man". Dalm 

hal seperti ini manusia berusaha untuk menyelmatkan diri sendiri " self - preservation" 

dengan bemaha uutuk memperbesar kekuasam pada dirinya sendiri (Wittkopf Eugene Cs, 

1981 ). Jadi setelah terbentukrtya civil a h  masyarakat manusia dan kemudian terbentuk 

pula negma, maka n e p  sebagai suatu mnsyarakat ysng b e s x  dengan tujuan yang telah 

mereka tetapkan, akan memerlukm hubungan dengan n e p  lainnya dalam mencapai tujuan 

negarmya Dalm realisasinya setiap negara berusaha, untuk mendapatkan tempat yang 

lebih dm malah ingn menjadi negara adyL'uasa, seperti Amerika dan Uni Sobyet 

Adydaya artinya matu negara muncul sebqai  aktor Qlobal y ang maxnpu mempengaruhi 

petistiwa-peristiwa dmia melalui kekuasaan militer,.politik dm ekonomi yang luar biasa 

Sampai talluu 1991 hmya Amerika Serikat dan Uni Soye t  ynng mampu untuk itu, kemudian 



setelah Uni Sovyet runtuh, hanya Amerika Serikzd satu-satunya n e g m  di dunia yang 

menjdi Adydqa sampai sekarang 

Kaj ian tulisan ini mencoba menganal isa hubungan negara Adydaya Amerika Serikat 

dengsn Indonesia selmna periode Soeharto. dalam berbagai aspek kehidupan berbmwa 

dan bmegara yang pemah tejadi dimasa lalu Fokus kqian pada analisis k o p e N  

kernpetitif dan juga konflik yang dialnmi selmla periode Soehmto iebih h g  32 tahun, 

dengan sedikit menyinppng masa sebelumnya sebagai latar belakang 

B. Masalnh dan Pembatasannya 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, masalah yang a h  dibahas dan 

diteliti adalah : Bagaimma hubungan Indonesia Amerika dalam dm dekade pemerintahan 

Indonesia ?, baik masa awal kemerdekaan rnaupun sesudahnya, dalam kajian s e j d  

politik internasional antara kedua negara yans merdeka dan berdaulat Kajian ini meliputi 

berbagai masalah kehidupan berbangsa dm bernegara, yang saling membutuhkan satu sama 

I& 

Karena luamya permasalahan yang akan d i b a h  maka perlu dibatasi masalah yang 

akan diteliti yaitu : 

a Bagaimana proses awal h u b m p  Indonesia A m e h  sebagai negara ymg merdeka ? 

b. Bagaimana hubungan Indonesia Amerika selama Presiden Soeharto b e b a  ? 

C.  Metodolo@. 

Metode yang digunakan untuk menpalisis ;xMah metode k u a l i w  dengan 

pendekatan analieis historis d m  juga andisis politis yang dalarn ha1 ini lebih bsnyak 



melihat hubwan antara Indonesia Anlerika dalam bentuk kooperatic kompetitif dan juga 

konflik 

Pengumpulan data dilakukan di Indonesia, tian di Arnerika Serikat, di Indonesia 

dilakukan penelitian di behagai perpustakaan di Parlang dalarn hal ini Universitas Negeri 

Padang, di Universitns Indonesia dan beberapa perpllstakaan di Jakarta Kermdian ditulis 

essay sebagai awal tulisan dan kemudian diba~va ke Amerika Serikat yang disponsori oleh 

Kahin Center Cornel University IthacaNew York bersarna SEAP Cornel University Ithaca 

New Yo& d m  disana diseminarkan bersarna mahasiwwa Post Grsduage dan bebernpa staf 

pengajar Studi Asia Tenggara di Universitas tersebut 

Di Cornell University d~kumpulkan data tenrtarna di Perpustakaau dan juga 

dilaksanakan wawancara den- beberapa staf pengajar tmasuk  Prof Dr.Mc.Tournm 

Kahin d m  Dr.Audrey Kahin serta Ben Anderson, dari berbapi buku dan sumber tertulis 

lainnya dicoba Mtuk menpndisa kryirm ini. 

D. KeraqkA TeorL 

Ka-iian sejarah politik internasional ini meqgpnakan teori kooperatif, kompetitif 

dan konflik yang terjadi dalam sejarah perpolitikan antar negara di b i a  Hal ini dapat 

dijelaskan berdasarkan sejarah politik internasional yang ditandai de?lgafl kooperasi, 

kompetisi d m  juga ko&ontasi antar n e p r a  Apabila h a  n e p m  atau lebih terlibat dalam 

suatu kodik  kepentinp , rkka ada dua jalan ymg dapa! ditempuh, yaitu 1)  kedua negara 

tersebut melakukan penyelesaian politik lewat diplomasi dan 2) dapat diselesaikan dengan 

kod-ontasi militer atan perang dimana salah satu pihak akan memperoleh kemenangan dan 

tuiuanrrya akan tercapai dengan kemenmgan tersebut 



Dalarn hubungan yang kooperatif d m  juga kompetitic dapat pula diarnati hubungan 

internasional tersebut mtara dua negara atau lebih . Hubungan antar negara yang bersifat 

kooperatif jika dua negara atau lebih bekerjasamn untuk mencapai kepentingan bersama 

baik dithgkat bilateral, regional rnsupun di tingkrlt internasional . Sedangkm hubungan 

kompetitif akan terjadi apabila dua negara atau lebih saling bersaing dalam usaha mencapai 

suatu kepentingan atauplrn tujuan negaranya , kdangkala kompetitif ini sering pula 

mmjurus kepada kodik, apabila tidak diternukan jalan yang lebih diplornasi, dan malan 

akan sampai kepada perang, karma kata para ahli perang itu adalah politik yang tidak dapat 

terselesaikan 



Bab IT 

HUBUNGAN INDONESIA - AAI:EFtKA 1948 -1965 

Hubuqgan Indonesia Arnerika bermula dari keberhasilan Indonesia menurnpas 

pen~bero~itakan PKI Madiun tallun 1948, pada saat lnana di Indonesia sedang terjadi 

revolusi fisik melawan kolonialisme Belanda semenjak diproklamirkannya kemerdekaan 

Indonesia ole11 dwi tunagal Soekarno Hatta tanggal 17 Apstus  1945. Keberhasilan 

Indonesia tersebut menlbuat pemerintah Amerika nemberikan dukungan kuat untuk 

Indonesia dalam mernpertahankan.kenlerdekm1>?a dari rongongan kolonialisme Belanda 

yang ingin kenlbali menjajah Iridonesia seperti kedudulrannya sebelum perang dunia ke 2. 

Faktor lain ymig j u ' a  menyebabkan Anlerika tnendulamg Indonesia karena Belanda 

mengpmakan sebabaij an daia  barituan dunia intemasional yang seharusnya untuk 

menibangun ne,qeri Be landa narnun sebahagian dana tersebut di.plakm untuk lnenlbi ayai 

perang melawan hdonesia, sehingga Amerila Amrang simpdik terhadap tindakm Belanda 

tersebut 

Setelah Indonesia nlempwoleh kedaulatan penuh melalui persetujuan Komperelisi 

Meja Bundm yang hasilnya ditmda tangmi pada taw 27 Desenlber 1949. Dengan 

demikiai praktis Indonesia telah memenangkan pe jumgan revolusi fisik menentang 

kolonial Beland% kemenangan tersebut tidak saja berdasarkan fsktor internal akan tetapi 

juga fkktor external. Faktor Internal, dimana para pemhnpin Indonesia bersama rakyalnya 

saling bahu membahu dalam memperjuangkan dan mempr%rtahankan kemerdekaan Indonesia 

, mereka bersatu padu . tanpa pamrih, den= motto merdeka atau mati. faktor external 

adalah batuan dari b d a g a i  pihak dari banyak negara sahabat yang simpatik terhadap 



ruialah bantuan dari berbqai pihak dari banyak newpara sahabat yang simpatik terhadap 

perjuangan bangsa Indonesia , seperti India, negara-negara Arab, dan tennasuk Arnerika 

Serikat Kenyataan ini disebabkan oleh kernampurn para diplomat hdonesia seperti Haji 

Agus Salim, Sujahnoko, Sutan Syahrir dm bmyak tokpoh lainnya yang memiliki 

kemampuan berdiplomasi dengan berbagai para pemimpin dunia, baik melalui pertemuan 

formal maupun d q  pendekatsn infomal diantm mereka, sehingga bmyak tlegara 

negara sahabat yang simpatik dengan pex-juangan Indonesia mempertahankan 

kelnerdekmya walaupun Belanda selaiu menilding bahwa kenlerdekaan Indonesia 

adalah pemberian Jepans . 

Sesudah tnhun 1950an hubungan Indonesia Anerika bertambah akrab, dengan 

diadakannya perjanj ian aliansi militer , keakraban ini terjadi dirnana Indonesia sedang 

dalarn menjalankan d e m o h i  parlementer , ketika partai Islam Masylrmi sedang berkuasa 

dibawah pimpinan MohNatsir. H u b u n p  mesra ini r u p q a  tidak begitu lama karena 

setelah Indonesia dibawah Presiden Soekarno mencanm@an politik dalam negerinya 

lebih nasionalistis dan rnempererat hubungmqa dengan negara-negara komunis seperti 

RRC , Uni Sovet  d m  beberapa n e g m  komunis lairmya, sekali-pi nlembuka poros Jakarta 

Peking.Kondisi ini bersamaan dengan terj adinya pergolakan politik dalam negeri 

Indoneuia, dimana beberapa daerah menyampabn mosi tidak percaya kepada pemerintah 

Jakarta, setidaknya memmM bebetapa hal, seperti rnengembalikan Dwi Tun& Soekarno 

Hatta, Otonomi daerah, menolak PKI aktif dalam pemerintab pusat di Jakarta Daerah yang 

bergolak tersebut adalah Sumatera, Sulawesi dm beberapa d a d  lain. Militer Indonesia, 

khusurmya Angkatm Darat d im-d im menentang kebijakan politik Bung Karno dm diam- 



d i m  pula mendapat dukungan Amerika yang anti komunis, akibatnya hubungan Indonesia 

Amerika menjadi kurang baik Situasi politik ddam Negeri Indonesia yang kurang 

menguntungklan itu, membawa akibat terhadap hubungan Indonesia Amerika, karena 

Xndonesia dibawa oleh Bung K m o  lebih ke kiri, yaitu ke n e p - n e g a r a  k o m i s ,  

sedangkan Amerika anti komunis, d m  sedang te jadi perang dingin d e n p  blok komunis. 

Hubungan kurang baik ini tetus b e r l q u n g  sanpai terjadiryn lcudeta pa& tahun 1965, 

yang dimenan- oleh Militer, khususnya TNI AD yang rnendapat dukungan dari 

rnal~asibwa d m  elit politik anti komuuis. 



Bab III 

HUBUNGAN INDONESIA - -RTKA 1966 - 1998 

Kemenangm TNI AD dalarn kudeta Mlun 1965 di Indonesia, llubungan Indonesia 

.hnerikn niulai iitienibaik, Kondisi politik d m  ekonomi Indonesia ymig terpuruk akibat 

keteledoran pemerintal~an Soekarno yang lebih banyak memikirkan proyek mmcusuar yzlg 

tidak banyak ~nenyentuli ~-akyat banyak, da11 dengin Manipol Usdek serta politik 

berdikarinya yang anti kapitalis dan kolonialis, membawa kesengsaraan mkyat h inga  

rakyat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokoknya, antri dimana-mana Palinn .- pardl lslgi 

pemerintah tidak mampu mengendalikan inflasi hingga mencapai 900 % pada tahun 1966 ( 

Leo Sutyadarma, 1998; 176). Soeharto yang tidak banyak dikenal baik didalan negeri 

Indonesia maupun di dunia hternasional muncul sebagai pernimpin baru Indonesia 

Soeharto dengan para pembantunya akhirnya memnberi n m a  zarnannya d e n p  "Orde Baru" 

1 . dan masa sebelumnya diberi pula julukan Orde Lama 

Orde Baru berarti perubahan total dalanl berbagai aspek kehi dupm Indonesia, dmi 

praktek-praktek orde lama yang tidak d q a t  mernbawa rakyat Indonesia mencapai tujuannya 

i rnLPv&at makmur y q  berkeadilan Mengutip pendapat Budaya~vm Y.B. 

1 
I Mangnwidjaya , bahwa istilah Orde Baru aslinya diciptakan oleh Hitler dengan Partai 
I 

Nadnya , Hitler menyebutnya Orde Baru Eropq kemudian di oper oleh Jepang dengan 

kelompok jenderalnya yang fasis dengan Orde Ban] Asia Timur Raya Selanjutnya 

Maxmmwijaya menjelaskan bahwa watak orde baru Indonesia h q i r  sanla dengan kedua 

orde b m  Hitler dan Fasisnya Jepang diatas. Kondisi ini tidak bisa diingkari, karena 

keq-lya demikinn. "Lahir dari kekerman dan I~erakhir dalam kekeman pula", 



kenyataannya demikian. "Lahir dari kekerasan dan berakhir dalarn kekerasan pula", 

mental, sikap, pe rmpi ,  sepak terjang, taktik, strategi, metode, sarana dan sebagainya 

sun& fmis dan ektrirn kanan ( J.K Turnakalca, 1998, 75 ). Walaupun demikian 

dismping tindakm ne-aatif tentu juga a& positifhya, dimana Soeharto dengan Orde 

Barunya telah mencoba mtuk membangun Indonesia d e n p  menin@an politik 

Berdikarinya Soekamo. Soehntto mencoba dengan kebijakan politihya untuk mendekati 

ne.w-negara maju seperti negara-negara Eropa Barat, Jepang dan Amerika Serikat 

Sehingga neums-negosa - kaya dan maju akhhya  znendapst kesempatafl untuk berpel-an aktif 

dalam membantu Indonesia yang sedang sakit d a l m  berbagai aspek kehidupan, seperti 

?konomi, politik dan masalah sosial lainnya 

Pmerintahm Soeharto secara &if telah rne:ndorong investasi asing dan bantuan 

luar negeri. Kebijakan Orde Baru yang membuka dk i  terhadap investssi Barat, terutama 

n e _ m  kapitalis Eropa Barat d m  Amerika Serikat serta Jepang . Pada t a h  1967 

Pemerintah Indonesia tidak hanya mengeluarkan mdmg-undang investasi akm tetapi juga 

membuat aturan ymg memudahkan bagi n e y m  investor untuk rnenaaamkan modalnya di 

Indonesia. Secara khusus Indonesia juga telah nlenandatany perjanjian dengan Atllerika 

S& yang i s inyamembdan jaminan bagi para investor Amerika d a l m  menmamkan 

modahya di Indonesia ( k o  Sqwktma, 1998, 177). Dalm politik luar negeri SoehMo 

bergerak cepat den-= menegaldran kembali politik luar neseri Indonesia yang '' bebas 

alitif " seperti yang dicetuskan oleh Bung Hatta mantan Wakil Presiden lU pertama . 

W a l q u n  pada awal pemerintahan Soeharto berjalan lambat, namun karena situasi dalarn 

ne+ Indonesia yans hams mendapat prioritas utama . Pernusatan perhatiml Man negeri 



ini. dilakukan Soeharto. berdasarkan kepada kepentinnan luar negeri dan keamanan 

Indonesia yang sangat tersantung kepada '' Ketahman Nasional ". Ketahannn Nasional 

adalah suatu kondisi dinamis untuk men.@adapi berbagai kemun&inan ancaman, tantankgin, 

hambatan dan ~an~8uan yang rnembahayakan keurtuhan dan kelm~mmgan hidup b m g a  

Indonesia dalatn rnencapai tujuannya yaitu m q w a k a t  adil dan makmur. Ketahanan 

Nasional meliputi ketahanan idiologi, poli tlk, ekonomi, sosial budaya dm hadcam, ymg 

berperak menurut teori mikro dari ketahanan diri, lingkqym , wilayah d m  seterurmya 

Dalatn ha1 ini kedudukan Indonesia bususnya dalam bidang militer tetap netral, kebijakan 

ini banyak dipuji oleh om%-oran,p Amerika yang mulai mempertaqakan pendekatan 

nepara merekit dalan tnasalah pertohman di Asia Tengara . Krbij akm Orde Bat-u yaup 

Iebih moderat dalam Non-Aligned Movemen ( Gerakan Non Blok ) dm masulmya 

kembali Indonesia kedalm Orgmisnsi M a  PBB , Bank Duni& IMF, semua ini 

memberikan bukti bahwa ~ k d e  Baru sangat men-mdalkan bnntuan Barat temtama lmtuk 

memulhkan ekonominya, kebijakan politik itli di1aks:maka.n karena satu-satunya jalm yang 

terbaik untuk rnencapai ketahanan nasional Indonesia (Paul F.Gardner, 1999,532,533). 

Selanjutnya Paul rnenjelssksn prakarsa lain y q  dilakukan oleh Soeharto pada 

awal pemerintahmya dalam kebijakau politik luar negerinya, mernajukan Association of 

Southeast Asian Nation (ASEXN? dalam pertemuan puncak den-- kepala pemerintahm 

n e ~ a r a - n e p  ASEAN , Malaysia, Thailand, Sin-wure dan Philipina pada bulan Agmtus 

1967. Dalam pertemuan ini Indonesia membawa konsep Ketahanan Nasional masing- 

masing n e p  amat penting, dan MEAN ndalah watu perujudan perluasan menjadi 

Ketahanan Regional. Dalm nrmusan tersebut Indonesia sangat bet-hati hati. karena 



kemungkinan bisa dituduh aliansi mil iter. Kerjasama ini dengan jelas dinyatakan kerja 

sanln ekononli dimtarn ne-para Asia Ten~ara  yang bertujuan untuk menin&atkan 

ketahanan ekonomi masing-masing negara anggota yang pada akfiirnya akrm meningkatkatl 

ketahanan rezional Asia Ten-. Kerjasama ini pada akhimya jugs berkembang ddam 

bmbagai kegiatan antara lain usaha untuk bebas dari pangkalan asing, namun dengan adanya 

par@alan Amenka Serikat di Philipina men-tynlun-pkan Indonesia yang anti komunis, 

karena akan dapat membendung kemun&inan ekspansi Cina, pada pada waktu itu hubungan 

Indonesia Cina smgat ter_nanggu &bat Kudeta Kom~mis ymg dituduh didalrmoi oleh RRC. 

Walmpun kerjasama ekonomi ASEAN ini sari-pat sederhana namun mendapat penc&arpm - 
dari dunia karena dimgap paling berhasil dalam m.enggalang p e r s m y q  kenyatasn ini 

dapat dilihat pada waktu setiap sidang umum PBB dan d d m  pertmuan Pasca Menteri 

T h a n  d m p  negara-neb- mitra dialog seperti Arnerika Serikat Jepang, Masyarakat 

Eropa Canada, Australia Selandia Baru dan Korea Selatan ASEAN berhasil 

memberikan p e q m h  yang jauh lebih besar dalam urusan internasional dibandinp den-- 

y q  dilakukan oleh masins-masin3 n e - m  secara sendiri-sendiri. 

Pemeintah Soeharto yan3 anti komunis. salah satu penyebab hubunpan Indonesia 

Amerika makrn mesra, d i s q i n g  faktor ekonomi dan militer, namun dalarn masalah 

Vietnam Indonesia berusaha untuk menjadi penen_& dm mnlah menawarkan berbagai cara 

untuk menyelesaikan masalah Amerika dengan Vietnam Dalam kesempatan pertemuan 

Soeharto den-- wakil presiden Arnerika Humphrey, Soeharto men-wlkan dan 

menawarkan Indonesia menjadi penengah antara Washington clan Hanoi, realisasinya 

Sienteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik men~hubungi Hanoi untuk menlbicamkan 



masalah ini. setnentara ini berlangsun_p Presiden Amerikn Jhonson men-numumkan 

penghentian sebahagiatl penhornan terhadap Hanoi. keputusannya untuk tidak lagi 

mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat. Kesempatan ini dipergmakan oleh 

Indonesia untuk menawnrkan diri sebngai penelgah, seperti Afnerika juga pernnh nlenjadi 

penen?ah pnda waktu sengketa Indonesia Belanda melalui pemdingan Kapal Renvill e. 

Nmun usaha ini tidak disetujui oleh Hanoi, walwpun Amerika menyetujuinyq nkllirnya 

Paris dijadikan ternpat yang palins tepat dm disetujui oleh kedua belah pihak yang 

bersenpketa ( Paul, 1999; 533). Denlikirmlah l l u b ~ a n  Indonesia Atnerika masa Presiden 

Johnson y a n ~  - cdup hamonis, dan setelah masdah Vietnam selesai maka kedua Ne-ama 

mencari dan mengemban&an ism yanp lebih ,jobal untuk dibicarakan dan salin9 

Hubungm Indonesia Amerika makin m- walaupun Amerika tidak 

tennarmk investor terbesar dalarn penanaman modalqa di Indonesia Investasi Amerika 

dalam berbapai proyek kelyasarna hanya mencqai total US S 1,91 selama tahm 1967 

h i n p  tahm 1988 sedangkan investasi Jepang melebihi Amerika sebesar US S 21,l ( Leo 

Suryadinata, 1998, 178). H u b m p  erat tidak nletl_earah kepada alimsi militer, dalam hal 

ini pemerintah Soeharto bermaha untuk menarik jarak tertentu , ha1 ini terlihat ddarn sikap 

Indonesia yang san-pat hati-hati dalarn masalah militer. Dalam ha1 ini Indonesia 

b e r p a n h ~  bahwa masalah pan-ekatan militer asasin3 di Asia Ten- bersifat 

sementara d m  pads suatu ssat akan diisi oleh ne-pam Asia Tenggara sendiri. Dikabarkan 

bahwa seb@ kandidatnya adalah Indonesia Masdah pmgkalan Amerika Serikat di 

Philipina Indonesia ti& pernah secara terbuka rnendukuns kehadirsnaya, akan tetapi 



s e b e n q a  pan&alan ini sans& m e n _ m & a n  Indonesia yang anti komunis untuk 

membendun_p kernun&inan seran-p8n atau intervensi dari RRC. Para pemirnpin Indonesia 

baik hi k a l a n p  sipil maupun militer san.;at nasionalis, namun pandan_m mereka 

terhadap kehadiran panpkalan - militer asin3 di Asia Ten,gpra kadan&da berbeda, sepetti 

Adam Malik berpendapat bahwa jika Arnerika Serikat menarik diri dari Asia Ten- 

Indonesia tidak setuju di-ptikan oleh pmqkalan asing lainnya, untuk menpt ikannya  

harm ne.gara-ne_m Asia T e n p  sendiri. Pimpinan militer seperti Ali Murtopo 

menvatakan bahwa keatnanan Asia Tengara  ham berdasarkan konsep ketahanan nasional 

dan ketahanan regional : artinya bahwa masalah keamanan Asia Tenggara harus ditentukan 

sendiri oleh Asia Ten- dengan kata lain bahura pankalan asing tennasuk h e r i k a  

tidak boleh mengintervensi masalah-masalah keamanm ne.gara-ne_m Asia Tempm, dan 

merekalah yang akan m e n j q y a  sendiri-sendiri ( Leo Suqw,h@ 1 9983; 179). Berkaitan 

dennan masalah ini, dm akm besar pe@ hubunpn Indonesia Amerika adalah konsep 

Zona Perdamaim Kebebmm datl Netralitas ( ZOPEAN) d m  konsep Zona Bebas Senjata 

Nuidir di Asia Ten_- yans diajukan oleh Indonesia secara resmi dalam pertemuan 

n e m - u e g a m  - S E A N  tahun 1987, jika hal ini &an dilaksanakq maka pasti akan 

mengum= kepentin-ean strategis Amerika Serikat dalam membendun_~ penunaruh Uni 

Sovyet di kaivasan iai. Akan tetapi Indonesia tidak menlperdulikatlllyq karenn Indonesia 

ingin meme-ean8 peranan y a y  le bih besar dikawasan hi .  

Selan_Iubqa Leo men. elaskan bahwa masalah lain ymg berbeda antara Jnkartn dan 

Washingon menzenai n o r d i s a s i  hubun-pn Washingon- Beijins dalam hal ini Amerika 

berusaha metnbujuk Indonesia agw melakukan hal !ran3 sm~a. nntnun Indonesia tidak 



V 

sependapat karena a k a  merupakm pembentukan aliansi stratezis. Demikian pula densan 

bantuan dner ika  terhadnp Cina dalarn berbapi peralnlnn persenjaram , Indonesiaput~ 

tetap tidak bergeming, karena Indonesia yakin bahura bantuan Amerika tersebut berupa 

peralatan militer yang tidak canLpsih dan tidak aka meaamgy keamanan MEAN padn 

umumnya clan Indonesia pada bususnya Walaqun berbeda penciapat dan malahm 

bertentan-nan, nmw1 hubun~an Indonesia Amerika temp baik 

Kondisi ini merupakan usaha Soeharto dalarn membmrmn politik di Indonesia , 

ymg bertumpu pada " perencanam dari ~UU" (top-down planing) den-pan pendekatan 

Security Approach , oleh karena itu peranan pemmintah san.gaf d o m i m  dalam menetapkan 

berbagai kebijakan, terutama ynap menyan-&ut kepWan politik yang d i p e p s  sepenulmya 

oleh Soeharto sendiri, baik politik dalam neseri maupun politik luar ne-peri. Model 

pembangmm politik y q  dikembm&an ole11 Soelmrto senlacam "depolitisasi masa" 

dimwa dalam lapangan kepartaian pemerintah menekan dan mendorong partai-partai 

politik untuk rnelakukan &si. Akhirnya psrtai y a q  diakui hmya t i p  saj% yaitu Golkar, PDI 

Oan PPP, .ymg pada akhimya semua organisasi sosial politik diharuskan men.ggmakan 

Pancasila seb@ satu-sahmya azas, dan orsospol yan3 n~enggunakan landasan lain 

dilarms hidup di Indonesia Kebijakan model ini oleh AfEm Gafiu dijelaskan dalarn 

bentuk "depolitisasi w-men" ( depolitization ar-mient) dan '%ebij akan massa 

men_nambaq" ( floating mass). Seiring den-m itu birokrat pemerintah mengalami 

politisasi ti& ( higly politized bureucracy). Dalam ha1 ini k m q u a n  Soeharto memang 

h m  dialrui untuk menjadikan segdaqra dibawah dirinya, karena Soeharto mempunyai 

smjata yang q u h  d m  selalu digmakannya yaitu tudilhan terhadap individu. kelompok 



vana menentanma denpan "subversi, ektrim kanan, PKL aktor intelektual, kiri baru dan - .., - .  u 

GPK d m  lain s e b q i n y a  Namun dernikian kebijakm ini menelan b q a k  korban antara 

lain d a l m  berbagai peristiwn yang menserikan seperti yang puncaknya terjadi Malari 

1971. , 1987, penernbakan dili, peristiwa Tanjun_~ Periok. peristiwa Larnpung, Peristiwn 

Xceh, Tasik Malaya Situbuwondo, Pontianak , penyerbuan kantor PDI 27 Juli 1997 dan 

banyak yang lain Untuk men_mtisipasi ini Soeharto menywnpaikon pidatonya t_pl 16 

Armstus .4 1989 dendm menghembuskan angin "keterbukm" narnun dal am reali sasinya tidak 

terbukti sama sekali. Kebij akan Soehnrto seperti diatas tidak banyak pen-gmhya terhadap 

hubungm Indonesia Amerika walaupun Amerika dalah negara yang demokratis dan 

bidarmya HAM. 

Model pernbangunm ekonomi yang diterapkm oleh pemerintahan Soeharto 

inenitik beratkan kepada sasaran perturzlbuhan Qro~vth), strate@ itu telah menunjuldran 

kernajuan yang cukup berarti, dimana perekonomian Indonesia "telah naik kelas" dari 

status berpendapatan rendah ~neningkat menjadi berpendqatan menen-gah, terjadi 

pwgeseran dari struktur pertanian ke industri, p e m b m p a n  prasarana dan sarana umum, 

transportasi, komunikasi, listrik kesej ahterm sosial, pendidikan dan lain sebapainya 

Narnuu pembanwm tersebut menelan korban yat-13 bea:ar dimana hutan3 luarnegeri sudah 

mencapai US  S 100 milyar lebih, dan ymp paling parah 1agi &ah terjadigra 

pen2ekploitasian m b e r  kekayaan al am tanpa batas dm pensorbanan buruh d e n p  upah 

vang sari-pt rendah d e w  men-pabaikm aspek kesejahteraan mkynt banyak Masalah 

pemerataan hanya dicantumkm dalarn GBHN namun icenyataannya ( taken for _pmted) 

dengin mekanime ymp lazim disebut trickle down effect, sedangkm ymg terjadi adalah 



trickle up effect , model ini bisa dikatakan sebagai ., pola prilaku kapitalisme. Kondisi ini 

membuat hubungnn Indonesia dengm negara kaya khusurmya Amerika mau tidak mau hams 

membaik, karena keterpntun-nan terhadap utang tersebut 

Ketergantungan terhadap luar negeri yang tt:rus menerus meningkat se t iq  tnhun 

akibat bertambah banyaknya u t a n ~  baik yans dikelola oleh pemerintah m q u n  oleh 

swasta, kenyataan ini makin tidak dapat diklendalikan . Arus modal win3 semakin nwdah 

masuk ke Indonesiq karena pemerintah memberikan kemudahan yanp semata-semata untuk 

memperbesar sekelompok kecil pen-maha besar y m ~  dikenal den-m kon_elotnerat 

Kondisi ini dibuat sedemikian rupa den.gan dikeludannya berbagai undang-undang d m  

peraman pemerintah seperti undan,p-undang No 1 t:&un 1967 tentanp penmaman modal 

asinn undmp-undan3 No.6 tahun 1968 tentang PMDN, undang-undan2 No. 14 tahun 1967 

tentam - perbankan dan undang-undaq - lainnya den-gan "one Share one vote" artinya bahwa 

den- -. berbapi kebijakan ekonomi tersebut Indonesia meqjadi n e , F  yang benar-benar 

terbuka Para ahli ekonomi biasanya menyebut den-= "politik pintu terbuka", peram-an 

devisa bebas, ranggan paket dereylasi y a q  berkepmsjim_pan, PP 20 tahun 1994, AFTA 

MEK, meqkondisilcan Indonesia makin san-d terbuka mtuk dijadikan ekploitasi modal 

asing d m  menjadikarmya lahan globdisasi b q i  n e , F  rnqu seperti Amerika Serikat, 

J~pane dm n e m  - -newma Eropa lainnya Kenyataan ini juga terlihat dalml bid8113 

pen-waan sumber ekonomi vans dikuasai sepenuhnya oleh sekelompok kecii penpsaha 

besar ?an% merupakan perpanjargm tsln-pn dari overseas Chinese pang telah men~uasai - 

sebahqan besar ekonomi Indonesia Kepentin_ean pengusaha mendapat dukunpan dari 

pen-ma : ha1 ini yanp membawa rmburnya korupsi, kolusi d m  nepotim~e s e h i n ~ a  M a t  



kecil makin tertindas. J.K. Tumakaka menjelaskan bahwa kondisi ini menempatkan 

kelliduprm ekonomi masa rakyat semakin berada pnda posisi marginal dan tertindns, yang 

rasrmya elit penrgasa dm birokrasi lebih kejarn dan lebih jahat dari pensuasa tempo dulu 

( J.K. lbmkaka 1998: 94 ). Walmpun Amerika telah mengetat~ui kondisi Indonesia 

seperti ini, d m  merupakan rmatu keanehan bahwa seb* negara demokasi yang 

rnenlgumkm HAM, kelihatan pemerintah Amerika ~eolall-01 ah menutup mata dengan apa 

yang terjadi di lndonesia Kadang-kadang pemerintah Amerika rnemang menggunakan 

senjata HAM untuk menekan hdonesia ~mtuk me~nperbaiki catstan hak azazi manusia 

hanya sepanjans masaiah tersebut ti& akan mengganggu kepentingan stratems Amerika 

K e l i h a t q a  politik luar negeri Indonesia bersFfat independen , walqun ddmn 

aspek ekonomi Indonesia sari-pat tegantung pnda Amerika Serikat , dm ne-ma kaya 

1-a di dunia, te-a kepada J e p a q  Di bidms perdapxgan elwpor Indonesin ke 

Amerika Seikat mencapai 20,2% dari seluruh total ekspomya sampai tahlltl 1983, dan 

13,!?/0 td1un 1991 dan 1992. Bantuan h e r i k a  Serikat terhadap Indonesia sangat besar , 

sehinga, oleh karena itu Indonesia tidak akan bermusuhan dengan Amerika Serikat 

Dalam berbagai peristiwa adakalanya Indonesia hanu men-dah atas tekanm Amerika, 

seperti beberapa bantuan dikaitkan dengan masalslh cialam neseri Indonesia seperti, 

masalah W. Pada khun 1978 misalnya dibawah tekanm iunerika Pemerintah Indonesia 

melepaskan sebahacjan besar tahanan politik G30 S PKI , juga peristiwa penembakan 

Dilli tahun 1991 , Amerika tidak s e n q  d q  peristiwa itu akm tetapi kemudian 

menerima penjelasm Indonesia, den-m demikian An~erika sari-pat berhati-hati pula dalam 

menekan Indonesia Akibat pembunuhan Dili tersebnt Belanda d m  myarakat ekonorni 



Eropa malahm men&entikan bantuartnya terhadap Indonesia . dan lnendesak Indonesia 

untuk rnemeperbaiki catatan hak-hak azazi manusianya Presiden Soeharto membentuk tim 

khusus untuk ini, dan hasilnya beberapa p m i r a  miliiter dimutasikan. Jepang dan Amerika 

nienerima penjelasan penierintah Indonesiq &an tetapi Belmda tidak akibatnya 

Pernerintah Indonesia marah terhadap Belanda yans mengeritik dengan Qencar dan terus 

menerus. Akibahiya Indonesia rnenuntut penlbubaran IGGI dan nienol nk bmtuan Belanda 

Keputusan penolakan bantuan ini k m n a  Indonesia wdah memastikan sebelurnnya bnhwa 

Anerika dm J e p a u  - aka1 berdiri di belakaq &-I meodukutl_p Itldotlesia ( Leo, 1998: 

I so 1. 

V a n m  Paul F. Gardner bdiwa p eruerintahan hnerika dibawah Presiden 

Richzird M. Nixon merupakan titik tertinggi hul>unm Jndonesia Arnerika, ha1 ini 

diketahuinya h i  bmiyak orang Indonesia ym,q me~iyebutkan b d w a  pada tahun 1969 

Nixon bd -a t a  kepada hfarshal Green yang pada w~ktu  itu asisten menteri luar negeri '' 

Indonesia adnlah s u m  new- yang s q a  penting, matru tle.tp-a ymg masa depan d q a t  

menjadi sumber stabilitas di Asia Ten- apabila ha1 itu berjalan den-m semestinya 

Nixson adalah Presideti Atnerika pettasita ym19 rnengunjun@ Indonesia d a l m  masa 

jabahmya, d m  Soehmto men.ydakan kunj~n~pnnya ym_p p e r - a  ke Amerika Serikat 

pada waId~~ Nixson menjadi Presiden Amerika Pada i v h  itu disepakati bahwa Amerika 

akan membantu Indonesia dalam bidang ekopnomi, , militer, terutama penjualan 

p e r s e n j w  yemg diperluas dan perlen_pkapm untuk men_phadnpi berbqai  aksi untuk 

kepentingan umum Disamping itu doktrin Nixson yang diurnurnkan pada tahm 1969 

cocok dengan konsep KerRhrman Nnsional yang diperkeualkan Soeharto. Kondisi yan_p 



besitu mesra ini berubah dan sedikit men_necewakm setelah Presiden Getrald R. Ford  van.^ 

dalnm kebijakannya sanpat dipenpatuhi oleh kong-es, terutama dalam kebij &an h e r i k a  

terhadap masalah hak azazi manusia di Indonesia, perkembanupan demokmi, masalah 

penyelesaian keterlibatan Amerika di Vietnam dan kebijakan Amerika terhadap RRC. 

Kekecewaan Indonesia tersebut kemudian terobati den-pn kun-iungan Presiden Amerika 

Ford ke Indonesia tdlun 1975 yang membuat pemyatm bahwa Amerika akan metnbantu 

ekonomi dm militer secara bilateral clan komitrnen regionalnya (Paul 1999;536-537). 

Berbeda dengan Ford, Presiden Carter menetqkan kebijakau politik yang kurans 

mengmtun&an u Indonesia, kebijakan tersebut ketika Washin.$on menebantarn Indonesia 

dennan - npa -  van^ - dikenal deqan  .'Triple whammy" (puMan ran_nkap ti&). Pulculan tersebut 

herisikan !) men_- penjualan peralabn militer, 2) menghentikan bantuan makanan 

daqn 3) memaksa Indonesia membeli berm dori h l e r i k a  Kebijakan ini n~elnbuat 

hubm-pn Indonesia Amerika mdai t e m . q y ,  narnun tidak sarnpai terjadi keretakan yang 

serius ; demikian Paul rnenjelaskan ( Paul 199,540). Den-p.n d m i k i m  ternyab Carter lebih 

idealis dalam menetapkm kebijakan politik luw ne-p-iqa, dibandirgkm~ dengan 

pendahulunya dm juga dengan penggantinya Presiden Ronald Reagnl yrmg ddam n m a  

jabatamya terlalu Ideologis. Kebijakan R e a p  yang ideo1o.G~ tersebut terlihat pada 

w a b  ia rnenirqdkan dialog Utara Selatan ymlg telah didukung oleh Indonesia secara 

&if dalam Gerakan Non-Blok, kebijakan Arnerika ini men~ecewakan Indonesia lebih- 

lebih lagi setelah Reagan menolak ketentum-ketetltum Hukun1 Laut hterr~asior~al y- 

diusulkan Indonesia dencpn konsep Zoone Ekonomi I h l u s i f  Indonesia (ZEEI), narnun 



hubungan tersebut terobati dengm pertukaran kmjunpn presiden, dm pada saa! itu Reqan 

mengusahakan memindahkm perhatian kepada masnlh, basin Pasifik 

Kernudian pada waktu George Bush menduduki jabatan Presiden Amerika yang ke 

41. yanu - dilantik pada tallun 1988 , ia nlelanjutknn kebijakan politik luar negerinya yang 

telah dirintis oleh pendahulunya terutarna men,~nai  basin Pasifik dan Indonesia Bush 

mene-mkan kembali politik "acces policy" (kebijakm jalm masuk) dan menerima 

kedmlatan Indonesia atas Timor Timur. Namun konges menentang keputusan hi dan malah 

men,etiukum Indonesia den- m@ientikan bantuan militer, khususnya pelatihan militer 

senilai US$ 2,3 juta Narnun Presiden Bush tetap pada pendiriannya, sehin~r~a aklhirnya 

konges dqat  jusa menyetujuinya aamun den-gin _pencar banyak an3nqpota kongres 

menyuarakan masalah hak azazi manusia di Indonesia ym.3 terabmkan Kondisi ini 

membuat Soeharto mexpm,bil kebij akan untuk mendirikan Ro~nisi Hak Azaznzi Manusia 

pada bulan juni 1993. Kcmudim berhnut-turut Indonesia mmdapat tekrman dari Amerika, 

dalani behagai rnasalah atltara lain cat- hak mi lnanusia y m n _ ~  h a m  diperbaiki, 

masalah Timor Timur dm rnasalah b h  den-m upah y q  rendah dan lain -1aiwya 

Akhhnya Soeharto m e n - a a n  bebexrrpa tokoh ha. azazi manusia PBB berkunjun3 ke 

lndonesia untuk berbicara den-m tokoh Fretelin Xanana Gusmao yang te~tan~kap dan 

diadili di Jakart~~ Setelah selesainya perm3 din-gin Amerika meningkatkm dm 

memberikan perhatian yang bertam,bah tinggi terhadap masalah hak azazi manusia 

Indonesia disamping masalah Timor Timur, setiap ada kenim,ekinan bnntuan selalu 

dikaitkan den-erm catatan HAM Indonesia, dan malah ditin.&atkan dengan rnasalah 1-a 

seperti kondisi pekerja buruh Indonesia ymp amat jeleb de~igan memberikan Qaji dibawah 



standar,. Untuk ini malah Arnerika akan meneentikrln bantuannya terhadap kemudnhnn 

dalarn p e r d q a n m  - jika catatan HAM d m  kondisi buru. Indonesia mnsih jelek Soeharto 

memberikan jawabannya dengan menetapkan Upah Buruh Minimal (UMR)Masalah ini 

sampai Soeharto turun masih belum terselesaikan. 

Mmalah buruh dijadikan senjnta bapj Arnerika dalam memberikan bantuan kepada 

Indonesia Pemerintah Amer-ika sesudali berakhinlya pelrmg dingin men_pmlcam nkan 

men-pakhiri memberikan kmudahan-kemudahan p e ~ d a g a n ~ p q  jika catatan hak azazi 

m u s i a  dalarn rapor masill jelek Presiden Clinton sangat serius da lm  men-pitkan 

masalah ini dalam menetapkan bantuan kepada Indonesia terutama dalam memberikan tarif 

rendah t e M q  ekspor Indonesia ke Arnwika Setlkat dibawah "Generalized System of 

Preference" (GSP). Dalam hal ini Jakarta menangppi deyan bmsaha  memperbaiki rapor 

hak azazi manusianya d m  sekali-yw juga memperbrliki nasib bundl dm men-purangi 

keterli batan militer dalam penyelesaian pernasalahan b d .  Abdul Latif Menteri Tenapa 

Kzrja Indonesia tnenyatakmi s e t i d h y a  terdapat 900 serikat buruh tin&& perusallaan 

yang tidak berafiliasi dengan Serikat Buruh S e l d  hidonesia (SPSI) dibawah kontrol 

pamerintah. Latifju.p mernberlkan pemyaiaan politiknya bahwa Indonesia akan menerima 

dim &an mengikuti setiap keputusan yang dibuat sqanjrmg akm memudahkan ekspor 

Indonesia dibawah GSP. 

Persoalan lain yang m m p j a l  hubungpn Indonesia Amerika periode Soeharto 

meliputi p e l a k s m  d e n l o h i .  Salah sntu ciri demo:krasi adalah melaksanakan pemilu 

y e  d e m o M s .  Pmi lu  di Indonesia bertujuuan untuk memilih an.gota DPR RI, DPRD ( 

Tin-nkat I dan II), narnun dalam k e n y a t w a  yang dipilih bukan o r - g n y a  ntaupun program 



kerjnnyn, &an tetapi addah "tanda gambar". P e l n k s a n ~ u n  tidak luput dari 

kecuranm - d m  ketidnkadilnn Para pengunsa kelihatannyn hanyn nlenyebut istilah jujur dm 

adil setiap kampanye, kampanyepun menggunakan fasrlitas pemerintah yang s e h m n y a  

dilarang hehnya  jauh sebelwn pemilu dilaksanakan pemenan-rmya rmdah dapat diketahui, 

demikian pula dengan calon presiden sudah dapat dipmtikan Kenyataan tujuh kali Pemilu . 

selama Orde Barn, Soeharto tetsp menjadi calon im~al  berdssarknn "musyawarah 

mufakat"(demokrasinya d a  otoriter), padn ha1 dalam undang-undwg dasar 1 9 4  dinyatakan 

bahwa presiden dipilih denpn s u m  terbanyak Kondisi ini hmya melnbuat pemerintah 

h e r i k a  mmatldang sebelah mata, karena persoalan ini tidak akan merugikm Amerika 

baik dsiam bid- politik manpun dalam bid* ekonomi. 

Walaupun demikian otoriternya penyasa Indonesia tidak banyak men-pganggu 

hubun-gm Indonesia Amerika, kondisi ini terbuliti dengan silih benptinya Presiden 

h e r i k a ,  mulai dari Nixon sampai Clinton tetap saja hub~m.gan tersebut baik, walaupun 

dalarn perjalanan sejaralmya terdapst kerikil-kerikil kecil ?an% seldu d q a t  dihindmlran 

untuk tidak tersandmg. Setiap ada persoalan selalu dicarikan jalan kelumya dengan baik 

Kemvitam itli membuktiknn b d w a  Soehar-to me- seorang ahli stratem ymg pintar, 

dan ini pulalah yans mernbawanya termasuk pernimpin yang terlama berkuasa di &a 

seb@ Presidea MeIalui konsep Ketahanan Nasional dan Politik Strate* Nasional ym9 

direkayasa oleh Soeharto sendiri di berinyn nama "Politik Strate.@ Nasi onal", yang 

kel;uatarmya dinnmakm Ketahanm Nasional y a q  bertuqu pada unsur kekuatan elit 

politik, b i rokd dan militer, s e h i n w  kesemuanya dapat dikendaiikan di meja Presiden 

Soeharto. 



Sebana .- contoh d q a t  dijelmkan dalarn kondisi perkembanpar1 clan peranan 

Sot.1lmto sendisi sepet-ti. pasa pen1bnnt-u preside11 tervtmla yanp bernsnl dari tehlohat ynng 

memperoleh dd,un_nan dari Bank Dunia d m  h w i k a  Serikat . rupanya dukunpan tersebut 

tldak betitll -. pentin3 ketimban~ dukutl~an Soeharto ymlp nlemntl~ tneme~at1~ kutlci utmna 

dalam pen_eendalian kehidupan di hdonesia hlen~uut pandang.11 Paul F. Gardner bahwa 

pro_et-mi deregulasi lndonesia , dnlanl bentuk 'Lpaket" lar1.&ah -lan&all refotmasi secarn 

per-iodik telah berlanjut terus menerus. hal ini terbukti denem meni~i,&ahya ekspor 

bwatlg-bar- jadi ~ne~iinekat den_pan an@a rm-rata tdlunan sebesar 17 pessen aelana 

rencma pen~bangunan lima tahunan terakhir pada tahrm 19'73, yang sari_@ perqengaruhi 

keter_pautuneatmya kepada nhyak Padn td1~11995 d m  1996 pro-m1 dereglasi beyjalnn 

lebih lamban sebab hams menghadapi kepentin9-kepentin-m ekonomi y-5 sudah 

berakar, m ~ u n  b e l m  menlput1ya.i akar tung_nan_e yatq krl& ( Gardner 1 9 9 9  561). 

Pemikian pula dalarn pro.- liherdisasi Indonesia dm pertumbuhan y q  

di&ib&mya dalm pelmi- barmg- b - x m ~  j adi y a q  menebah hubun-pn Indonesia 

iherika teruitama dalam h d  perdagan-pan. Pada waldu impor Amerika Serikaf dari 

produk-produk pritner Indonesia sepetti minyak, karet, rninernl , teh d m  lJang )ran% sejenis 

temyata tetap stabil sampai tahm 1995, sedanekan impor barang jadi menillgkat s m p a i  

129 perset] ( S t e h ~ o  Guzzitli (1998): 78). Sednt~cjwi produk Indonesia seperti 

:elekomunikasi, listrik komputer hanya mencapai am&a tidak sampai 2 persen dmi impor 

. u e r i k a  S e r i k ~  namun dari tnhun 1990 hirls9a tnhuti 1995 telah tesj adi lol1jakan satllpai 

2400 persen ini suatu pertanda bahwa Indonesia dimrmgkinkan untuk lebih baik asalkan 

didukung oleh politik d e m o h i  van3 lebih baik d m  tumalah Ha111 dipethatikat~ den_pntl 



sun.@-sun.sgPuh, terutarna menurunkan m.@a catatan p e l a n g y m  H m  di Aceh. Timor 

Timur dan bebernpa doerah laitmya di Indonesia 

Menmtip .- pendayat Stefano Ouzzitii dalam bukunya yang berjudul Realism in 

Intelnational Relations and hten~ationnl Political Ecotlonly, lnelq&dcatl bahwa kuotn- 

Lwota Amerika Serikat terhadap tekstil t m s  merterus rnenjadi sumber percekcokan antara 

Indonesia- Anlerika Serikat: karena mnsalnli itli ilien~paknti konsensi Anerika terhadap 

Indonesia dimana sister11 kuota ini Indonesia nierasa Lcotnnya terldu kecil dan 

bel-tentanean deagan General tl~_ereement on Tariff and Trade. Mengenai pwsoalan ini 

hdonesia nienlperoleh dul,mngan dari Kamar Dagany Indonesia Amerika PireLdur 

Ekekutiftlya y a n ~  -. ben~atna Wyne Fornest_ trialail mette_easkatl bdlwn " katni metlpdakatl 

lobying bertahun-t&un lamanya supaya kuota tekstil Indonesia harus dinaikkan jika 

dibanding den-m peilgekspor h i  Hotl_ekon_e Masdail h i  j u A p  d ibd~as  oleh Gmdner 

menyatakan bahwa sesuai den_= rezirn World Trade Ornanization yans baru dm 

bar-  ditnulai tamgal I Deseniber 1994, kuota tekstil b e i  setiap ne-ma akati dinaildrat1 

reeera secara beran-esur-an_esur smnpai tahutl 2005 dm pada waktu itu semua kuota 

prdctis aka1 dihilangkat~ Hal ini perlu dicatat dalanl hal ini adalah tidak ada san-nkut 

p u p a  dm_m Indonesia, sebab pada saat itu Indonesia hams marnpu hersaim . - lanesune . -. 

dmnm p&r&m~-pabt-ilcan biaya rendah terutmna pea~ekspor dari Cina d m  mut~_et;in jusa 

dari India ( Gardner, 1999; 562). Dalam ha1 ini Arrlerika Serikat kelihatannya saneat 

prrllatrn tetutatua men~enai perlindwpul p m g  diberikau kepadn lildonesin kepada h&-hak 

k~m"l i ikan  intelektual tennasuk di antara efek-efek sarnpin~an dari pertumbuhatl ekspor 

vane bepim cepat Hal ini dillulai semen-jak kunjutlgntl Presiden Atllerika Serikat R e v 1  . -. 



ke lndones~a pada tahun 1986, Arnerika Serikat telah niendesak srlpaya diarnbil seran,qkajan 

perlindun~an terhadap hnk tnilik intelektual. akibattlya Ir~lonesia men~eluarkru~ wutldatlg- 

w d a n ~  .> hak cipta dan n~enpesahkan undang-undan_p hak pzlen tnhun 1991. ( Jhon 1Y.Sloan 

(1999; 123). 

Xmerika Serikat d m  beberapn negara Lndustri Bnrat d m  Jepans telah bcrusahn 

untuk rnemasukkm standar -amdar  perburuhan d m  korupsi di ~ e n d a  World Trade 

Orcrmization ym_e akhirnya merupakan suatu suniber percekcokan dalam hubungan 

perdagau_~atl antar negara tet'utarlia Indonesia karena nlenmut Honp K O I ~  News Indonesia 

termasuk ranking .- pertarna neeara .. korupsi terparah di Asia sesudah India, Cina Vietnam, 

Korea Selatm Tllailatld Fillipina Taiwan- Malaysia Jepatl~, Hang Kens dan Singapura 

dan . jum - termasuk negara yane -. upah buruh tninimumnya terendah di dunia Menteri h a r  

Xewt.i Anlerika Serikat lrv'atren Christoplier dalatn kunj~mr+mpa ke Jakarta pada bulm 

juli 1996 dalam ran-&a pertelnuan neeara-negara Asean ~~lengatakatl kepada beberapa 

kelompok pengusalla Atnesika bahwa siciau~ .- l%TQ pada bulm Desembes 1996 aka11 

memberi camkan antara lain mengenai hubunean a n t m  per&an.qn dan standar 

pehuruhan inti dm juea - akan mmbicarakan realitas pwtlbq~aran _~elap. D a l m  ha1 ini 

Indonesia akan ditemani oleh kebanyakan tetanga ASE4N nya di dalam menentang 

dimasuickatmya persodan-y ersodml luar kedalam pemndin.gm perdaganpan tersebut sebab 

hdonesia menscangap bahwa persoalm itu bukan msalah ym3 menyan,$ut perdagangan 

vanp diolah oleh WTO. dan itupun bukm tugasnya \?TO. dalarn ha1 ini Soeharto . - 
mmekankan agar menteri yang menselola masalah perdqanpn khususnya dan ekonomi 

ualla unlwuiya hams men~pertahankan masalall >la t i~  tneti;rratl-ekut korupsi j n t ~ ~ a t l  s m p a i  



dikaitkan denpan perdaean~an, .> u apalagi sarnpai dikaitkan dengan korupsi dan jangan 

dibicarakml dalan WTO. Walaupun serin9 terjadi percekcokan antma lndonesia Anerika 

namun Arnerika memberikan sumbanuan yang besar s e b s a i  pasar bagi ekspor Indonesia , 

pemt~annya d a l m  membiayai pertunlbuhnn perekonomiwl Indonesia pada tnhun-tntlun 

terakhir se.jak 1997 sudah mulai menurun, karena Arnerika bukan la@ termasuk donor 

untuk wembaatu Indonesia yanp terbesar. denpan menyumbanpkan Irura~_p dari 

seperduapuluh dari bantuan bilateral van% dijanjikan pada tahun-tahun sebelumnya , 

sedan+an Jepmi~  luenyedi &at1 duapwtiga j~llnl'dhll]ya ( 1V.Dde Xeison. 1998: 96 1). 

Sampai denom tahun 1995 investasi la~sunsr  - Anerika Serikat berada jauh 

dibawih J e p q  d m  tipa tuacan mia lainnya sepelzi Korea Selatan Taiwan d m  

Hon.$onq, yyan pada waktu nlulai men.~kspor industt-i padat karyannya ke Indonesia, 

nmwl pang .- annt rnembat~.~akat1 Amerika Serikat adddl  dimma pengelola perekorlornian 

Indonesia dan juga politik serta sektor lainnya sebahagian besar addah lulusan p e r w a n  .-. 

tineei -- di Anerika Serikat. Karir para pen_rms&a pakar poiitik surnber daya manusia 

lainnva . vane I . - l  telah belajar di Amerilca Serikat juea .-. memberikan kesaksian ymg nyata 

cialatn penpalillan ilmu ppeilpetahuan teknolou dari A:it!rika Serikat ke Indonesia y a ~ ~  

oleh para palcar Indonesia sering dikenal den-pn alih teknolo-qi. ( George Bush, 1998; 107). 

Metleutip pendqat Michael Isikoff y a q  menyatakan bal~wa petneriiltahan Clinton 

sm~at - menyadari bdlwa p m b a n , y a n  ekonomi pada u t n m y a  aka1 mengakibatkan 

nlenin&afnya lembaga-lembaga demokrasi dan kemajuan bagi hdc-hdc m i  nlnnusia 

meldui terciptanya .~olon+gtn menm.ph. Pendapat ini juga satna deqgan apa yan9 

dikemukakat1 oleh Gardner kenyatmlya p ro . rn1  petnbanpunan ekonomi y a w  - 



memberikan n e ~ a r a - n e ~ m a  Asia pertunlbuhan ekonomi tin,q~i di dunia d a l m  dekade- 

dekade terakhir sesi t l~ telnh dilntlcwkan ole11 pemerintahnrl otoriter ymg ketnudim 

memperluar partisipasi politik d m  memperlihatkan perhatian yang rnakin besar bagi hak- 

llak nzazi tnanusia Dalml hal ini pemerintahnn Anerika. Serikat tninimnl beberqn  t a u 1  

terakhir telah melakdcan tindakan sanksi ekonomi terhndap nesam-negara yang rnelm.qar 

hak mi mmusia nlinitnal h e r i k a  Serikat nlenPaitkan - taasalah ekonomi dan perdagangnn 

denean - masalah HAM sehin5qa sanksi-sanksi itu akan men.$arnbat dialog yang konstrukctif 

d m  juga metnperlmlbd pertunlbdiatl ekonomi nepara ya13 terket~a s m h i  tersebut H ~ u s u s  

densan Indonesia !rang tercatat sebapai negara yan.5 catatat1 HAMnya terendah d m  korupsi 

terbesar di Asia  maka Anlerika merasa bahwa negara merek hmvs melakukm re&i 

keras denean - tindAan-tindakm nyata dan bukan hanya bicma d m  dalam beberapa hal 

.%lerika telah menlatullknrl sanksi ntas lrldotlesoa dm juza tesliadap t1e~at.a-uepma Asia 

!ainr;va . vane - dianymp -. c a M m  KA.Mnya tidak baik (Mich:ael IsokoE 1999; 120). 

MmW Ali Alatas Mmteri Luar Neperi Indonesia ymlg dikutip aleh Gardner 

rneqafakan bahwa sebenarnya antara Indonesia d m  Amerika Serikat tidak perlu tejadi 

petzikaian apalqi konflik. karena kedua ne-qira tersebut men.gakui keabsallnrl universal 

dari hak-hak azazi manusia dan kebebasan-kebebasan universal d a l m  Deklarasi 

Liuiversal Hak-Hak Azazi Manusia dan P i q a m  Perserikaian Bm,~a -Bangsa  Ali Alatas 

mmjeiaskan "Saya yakin kita semua menyetujui bahwa kerjasmna intetnasional 

meneandalkan sum svarat pokok adatlya pen.r&omatan atas k e s a n m ~  kedaulatm negnra- 

nenra .4 dan identitas nasional rakyaf-rakyat Dalarn kerjzsama ini dm rasa salin9 hormat 



kita jm_ean membolehkm diri memksakan nilai-nil& yang tidnk selaras, melontarkan 

tuduilm~-tudulian -  van^ .. tidak berainsan atnu menyanlpaik:ul khotbdl-Mlotbnh seakan benw 

sendiri,yang satu terhadap yang lainnya Hak-hak azazi rnmlusia pada hakekatnya bersifat 

etis dan moral. Oleh karena itu setiap pelndekntmi terhadap persoalan hak-hak awzi 

manusia yang tidak dimotivasi oleh keineinan ikhlas untuk melindungi hak-hak tersebut 

melainkan nielalui tujuan-tujuan politik y q  terselubutig tidak d y a t  dibenarkan. (Gardner; 

199935.71). 

Selatiutnya Ciardtler menjelakntl bahwa bntiy~k o r m ~  Indonesia be~yendapat 

bahwa rnasdah hak-hak azazi maqnusia, denurn menuding beberapa kelompok asins bahwa 

mereka h ~ i n  menee& Indonesia berkembaug menjadi pesaimip batu b q i  pxw-pmar  

dunia Namun pendapat tersebut merupakan keluhan beberapa oran3 y q  dekat dengal 

Soehm-to dm1 kenlui&inan tnkut q a b i l a  kedudukillm>~a &an tergeser, tuduiiatl utmna 

m e ~ k a  yans utama adalah ihbahwa para Actifis HAM tiari Barat tidak memperhafikan 

perbedam-perbedaan ddam kotldisi ekonolni dm sosid sesta d d a n  masddi  11ila.i-aiiai 

Sudayh rnasyarakat Indonesia, Penemuan Bank Dunia ym~g menyatakan baliwa pada tahun 

1994 selarzla dua dekade Indonesin memnperolek aligka I*-raw tertingi dalanl 

pm.ymnuean angka kerniskinan diantara semua n e - m  yang diteliti dan mernpunyai tinekat .-. 

ketidaksmm yang re latif rendah d m  yang sedang menurzm, demikiai Gardner. Dalam ha1 

ini Soeharto dan para petingqi AnAnekatan Bersenjata Indonesia jakin bahwa an@a tertin.gi 

tersebut disebabkan kotidisi politik yanp sari-pat stabil, pelnikiran ini niuncul berdxarkaxi 

pengarnatan mereka terhadap kondisi politik Orde Lama yans tidak stabil d m  ekonomi yang 

Lm13 bai k . 



Berbrtla den.pn Orde Lama c%de Baru dibawah pimpinan Soeharto m e n i d d a m  

sistetil demohmi yanq memelihnra penekanan kebudayaan Indonesia yanp tradisional Jawa 

yang bercirikan musyawarah, mufakat, konsesus d m  menluut budaya Jawa bahwa hak-hak 

komunitm sekurana-kurangnyn menlberikan status yatis smla dencan hnk-hak perorangan. 

Para politisi yam berdiri dibefakang Soeharto cenderung menyehubungkan banyak 

ketimpan-mu.1 yanz terjarii di Anlerika Serikat yalg tnenekankatl mmalah hnk-hak azazi 

mmusia secara individual. Dell~an keniampuan Soeharto melalui pengaruhnya ddam 

XSEAV d m  Gerakan Non Blok Indonesia mendqat banyak sekutu di Asia dan dikalangan 

negara - n e p r a  berkembang untuk memberikan dan mm1,qymakatl pendekahl demokrasi 

dat~ !3AM seperti Indonesia dan y a q  m a t  pentin5 addab dimatla Indonesia m e n , p a k a t l  

pengaruhnya di n e _ m  berkembang melalui Gerakan Nan Blok yang dipimpintiya untuk 

menemumkm - .- konsep m I  ymg dimutnya d m  dengat1 Deklarnsi Gerakan Non Blok di 

Jakarta pang berisikan antara lain "Tidak ada negara matlapun di dunia yang boleh 

menqmakan - - k e b w u 1 y a  utltuk nlendikte aapasannya tentan.9 detnolduxsi doll hak-hak 

azazi manusia atau memaksakan herbaeai . -. persyaratan terhadap negara lainnya". Keqrataao 

ini ti ciak rnembawa tergat~~n,-ynya k u b q a t l  Indonesia ihnerika Serikat, sebat, dimtatxi 

koneres dan pemerintah Amerika Serikat belum sepakat mtuk memberikan satlksi terhadap 

hldonesia Dalan ha1 ini perneritltd~ h l e r i k a  mt?n_eirim utusan ke Indonesia untuk 

rnenangani issu tersebut, seperti masih b a n y a b y a  tahanan PKI ym,% ditahan dalarn 

penjara-peqjara tanpa diadili, diperkirakan sebatiyak 3 5.000 or- 



Xtas usaha dua ornng Dutn Besar Arnerika Serikaf untuk Indonesia yaitu Newsom 

d m  Edward Masters. mer-eka berllasil metldoron~, pemerintnh Indonesia untuk 

menyelesaikan masalah M i ,  terutama rang rnenyan,+l dengan tahanan KPI yang tidak 

diadili. sehinr~ga Masters m e n y n t h  bnhwa sebahagintl besar tusasnya di Indonesia 

adalah melakukan pendekatan kepada orang Indonesia yang berpengaruh baik yang duduk 

dalam pernerilltahan nlaupun yang bukan untuk selalu berusaha membebnskan para tahanan 

PKI y m . ~  tidak diadili tersebut, sehin.ga Masters sendiri menyafakan ia selalu iAwt dalam 

upacara petnbebabasan itu untuk memnperiiha!kan bdlwa Anerika Serikat ~net~dukutlp 

masdah pembebasan tersebut ut~tuk tncnyelesaikan d m  palilin k~1rat.13 meneuranei catatan 

HAM Indonesia Senlua ini dilakukan Master a d d d l  untuk kepentlllgaxl bndonesia, apar 

dunia memandans Indonesia sebqa i  negara yang mempunyai catatan baik dalarn masalah 

HAll1. Pada aMlirxya smxrpai ulane tahun ke 50 Kemerdekml Indonesia para tahanan PKI 

sebahaeim besar telah dibebaskan kecuali 200 oran3 ).an% di?iukan ke meja hijau di 

pengadilan. Pada sant pan_e s a m a h e r i k a  Serikat jupa menyerukan k e p d a  Indonesia, q a r  

tidak hanya memperhatikan masalah HAi9.I men~enai tahanan PKL &an tetapi ju2a 

dil~arapkal i h t  ddalanl menansani masalah p e n t p ~ ~ s i  Vietnam ym_e luw biasa banynknya, 

m m k a  melarikan diri setelah negeri mereka beralih kekuasaan ke tangan komunis, setelah 

h e t r k a  Serikat tidak tnanyu Iagi tnen~ertd~ankan pemeriiltahatl non komunis di Vietnam 

y m.5 d a l m  hal ini Amerika Serikat ham meneakui kakal ahannya di Vietnam 

Den* jaminm dari ~nasyamkat intetnasional melalui Perserikatm Bqzsa -  

Ban_esa, bahwa tidak akan dipaksakan menerima secara pennanen para pengungsi di 

pulau pulau merekn ym_e sudall padat penduduhyq &Jlh11ya hdonesia menyetujui menjadi 



turn rumah ddam menmpung pen_mgsi dari Vietnam. Berbedn dengan ne.qwa-negara 

lai~ulya hldonesia tnemberikan izin b q i  kopal-kqal p e n ~ , u s i  untuk mendnr& di parltai- 

pantainya untuk melanjutkan perjdannatlya keberbwai penapungan y m s  telah disediakan. 

Pulau Galmg dijadikm sebapni tenlpat penm~lpungan di Kepulauan Riau. terca&at lebill 

dari 121, 000 p e n p p i  Vietnam yang ditarnpung di karnkarnp pulau Galang tersebut. 

Disatnpitl_~ itu menurut Masters n~nsyarnkat internnsional belunl memenuhi komitnlentlya 

kepada Indonesia sarnpai p d a  pertengahan tahun 1996, 1:etika sekitar 1 SO0 orang yang 

mencari suaka polituk masill tinmal di p u l a  C i d ~ i l l  tetsebut Newsom belyendap& 

bahrva dalam hal kemauarl dan keberhasilan suatu pcmerintah negara untuk rnenprusi para 

pen-gutl-gi seperti Indonesia seharusnya knerika Serikat metnberikan penghmgaau d m  

hadiah, akan tetapi Amerika hanya bisa n~en,ehukum ketimbang memberikan hadiah atas 

keberhwi1an s u m  negara dalanl wmyfas i  maselah KW!. Kenyatnntl ini t&ukti densan 

keberhasilan dan kenlauan pemerintah Indonesia menmuusi para perqun.gsi Vietnam, 

derlgan menyediakan sebuah pulau dekat S in.gapwa Keny~laan ini dapat pula dihubungkan 

dencan masalah Timor Timur yang nunit itu, dimana Indonesia terlibd langsung, karena 

hdonesia men--gap b&wa sesudah Timor Timw d i t i n w k m  oleh kol onial Portues, 

maka Fretellin ingin menjadikan daerah ini menjadi ne-pra komnunis, s e h i n p ~  L -. pemerintah 

hdonesia merasa bahwa hal ini &an inenjadi ancanlan I>:@ Indorlesia dimasa yang akan 

datang u karena Indonesia di bawah Orde Baru anti komunis sebagai ciri utamanya 

P.Ten.ence Hop tnm alerije1aska.n bainva paria tancgal 6 Desember 1975 Presidell 

Soeharto men~adakan . -. pmlbicaraan dengan hfenteri Luar Neeeri Atnerika Serikat Henry 

.zfissing,~er. Pada wake itu pemeri~ltd~ hdonesia nletnberitahu Anlet-ika Serikat maksud 



clan tujuan intervensi militer hdonesin kc Timor Timur addah wituk membend~u~g komunis 

dari SelaIal. ddatil ha1 ini Kissin.qcer sehIju den~nli c a t ~ t m l  bdiwn jmlpm tnetl~put~nkml -..., 

perdatan militer yang berasal dari Anlerika Serikat dan operasi tersebut hams 

diselesaikan den~atl  - seuera d m  ddmn waktu pang sin&& dan cepat. Tang~apnn Amerika 

Serikat tersebut dapat dipastikan bahwa memang Atnerika Serikat tidak berkepentingan 

secxa  swategis untllk daerah Timor Tilnur tersebut. S1 .1 in~~a  dengnn denlikian Inaka 

intenrensi militer Indonesia tmebut  tetap diteruskan 11in.g:a akhirnya berkembmg menjadi 

lebill luas- ketika pemerintdl Poi-tugal y a ~ ~  bm-u setelah melakukan kudeta tahwi 1974 dari 

sayap kiri, menyatakan bahwa diputuskan melakukan dekoloriisasi atas Timor Tirnur. 

Kondisi T h o r  Tinlur y q  san_pat parah ahbat selama elnpat abad dibawah kolonialisnle 

Pot-tu-gal , ymlg dimiliki hmlya satu buah sekolah menensah, kurang dwi sepuluh orang 

iuiusatl universitas, penduduk yalg pandai baca tulis ridak sarnpai 10 pemea Untuk 

meqielesaikan persoalan ini Portugal .-. dan Indonesia rnen.pdakan pembicaraan, narnun 

belum selesai pembicaraan disana pecah perane szwdara d i s m  pihak Fretelin 

rneq!!endda dibectxk z e g x a y q  Swdasarkm Maxis, sedangkan yang lain ingin integrasi 

denpan Indonesia dan adapula y q  i n ~ i n  dekolonisasi secara beranpur-angnu=. Dalm 

kondisi ini pemerintah Portu.;al secara mendadak rnen,yndurkan diri dari Timor Timor d m  

rnenyerdlkatl persenjataan tnereka kepada kelonlpok Fretellin ut~tuk nlenlperkuat 

persenj ataanny a 

iUchin~ya perhntim dunia termju ke Timor Tilnur p:da tahun tuJ'u21 puluilan tersebuf 

tidak ada perhatian dunia untuk usaha kemerdekaan sendiri oleh Timor Timur, sedat~,@an 

maha Fretelin untuk negam yang berdasarkan Marxis pasti akan ditentan~ oieh -4nlerika 



Xerikat. kondisi ini tentu &an tnembawa :u~gin baik kepada Indonesia sehingqa .knerika 

Seriknt metnicin&an mata terlladnl, usaha hldonesia ut~tuk n~etilbantu pro inte,wasi d m  

akhirnya berhasil menjadikan Timor Tinlur menjndi provinsi yang ke duapuldl hrjuh 

Indonesia walaupun secara le-ditas belunl diakui oleh Perserikatati Ban~sa -Banpa  

( P.Terrence Hopmann, 1998; 1 11) 

Saxnpai tahun 199'7 posisi Auerika Seriknt setelah Tinior Tilnur berinte-mi 

dengan Indonesia tetap konsisten sgak  tahun 1975, dirnana Arnerika Serikat menerima 

din~asukkmmya Timor Tilnur kedalanl wilayah Indonesia. tmpa meaysakm bahwa s u m  

pmentuatl berdiri sendiri yans sah telah dilaksmakan Setelah mmalah Ham menjadi 

masaid1 y a n ~  sangat krusial di Indonesia datl ketika Po~nlgal memper-tanynkan masaldl ini 

dikemudian hari Amerika Serikat kelihatannya mengelnk mengambil posisi dan nlalah 

abstein Natnun h l e r i k a  Seriks berusaha untuk me~npertetnukm waki l Indonesia d m  

Pot-tu,@ untuk berbicara dan menyeiesaikan masalah ini sesegera mun,gkin. Ddarn setiap 

kesempml Amerika Serikat selalu mendesak agar Indonesia d m  Pol~ugal supaya metlcari 

penyelesaim yan5 sama-sama d q a t  ditwima terhadap .perbedam, John Holdridge duta 

besar Amerika Serikat mtuk Indonesia pada w&tu pertelnuan dial03 Pasca Menteri 

X S E m  pada tahun 1984 meminta Menteri Luar Negeri George P Shultz berternu secara 

Mlusus den= Menteri Luar Ne_peri hldonesia untuk menyatnpaikan pesan dwi Portusd 

hahwa mereka ingin mencapai kesepakatan ilnal yat1.9 saling rnenptung d e n , p  

men@la.pu.s persengketaan. Nloecl1tz.r Kusurnaalniaja yzu1.g nlencoba men~ontak Portugal 

melalui Perserikafan Bangsa-Bangsa hasilnya sangat menlbcsarkan hafi, karena sudah ada 

taudn-mlda akwl diperoleh kata sepakat ( R..T.Vatikiotis. 1999: 123). Dalatn h d  iini 



i-\merika Serikat terus mendukmg .> b e r b ~ a i  usaha . vmp; - dildinkan oleh Perserikatm Bm,usa- 

B W ~ Q S ~  untuk n~enlpetmuddl penyzlesaim mmaldl Timor Timur. 

Bertarnbah lama kondisi ini lnakin rurnit, kmena tidak pernah diperoleh kata 

sepakat antwn Indonesia dm1 Por-tupd dm1 j u ~ a  detlgoa bet-tmibd~ ~encar-t~ya tuduhml 

n~asalah KG1 di Tinlor Tinlur ya1-1.9 dituduh dilakukan oleh militer Indonesia , Georse 

M c.Toutnm~ Kahitl lualall menpatakan dalarn wawnncara denpan penul is bul an September 

1999 di Cornell University Ithaca New York, antara lain disebutkan bahwa siapa yan8 

nlen~ontrol .- perlakum militel- Indonesia di Tilllor Titilur. it~eseka nlenekan rakcrnt sipil datl 

rnalah merampas kopi ( kopi Ti~nor Timur terbnik di dunia ), pendapat serupa juga 

disampaikan oleh isterinya Audrey Kal~in seorml_p sejarawan allli sejarah Indonesia kepada 

penulis pada tanppl 1 okober 1999 di Hotel Hill Said In Ithaca New York Anlesika 

Serikd ( Georrze and Audrey Kallia wawrancara Septetnber d m  Okober 1999 di New 

York ). 

Pada t d ~ u n  1990an deagm bailly-iktlpa insiden te~i-di  di Timor Timur antasa 

militer Indonesia denean .-, kelompok anti intepasi diba\val~ pimpinan Xanana Gus~nao dan 

Hmlos  Horta mell+akibatka~ para &ifis HAM di Korl.qes h l e r i k a  Serikat b e r . ~ r a k  

menentang Indonesia, kandisi ini disebabkan pemerintah Indonesia saneat rnembatasi 

kedatat~atl osan~-osar1,p wing ke Titnor Tiinur. Kondis:i hi rnenjadikan tuduhal dari 

herbaspi pihak bahwa militer Indonesia belbuat sewenq-wenan3 disana dan tidak 

terkontrol. Strategi petnerintah Indonesia semacarn ini nlembuat Portu-eal dan kelompok anti 

inteerasi - mendapat angin s e w  dan mernperoleh dulrun,oan dari berbqai pihak terutama 

dari pillak aktifis Ham di Konyes Arnerika Serikat, nlereka selalu mendesak d m  malah 



menuduh Indonesia berbud ke-jam di Timor Timur ynng oleh Harmos Horta disebut sebagnj 

tentara biodab, y a n ~  - denpan - semenn-mena membunull oran3 aipil ynng tidak berdosn 

Kenyataan ini merupakan pennulaan h a n g  baik bapi posisi Indonesia di dunia 

inte~nasional. sehinga bapnimannpun pintmnya Metlteri b a r  Neueri Indonesia berdialog 

dalam berbqai  pertemuan intmasional, jika tidak didukrmg oleh kebijakan dalam negeri 

terhadm, Timor Timur tetltu tidak nkml berl~asil~ d m  ternyntn bertatnbah lmna posisi 

Indonesia bertambah sulit dan 1neman.q sulit, walaupun perneriatah Indonesia telah berbuat 

batlyak untuk metnban-~utl Tinlor Timur derlgan dana y q  cukup besar dan melebihi seillua 

dana yalg diberikan Jakarta kepada provinsi lainnya di Indonesia selmna berpuluh tahun 

Berbagai peristiwq demonstrasi, bentrokatl ~iutara sipil d m  militer d m  barlyak 

yang lain ym,q paling t r q i s  adalah peristiwa 12 November 1991 y a n ~  banyak menelan 

kohan, sampai peristiwa tersebut menjadi berita dunia lran_e sm13at menyudutkan militer 

h~donesia, sehingga Presiden Soeharto sendiri h m  minta maz& dan nlenyampaikan 

penyesalannya dan tnenympaikm ucapan belasungkawa kepada keluaqa korban 

Walaupun demikian hubunm a- Indonesia h e r i k a  tetap baik dan tidak ada hal-hal yalg 

~nenenanjal .-.- yang memicu kemun+inan ter-iadinva kolflilc Hubulgatl baik i~ i i  aat1a.a 

iiiter~tukan oleh sa1in.q rneagutltun,&an, b q i  Anerika Serikat tentu yans anlnt pentin,? tida! 

iesemem - %.- kepentinyl strnte~isnya d m  delnkian pula dellern1 b e b e r i p  pertmbalgm~ 

Aaerika SerikA seperti Caltex di R im dan Freeport di Irian Jgra Pertan~ban~ean Freeport 

saja menurut catatll dm1 analisa Anin Rais setiap hwi 125.000 ton bijih tambang 

dhtuhl ;a t l  di ynmg jayawijaya , konsentrat sekitar 6000 ton  setiap ton konsntrat 

nl;neandun~ - 300 kg tetnbana, - 60 $-am per& dan 30  ram emas. Selama seperernpat &ad 



kekayzan Indonesia dibawa kelux ~negeri h a n g  lebih 1620 ton enlax, 3420 ton per& dan 

162 juta ton tembaga , terutmla ke Atnerika Seriknt. Dengul denlikian dapat disimpulkan 

bahwa selama kepentingnn Amerika Serikaf tidak tergangy maka hubungan Indonesia 

Anerika akm terjmnin baik-baik sa ia  

Dengan berbapi  keberhasilmya di gelan.gang politik Internasional, terutama 

~nelalui Gerakan Non Blok, yang pada tallun 1992 Soeharto tet-pilih menjadi ketua~ya. 

sehin.qpa ia naik gensi d m  dapat memainkan p e m j 7 a  dalarn pertemuan-pertemuan 

it~tetnasional dengm penlirnpin dunia ketiga ymg dilnksaldcannya densan suti,&- 

sung@ dan ber-hasil. Kemudian keberhasilan Soeharto mernbawa pertenwan APEK di 

Bogor bulan Novetnber hhun 1994. ym.3 h m i l r ~ a  d q a t  dilihd d d a n  '.' Deklarasi Bo_eof'. 

Soelmto dipuji oleh Bill Clinton sebaeai .> seomng pemimpin Asia yang berusaha 

menlpeiopori dan merobolkan hmlbatatl-hambatan p e r d q l - p n  bebas, s e h u l ~ a  Indonesia 

masuk dalarn perdagmgan bebas. sekalips menetapkan penjadwalan perdqangan bebas 

untuk nepam maju 2010 d m  2020 untuk negwa betkeulbane. Keberl~asilml Soeharto 

membuat hubun-gin Indonesia Amerika menjadi lebih baik l e i .  Usai pertemuan APEC 

Clinton dan Soeharto menpaddcan pembicwm empat rnata lnenlbicnrakan berbapai 

persoalan antmalain masalah hak azazi manusia, Timor 'Timur dan lainnya, nanlun tidak 

diperoleh kata sepakrtt, slkl~irnya Clint011 meuyatakan bahwa a~asalah hak azazi mmusia 

bisa berkembang dan lebih baik q a b i l a  dapaf memajukan ekonomi. 

Tak d z i  ymg kekal dm abadi diatas burni, denlikian pula Soellmzo yang telah 

beA,uasa sampai 32 tahun, a k h i q a  densan terpaksa hm.s  tunm dari k e k u a s m y a  Naik 

p ~ ~ ~ q ~ u n ~  - -. me l alui keker-asal d m  turvn pa11.igmlg jupa detl.qan kekerasan, tnenmg Tuhatl 



adil. ELrisis rkononli d m  krisis politik ddarn negeri mrn~bawa robohnya ahli strategi yang 

telnh berkuasa dm pnda nkhir mmn jabatmlnyn masih yakin bahwn in nlanlpu ultuk 

mempertahankan kekuasaannya Ketika mahmiswa menduduki gedung DPR-MPR tanggal 

19 Mei 1998, Preside11 y q  berutnur lebih dwi 75 tdlun tersebut tnenyaksiksr~ 

kyjtirnasinya berliurang d e n m  ,a cepal dan ditin,gqal reorntl,q diri ole11 para konco- 

konconya Hmmoko sendiri s e b ~ a i  konco palil~_p dr-kablya rnenluksa Soehnt-to utltuk t m  

t&ta . Usaha Soehnrto untuk mernperbaiki k e d u d d m ~ y a  di t&ta kepresideriail ten~yata 

eagal, dm delqan sangat teryaksa d m  jaminan kelu.w_eat~ga aka) dilindu~gi, inaka 
.d 

Soeharto rnenyatakm berhenti d x i  j aba tm~ya  s e h e  presiden Republik Indones i~  dm1 

sekdigus BJ W i b i  disunpah tnenjadi Preside11 tan$~al 21 Mei 1998 di ht.mla Negar-a 

Afenurut Fakhri Hanlka bahwa kejaluhan Soehmto tidak teriepm dnri peranan Anlerika 

van3 membatltu Atlliu Rais d d a n  meruperjumlgkati reformasi meldui ~ 1 ~ ~ 1  d a m  

Denpan de~nikian peranan ilmerika sangat besar terfiat-fap jatulmya Soeharto. ( Fakhri 

Hatnka 1999: 1) Artinya bahwa h e r i k a  akml melakukart dm me11-mnbil kebijakml yati_p 

anat penting, walapun kebijakan itu akan menjadi mala petaka basi sahabatnya sendiri. 



Bab IV 

K E S I M P U L X N  

Kernaiuan ilmu pengetahurn teknologi, kornulikasi moderen menjadikarl bunli 

111aki11 mer~,@erut, berbagai pelosok duiia dapat dijangkau clalan waktu yang relatif pendek, 

berbqai peristiwa d i b e r b e  penjuru dunia d q a t  diketdrui dalam waktu singkat. Dalam 

kondisi dunia yang demikian kenyataannya tidak ada n e p a  yang marnpu Iiidup sendiri 

taipa berhubwi,qm de11.gan n e p a  lain, negara dan moderenpun, seperti Amerikq Jepang 

dan yang laim~ya sangat memerlukan bantuan riegara lain, supaya negara tersebut hidup 

eksis. Keterkaitan antar ne,qam biasanya terjadi karena saling membutuhkan satu sama lain, 

ada r~egara ymig membutuhkan bahan meritah untuk industri.nya, ada pula yanq memerlukati 

teknologi untuk mengolah bahan yang ada dalatn negerinya Oleh karena i t y  dalam 

pwjalanau se-iarah dunia tidak ada negara ym13 tidak metnbutuhkan negara lairr De~nikian 

pula Indonesia yatig dalmn perjalanan sejaraht~ya yang sudah 54 t d i u ~ ,  juga mempunyai 

kepentiqan derl'qn negara lain, mulai dari m e n  sampai mengisi kemerdekaan 

densan p e r n b m p a n  untuk rnencapai nmsyarakat yang sejahtera sesuai den,gan cita-cita 

pendiri Indonesia Hubungan Indonesia dengati b h a g a i  n e g m  di dmia menurut catatan 

se-iarah telah mengalmi pasang surut, sesuai d e n p  se-ia-ah politik internasional bahwa 

hubunnan .- satu negara derqan negara lainnya, ada y an5 koopentif, kompeti tif, dan ada pula 

y m ~  ko&ontatif, malatian ada yang s m ~ p a i  terjadi perang Dmnikim pula hubungan 

Ir~donesia h l e r i k a  baik masa S o e k m o  niaupun masa Sor~harto. 



Hubungan Indonesia Amerika dilnulai padn waktu Indonesia berhasil menurnpas 

Pemberontnkan PKI Mndiun pada tdlun 1948. Peristiwa ini membuat Atnerika tet-tarik 

densan Indonesia s ebap i  negara yang bmu merdeka d m  masih dipertanyakm 

k e b e r a d m y a  sebagai ne_para merdeka karena kemerdekml yang diproklmirkm t a n ~ a l  

1'7 agustus 1945 dituduh oleh Belanda sebqa i  kemerdekaul hadiah Jepang. Narnun berkat 

ke_nigihan para pendiri republik ini, ;tkl~it~lya keraguatl bmq~ak negara di dunia terjawat, 

d e n p l  diadakannya Koderensi Me-ia Bundar (KMB). Melalui per-iuan5a.n diplomasi 

tersebut h~donesia nlendapat dukut~-nan dari Amerika karena didukung minimal dua 'aktor, 

pertanla kemampuan Indonesia rnelumpuhkan pemberontakm kornunis di Madiun dan kedua 

karena kekeliluml Belanda dalarn mengl~adnpi pesju:lnpan rakyat Indonesia dengar] 

menggunakan sebdiqian dana bantuan inten~asional untuk Belmda ym.9 sellarusnya untuk 

membiayai pembaqgulan negm-a >lax13 ~ v s a k  karetla yeran3 duniq rnalailm di-mlakan untuk 

membiaayai militernya d a l m  menunpas para pe-iuans Indonesia mempertahankan 

ketnesdekmmpa 

. 3 u b q a n  Indonesia Amerika yang telah dimuiai tahun 1948 tersebut, t e n s  

menin~tingkat den~nu baik, Kondisi ini bertahm s-mpai pada masa Partai Islam Masyutni 

memerintah di hdonesia pada tahun 1950m Narnun lremudian mulai menunm akibat 

kebijakan Presiden Soekarno dalatn nlemimpin Indonesia den-a1 melaksanakan politik anti 

imperialis d m  kapitalis, sm.@ ekstrim, nasionalistis, .dan yang palin,? mengecewakan 

.%nerika adalah condony~ya Indonesia ke beberapa nepam komutlis, sepet-ti Uni Sonlet 

dan RRC. Kondisi ini membuat t2mmika harus menmtukan kebijakan lain dm tmembunyi 

denean - mendukun_e d m  tt~embautu kelon~pok anti komut~is di Indonesia seperti TNI AD, 



beberapa elit politik . Kelompok ini kemudian ber.~at)ung dengat) dnerah-daerah yang 

men_~incinkan pemerintah pusat bersih dmi unsw-wsur PIiL knrena Bung Karno tidnk 

mengindahkan persoalan tersebut, maka akhirnya daerah bergolak, seperti bebernpa daerah 

di Sunatera, Sulawesi. Pergolakan daernh ini banyak didrh19 ole11 Anerika secarn dim+ 

diml, seperti bantuan persenjatmh pendidikan militer tlatl bantuan lainnya Kondisi ini 

bertambah tvnlit h in8~a smpa i  Indonesia keluw dari PBB, akibatnya huGun_ean Indot~esin 

h ler ika  pun menjadi tergangu serius sampai berakhirnya kekuasaan presiden Soekarno 

nlelalui kudeta tallul 1965 yang dirnet~aqkan oleh TMI AD bersmla elit politik anti 

komunis. 

Hubungan Indonesia h ~ e r i k a  kembnli nletnbaik d m  hannot~is, setelah Indonesia 

denp pemerintahan barunya pimpinan Soeharto mel&sanakan kebijakan politik "pintu 

terbuka" terhadap nema-ne--a - kaya dan lnaju seper-ti Amerika, Jepang Australia datl 

ne ,qa -nepra  masyarakat ekonomi Eropa Keterbukaan ini dilakukan terutmna untuk 

mernberikan kenluddlm ne-m-ne-aa kaya untuk inenamnkm~ investasinla di Indonesia 

dm juga memberikan banturn k e u m : p  dan tenaga ahli untuk memban,pn ekonomi 

Indonesia Politik "pintu ter-bukd' dilakukan Soeharto dell-pn sanpat sadw karerla 

perioritas u t m a  ymg h a s  d i lMannya  adalah mcmperbaiki ekonomi Indonesia yang 

sudah diambang kehancurnn, misalnya inflasi sudah tidak terkendali dan bnhat~ makanan 

serba sulit untuk memenuhi kebutuhm primer rakyd 

Politik pintu terbuka Soeharto terlladnp investasi asin9 ini, pads aivalnya memmg 

telah m q u  membawa ekonomi Indonesia ke tin,&it yang lebih baik, sarana dan prasarana 

ekonotni divet%aiki, jalm - jalan diperbaiki. jalw bar11 dibantph sehinpga transportasi 



lancar, irigasi mulai baik, k e a d m  ini telah marnpu pulrl mengendalikan irdlnsi. Indonesia 

aknn dibnwa ole11 Soehm-to tl~enuju mmywnkat sejohtera ymlg berkeadilm~. Konsep 

pemban.gunan menuju masyarakat sejuhtera ditunnekan dalam Garis-Garis Besar Haluar~ 

Negara (GBHN) yall ,~ rnetupakml hasil kerja MPR y a n  setiap lima taliun ditetapkml 

~nelalui sidang MPR dan n~enyerahkannya kepada Presiden sebagai tnandataris MPR untuk 

dilaksan&mi . Demikiml pula dengntl politik luw negeri Indonesia yang bebas &if, yang 

pada awal Soeharto duduk dikursi kepresidenan ~nasih belum menin&nt, nmun sudah 

dilakukan denem - membuka 1lubwl~m1 diplornatik detl~:xl ne,uara-negara ASEAN, hal ini 

dibdrtikan dengan Indonesia termasuk ne;m=a pendiri ASEAN berdasarkm deklarasi 

Bmi&ok 

Kerjasanla ekonotni antar negara-negara ASEAN merupakan usaha yang paling 

berilasii, diantara kawasml-kawnsan lairmya d i d w ~ i ~  ditambah pula den-pn berbqa i  

kqiatan dialog dengan negara mitrrmya setperti Arnerika Serikat, Australia, Jepmig, Korea, 

neearn-neeara -. n~asyarakat ekonotni Eropa Kenyataan ini menjadikm hubu11-gin Itidonesia 

h e r i k a  bertambah baik dan malah menin&at harmonis. Hubunpan ini main lebih baik l w i  

sete lah kedua kepala pemerintahau salitq kunjutl_p metipunjun~i, d m  kemudianpu~ kedua 

negua sal ins mernberikan kemudahatl dal am melaliukan Izegiatan ekonomi, seperti N e r i k a  

mengeluwkan GSP, Indonesia mengeluarkan mldatig-mdmg ir1vestas.i . ulldmg-widatlg 

perbankan, d m  lain sebagainya Dalam bidang militer Arnerika juga memberlkan 

bmltuatlnya dalam bentuk dana latihan militer, d m  juga j u d  beli persenjataatl baik untuk 

?TuT maupun untuk Kepolisian N e g m  tidak kalah pentingnya addah saling tukar 

kebuda>wul, sepelti tnetnberikan beasiswa kepada putra Indonesia urltuk mengikuti 



pendidikm di Anlerika ddam bertlagai Universitas baik untuk tnemperoleh gelw maupun 

not1 -. pelnr. Menurut cdatm ternMlir bahwn sudah lebih dari 200.000 orang putra Indonesia 

yang telnh menjadi dunmi berbagai universitas di Amerika ddnm berbqai bidang ilmu, 

dan - vanrz - pal in^ - b e r p e n ~ d l  - adaldl luluswl bidmg stud.i ekonon~i, politik d m  teknologi 

dan j u , ~  yang lainnya Melalui proses pendidikan ini &an banyak penpruhnya terhadap 

hubunpn Indonesia Anerika, kwetla melalui mereka ~ k m  terjalin I~ubungml yang salitl_a 

tnengenal lebih jauh, karena mereka telah banyak metigenal kebudg~aan Arnerika 

Denlikian pula dellgat1 batll~aknj~a orang me t - ika  yar!~ brrkunjufl,~ ke Indonesia baik 

sebagai ten%" ahli maupun sebqai  turis, Juga &an b~myak p e n g d m y a  terhadap saling 

penpertian at1tat.a masyardcat kedua negnra Kondisi sepetzi iui j u g  didukwl_e ole11 alat 

komunikasi yang smakin can.%ih, ymg aka11 nletnperkenalkan masing-masins .-. negara , 

akibatnya berbapai perbedam y a u ~  d a  s e l m a  iai dial terangsur menipis. Pendqat 

semacam ini sesuai pula  den,^ ucapan Juono Sudarsono Menteri Pendidikan d m  

Kebudayaan Indonesia Kchinet Refonrlasi Pemnbaf?r;watttl, yang melyatakw bahwa 

"Seba+ suatu news .a \rang . diperkaya rnelalui sintesis p e r ~ ~ ~ ~ - p e n q a r u l z  luw , kami 

percaya kepada peleburan perdaban dunia , bukati tid& tel-hindatkmt~ya bentrokan atltara 

mereka" (Paul, 1999;607). 

Selatna petjalanm sejwah hubuncgan Indonesia dnerika, kt~ususnpa periode 

Soeharto, mengalami banyak koopemsi, kornpetisi, dan jarang terjadi konflik, karena 

kalaupun h l e r i k a  nlenekan den-- beibqai issu, seperti issu peiaksrulm d e m o h i  yntl_p 

tidak baik, issu hak azazi manusia yang banyak dilanggar, seperti pembunuhan di Dilli 

Titnor Timw, penatl,&apan tokoll anti pemerintall dell_pnn berbapai tuddlm, GPK terl ibat 



PKI, subversif, penghinnnn terhadap presiden d m  bnnyak yang lain, merupakan kondisi 

dimana hubungan Indonesia Anerika terganggu, namut~ masih dnpnt diselesaikm~ denpn 

baik, dan b i a s q a  Soeharto mengalah Kelemahan Soeharto seperti kebijakannya dalarn 

negeri yang otoriter, dimbnngi dengan keberhasilannya dalatn berbqni kebijakmi politik 

luar negerinya seperti kernarnpuannya mengadakan clialog dengan ASEAN, sehin,q%a 

MEAN menjadi organisasi knwasan yang paling berhasil di belahan dutlia, Gerakan Non 

Blok hin-gcp Soeharto sampai terpilih menjadi Keha  Gh'B, dialog Seldan-Selatan, 

pertemuan APEC di Bogor yang melahirksn Deklarasi Bogor dm berbapai kebijakan 

politik luarnegeri lainnya namun politik luar negeri Indonesia tetap independen. Kondisi 

ini tetap ditolerir ole11 Atnerika karena k e b i j h i  Soeharto M a t n  ketiyatmuiya tidak nkati 

merugikm Amerika Kenyataan membuktikan bahwa sampai hari-hari akhir jabatan 

Soeharto Amerika masih tuendukunrgya, kalaupun sudali ada tanda-taxida bdiwa Anierika 

mlai berpaling terhadap gerakan reformasi yans diplelopori oleh Arnin Rais dan elit 

politik anti Soeharto lailmya 

Oktober 1999 

Buchari Nurdin, 

Universitas Negeri Padan% Sumatera  bar^& Indonesia 

Cornell University, New York , Arnerika Serikat 
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