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KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan

Hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Buku ini membicarakan tentang berbagai hal dalam khazanah Hubungan

Internasional (International Relation). Dimulai dari pengertian hubungan

Internasional, Azaz-azaz Hubungan Internasional, pola-pola Hubugan

Internasional, Hubungan Diplomatik dan Konsuler dan hal lain yang membahas

hubungan internasional dan mendiskusikanya secara mendalam.

Dengan mempelajari dan mendalami konsep-konsep Hubungan Internasional,

seseorang akan memahami dan menyadari pentingnya azaz saling

ketergantungan, azaz interdependensi dan azaz kerjasama antar negara-negara.

Sebuah negara tidak akan bisa memenuhi kepentingan  sendiri tanpa bantuan

negara lain. Hal inilah yang perlu disadari oleh semua pihak bahwa semua negara

mempunyai kepentingan nasional masing-masing dan semua negara berusaha

memenuhi kepentingan nasionalnya itu. Disinilah kita lihat adanya hubungan

internasional : damai atau perang. Semua ini dibahas dalam buku ini secara baik.

Akhirnya dapat kami sampaikan, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca

dan berguna bagi orang yang membutuhkan. Perdamaian dunia dan kerjasama

yang saling menguntungkan antar negara tentu akan lebih baik dari pada

menimbulkan perselisihan yang hanya akan menimbulkan penderitaan bagi

manusia dan kemanusiaan

Padang, Juli 2008

Penulis
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BAGIAN PERTAMA

HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF
PERKEMBANGAN ILMU

Dari sudut etimologi, hubungan internasional berarti adanya interaksi,

pertemuan dan keterkaitan antara satu negara dengan negara lain dalam

mencapai tujuan dari negaranya masing-masing. Jadi disebabkan ketergantungan

antara negara yang bersangkutan menyebabkan tumbuhnya hubungan

internasional tersebut. Timbul pertanyaan mengapa ada hubungan antara satu

negara dengan negara lainnya dan apa yang memberikan dorongan hubungan

tersebut. Pertanyaan tersebut merupakan tugas dari ahli hubungan internasional

untuk meneliti dan memberikan jawabannya. Oleh karena itulah berkembang

ilmu baru di samping ilmu politik sebagai induk ilmu yang membahas tentang

hubungan antar negara dari negara-negara di dunia ini. Para ahli di bidang

pengkajian ilmu politik tidak sama sependapat tentang relevansi kemandirian

hubungan internasional ini sebagai ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu politik.

Kelompok yang tidak mengingini pemisahan hubungan internasional ini

sebagai disiplin ilmu tersendiri dengan alasan bahwa apa saja yang dikaji dalam

hubugan internasional itu adalah selalu merupakan fase atau bagian yang tidak

terpisahkan dari studi politik. Karenanya Hubungan Internasional itu tidak lain

merupakan salah satu bagian dari objek ilmu politik. Pandangan ini memperkuat

alasan, bahwa kebijaksanaan politik luar negari satu negara tidak lain

pencerminan dari sikap dan sistem politik dari negara yang bersangkutan. Jadi

studi politik itu juga mencakup sasaran hubungan antara satu negara dengan

negara lain atau yang dikatakan sebagai objek dari hubungan internasional dalam

studi besar ilmu politik yaitu politik internasional. Sebagai contoh bergeraknya

dan berubahnya kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran di

bawah kepemimpinan Hayatullah Khomaeny, tidak lain disebabkan berubahnya
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struktur dan sistem politik dalam negeri Iran setelah Shah Reza Pahlevi. Begitu

juga arah politik dan corak hubungan antar bangsa Uni Soviet terhadap Cina

selalu mengalami perubahan setiap adanya pergantian dari penguasa Kremlin.

Inilah berbagai alasan pandangan dari kelompok yang tidak menyetujui

pemisahan Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu tersendiri disamping

ilmu politik.

Pandangan yang bercakrawala mandiri terhadap Hubungan Internasional

sebagai ilmu tersendiri dengan disiplin dan objek tersendiri mengemukakan

banyak alasan yang cukup kuat menunjang kemandirian Hubungan Internasional

sebagai disiplin ilmu tersendiri di samping dan di luar ilmu politik. Pandangan

kedua ini bertolak dari spesifikasi permasalahan dari hubungan internasional

yang harus dibahas secara tersendiri dengan sistematis dan metode keilmuan.

Kelompok ini berpandangan bahwa hubungan internasional itu bukan hanya

sekedar pengetahuan tentang hubungan antarnegara, tetapi sasarannya ialah

sebagai ilmu tersendiri terpisah dari ilmu lainnya dengan tidak mengurangi

ketergantungan ilmu ini dengan ilmu-ilmu lainnya; terutama ilmu politik.

Karenanya Sarjana Barat terkenal di bidang hubungan internasional ini, Stanley

Hoffmann berpendapat; ilmu hubungan internasional sebagai subjek akademis

terutama memperhatikan hubungan politik antar bangsa. Pandangan lebih luas

dari berbagai pengertian hubungan internasional ialah ilmu yang mencakup

permasalahan dan hubungan antar negara, hubungan antar lembaga non

government di negara bersangkutan, hubungan antar kelompok politik dari

Negara dengan kelompok politik di negara lain. Jadi pengertian ini sangat luas

jangkauan dari hubungan internasional itu sebagai ilmu. Dari berbagai uraian dan

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa: Ilmu Hubungan Internasional ialah

ilmu yang mempelajari seluk beluk hubungan dan ikatan antara satu negara

dengan negara lain dengan segala implikasinya terhadap negara bersangkutan.

Berkaitan dengan epistemology kajian Hubungan internasional

dikembangkan berdasarkan metode analysis synthesis dan bersifat antar bidang

(interdicipline approach), dimana kajian hubungan internasional dikembangkan



3

berdasarkan berbagai hal yang berasal dari kajian bidang-bidang lain, seperti:

Hukum internasional, Sejarah diplomasi, Ilmu perang, Politik internasional,

Hubungan luar negeri dan Perdagangan internasional.

Disisi lain mengenai bagaimana disiplin Hubungan Internasional (HI)

mengalami perkembangan dalam memperhitungkan kekuatan-kekuatan negara

maupun non negara sejak dahulu hingga saat ini, barangkali kita dapat menyimak

para pemikir HI di Eropa (terutama Inggeris) pada dekade 1950-an dan 1960-an,

yakni mereka yang umum dikenal dengan sebutan mazhab Inggeris (the English

School). Para pemikir HI yang tergabung di dalam mazhab Inggeris (the English

School) seperti Hedley Bull, Martin Wight, dan yang lain-lain mencoba

mengetengahkan konsep tiga pilar utama studi HI. Menurut Martin Wight, ketiga

pilar ini mencerminkan “tiga tradisi” (three traditions) di dalam disiplin HI, yakni:

1. Pilar I yang disebut “Sistem Internasional” (international system), yang

merefleksikan pandangan Realisme bahwa system ini dibentuk oleh “Negara”

yang saling berinteraksi secara terus menerus sehingga interaksi tersebut

mempengaruhi prilaku masing-masing negara. Secara ontologisme

keberadaan negara tidak lepas dari kebutuhannya untuk saling berinteraksi

satu sama lain karena tidak ada negara yang sepenuhnya dapat memenuhi

kebutuhannya sendiri (autarkis). Maka interaksi antar negara dalam bentuk

kerjasama maupun konflik merupakan realitas yang menggerakkan sistem

internasional berdasarkan pada dorongan untuk mencapai kepentingan

dengan manghalalkan segala cara sebagaimana digambarkan oleh Thomas

Hobbes dan Nicolo Machiavelli. Karena fokus perhatiannya pada negara,

maka pilar ini dapat juga disebut sebagai “Pilar Realisme” dalam studi HI.

2. Pilar II yang disebut dengan “Masyarakat Internasional” (international

society), yang menekankan pada proses institusional dan kodifikasi dari

norma-norma, aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan bersama

antarnegara untuk kemudian dijadikan prinsip dasar pergaulan internasional.

Didasarkan pada upaya  Hugo Grotius untuk membentuk semacam aturan

pergaulan internasional, pilar ini merupakan idaman para pemikir mazhab
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Inggeris (yang sangat berpengaruh sejak dekade 1950-an hingga 1970-an)

karena mereka yakin bahwa kerjasama antarnegara dan perdamaian dapat

ditegakkan apabila terbentuk semacam masyarakat internasional dimana

setiap negara anggotanya patuh pada segala norma, aturan dan ketentuan

yang disepakati bersama.para penganut mazhab Inggerispun penyebut pilar

ini dengan istilah “Pilar Rasionalisme”.

3. Pilar III yang disebut dengan istilah “Masyarakat Dunia” (world society) yang

menempatkan individu, organisasi-organisasi non negara, dan gerakan sosial

sebagai aktor didalam studi HI. Revolusionalisme pada dasarnya adalah

upaya para universalis-kosmopolitanis (aktivis HAM, lingkungan hidup,

feminis, dan sebagainya) untuk menerapkan standar moralitas tertentu agar

menciptakan kesetaraan gender, persamaan hak, konservasi lingkungan

hidup dan sebagainya. Menilik gagasannya yang cosmopolitan, dan

kadangkala utopian-maka pilar ini dilandasi oleh pemikiran Immanuel Kant

tentang liberal kosmopolitanisme. Sama halnya seperti Kant, tujuan kaum

revolusionis adalah untuk menciptakan perdamaian abadi (perpetual peace)

dengan memberlakukan moralitas yang berpotensi untuk meniadakan konflik

dan peperangan. Dengan demikian, pilar ketiga ini disebut dengan istilah

“Pilar Revolusionerisme” atau “Pilar Kantianisme”.

Penggambaran ketiga pilar studi HI tersebut tidak saja membantu kita

untuk memahami dasar kontruksi studi HI pada umumnya, tetapi juga

membantu kita mengidentifikasi fokus perhatian yang berbeda tentang aktor-

aktor utama HI. Bagi tradisi realisme dan rasionalisme, misalnya, aktor utama HI

adalah “Negara” karena Negara yang memiliki keunikan dan hak istimewa untuk

melakukan keputusan-keputusan penting dalam hal peperangan dan

perdamaian. Sementara itu, penganut tradisi revolusionerisme atau Kantianisme

lebih mementingkan actor-aktor non Negara (individu yang berpengaruh,

organisasi non pemerintah, dan gerakan social) karena mereka yakni bahwa

hubungan internasional tidak saja menyangkut persoalan peperangan dan
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perdamaian, tetapi justru bagaimana menanamkan moralitas tertentu agar

segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi (sebagai penyebab konflik dan

peperangan) dapat dihilangkan. Diagram I menggambarkan “tiga tradisi” disiplin

HI versi mazhab Inggeris, yang hingga hari ini masih relevan untuk menjelaskan

berbagai dimensi actor dan perspektif dalam studi HI.

Walaupun kerangka ini didisain oleh Martin Wight pada awal dekade

1990-an, namun saat ini masih tampak relevan dalam menjelaskan klasifikasi

aktor sekaligus dikaitkan dengan landasan grand theory yang berlaku bagi setiap

focus perhatian. Jika seseorang mengangkat suatu tema pada pilar I (system

internasional), maka fokus perhatiannya harus pada “Negara” sebagai unit

analisis, dan yang bersangkutan harus konsisten menerapkan asumsi-asumsi

realism yang berakar dari pemikiran Thomas Hobbes dan Machievelli. Sementara

itu, orang yang membahas suatu isu berkaitan dengan pilar II (masyarakat

internasional) yang menyangkut kodifikasi nilai dan moralitas internasional

seharusnya memfokuskan pada lembaga internasional dan juga Negara serta

menggunakan teori-teori dan konsep yang diturunkan dari Rasionalisme seperti

Hugo Grotious dan kemudian Hedley Bull. Hal yang sama berlaku bagi seseorang

yang mengangkat permasalahan pada pilar III (masyarakat dunia) seharusnya

member porsi perhatian terbesar pada individu, gerakan social, dan organisasi

non pemerintahan dan menggunakan teori-teori demokrasi cosmopolitan ala

Immanuel Kant yang diturunkan oleh banyak peneliti kontemporer dibidang-

bidang seperti kesetaraan gender, perlindungan hak asazi manusia, konservasi

lingkungan, perlindungan keamanan manusia dan sebagainya.

Kemunculan ketiga pilar dalam studi HI tersebut bukanlah suatu

kebetulan semata. Sejak beberapa tahun terakhir pada pakar teori konstruktivis

mulai memasukkan pemikiran Grotious, Kant, dan Hegel sebagai alat analisis

fenomena politik internasional. Mereka mencoba mengkombinasikan

pendekatan Realisme (yang muncul pada masa Pasca Perang Dunia Kedua)

dengan pendekatan Idealisme (yang muncul kembali pada masa Pasca Perang

Dingin). Hal inilah yang memungkinkan transformasi HI, terutama dari Pilar II
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menjadi Pilar III. Sebagai sebuah pendekatan, konstruktivisme menggabungkan

berbagai elemen dari studi fenomena politik luar negeri seperti: Snyder, Bruck,

Sapin, serta Robert Jervis dan Richard Lebow, dengan asumsi-asumsi para

rasionalis fungsionalis seperti Hedley Bull, Karl deutsch dan Ernst Haas. Pada

decade 1980-an, konstruktivisme dalam disiplin HI muncul dalam 3 wajah

sekaligus:

1. Aliran Modernisme yang diasosiasikan dengan John Gerrard Ruggie dan

Friedrich Kratochwil

2. Aliran Postmodernisme yang seringkali dikaitkan dengan Ricard Ashley, Robert

B.J Walker dan James Der Derrian

3. Aliran Feminisme yang dihubungkan dengan pakar seperti Spike Peterson dan

Ann Tickner.

Konstruktivisme pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional

adalah hasil dari suatu “konstruksi sosial” yakni proses dialektika antara

“struktur” dan “agen”, dimana lingkungan social politik dan manusia saling

berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan social politik. Dalam ilmu

social, konstruktivisme diinspirasi oleh berbagai teori lainnya seperti critical

theory ala Habermas, posmodernisme, feminism, institusionalisme,

interaksionalisme simbolik ala Garfinkel, dan teori strukturasi ala Giddens.

Akhir-akhir ini para pakar HI makin memperhitungkan eksistensi teori

ini. Ada sekurang-kurangnya dua pemikiran dalam teori konstruktivis yang

relevan bagi studi HI. Pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur yang

mempersatukan umat manusia lebih ditentukan oleh “shared ideas” (gagasan-

gagasan yang diyakini bersama) daripada kekuatan material. Keyakinan semacam

ini mewakili perspektif  “idealis” yang pernah mendominasi disiplin HI (terutama

sebelum Perang Dunia Kedua) yang sangat member perhatian pada kekuatan

ide-ide manusia dalam mempengaruhi proses politik. Kedua, keyakinan bahwa

identitas dan kepentingan actor-aktor tertentu dibentuk oleh shared ideas

tersebut diatas, dan bukannya dibentuk oleh peristiwa alam semata. Artinya,

tindakan actor yang dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa politik tertentu
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bukan semata-mata karena maksud, intense, dan motivasi dari individu yang

bersangkutan, tetapi lebih merupakan hasil proses interaksi anatara individu

tersebut dengan lingkungan disekitarnya (struktur social, politik, ekonomi,

budaya dan sebagainya). Dengan demikian, perspektif ini mewakili aliran

strukturalisme didalam teori konstruktivis.

Studi HI terhadap area-area baru tidak lepas dari peran teori

konstruktivis dalam membebaskan studi HI dari belenggu dikotomi antara

“struktur” (structure) dan “agen” (agency) yang selama ini menghambat

perkembangan studi HI. Hambatan ini begitu terasa ketika sekelompok orang

yang mengklaim diri sebagai “intensionalis” membatasi dari lingkup studi HI

hanya pada agency (yakni Negara) karena mereka merasa yakin bahwa

perubahan penting dalam politik internasional ditentukan oleh motif, intense

dan motivasi Negara (yang dapat diprediksi dan dikalkulasi). Kebuntuan didalam

realisme tradisional semacam ini yang telah diterobos oleh Kenneth Waltz ketika

memasukkan pendekatan sistemik kedalam analisis HI untuk memberi

kesempatan kepada kita mengamati bagaimana struktur mempengaruhi prilaku

Negara.

Ketika konstruktivisme melepaskan HI dari belenggu dominasi

determinisme agency la Realisme Tradisional, maka peluang untuk semakin

memperluas lingkup dan unit analisis studi HI pun semakin besar. Dalam konteks

inilah kita dapat memahami transformasi dari Pilar I, menjadi Pilar II dan Pilar III.

Sebagaimana telah disebutkan, transformasi ini membuka ruang-ruang baru bagi

studi HI, termasuk aktor-aktor baru yang dalam studi HI disebut berada pada

jalur Track Two (jalur diplomasi non negara), sebagaimana dikatakan Mely C.

Anthony: Dengan demikian, konstruktivisme telah memberikan sumbangan

penting bagi perkembangan studi HI, terutama dari sisi pembukaan kemungkinan

perluasan bahasan tentang actor-aktor studi HI yang tidak lagi harus  didominasi

oleh lembaga-lembaga internasional dan negara. Maka, mereka yang meneliti

tentang HI mempunyai lebih banyak pilihan untuk membahas tema-tema baru

yang dapat masuk kedalam lingkup studi HI.
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Studi Hubungan Internasional Sebelum Perang Dunia II

Sebelum Perang Dunia II objek studi hubungan internasional berujud hubungan

antara kelompok-kelompok yang berkuasa yang tinggal di tempat yang berbeda-

beda telah menjadi bagian dari studi sejarah. Ilmu hubungan internasional waktu

itu dipelajari dan diajarkan sebagai bahagian dari studi sejarah. Sementara itu

para ilmuan lain juga telah sejak lama mempelajarari fenomena sosial seperti

hukum yang mengatur hubungan antar bangsa, hakekat kekuasaan, negara dan

kedaulatan, masalah pengelolaan hubungan kekuasaan, dan pengembangan

lembaga-lembaga internasional. Dari berbagai studi ini muncullah pada awal

abad 20 suatu bidang studi yang terorganisasi dan dimasukan dalam kurikulum

beberapa universitas di Amerika Serikat, yaitu bidang studi hubungan

internasional. Terutama setelah Perang Dunia I, studi dan pengajaran hubungan

internasional memperoleh pengakuan  yang sebagai bidang studi berdiri sendiri

di Amerika Serikat dan Eropa. Menurut Edward H Carr (1965), munculnya

hubungan internasional sebagai bidang studi tersendiri adalah akibat dari

keinginan, terutama setelah Perang Dunia I, untuk memahami sebab-sebab

terjadinya konflik dan untuk membina dunia yang lebih damai.

Tragedi Perang Dunia I makin meyakinkan para intelektual kurun waktu

itu bahwa upaya pencegahan terjadi kerusakan seperti itu harus digalakan.

Akibatnya, selama masa 1920-an sampai 1930-an, studi hubungan internasional

berjalan menurut tiga alur (Mohtar Mas’ud, 1990) yakni; Pertama, hubungan

internasional dipelajari  melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi

berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian.

Asumsinya adalah bahwa kesalahpahaman dan konflik antarbangsa bisa dihindari

kalau peristiwa-peristiwa pentingdiikuti dan ditelaah secara seksama. Pada

waktu itu di Amerika serikat koran The New York Times menjadi bacaan wajib

dalam pelajaran Hubungan Internasional. Menurut Kenneth Thompson:

Tugas dosen pada waktu itu adalah membaca korandan mengomentari
kejadian terakhir ataumembahas pendapat kolumnis masalah diplomasi
di koran itu. Dengan melihat hubungan internasional melalui sudut
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pandang seperti itu, si dosen bisa menimbulkan suasana relevan dalam
kelasnya. Mahasiswa bisa menghubungkan apa yang mereka pelajari di
kelas dengan apa yang mereka dengar tentang dunia diluarnya.
Pendekatan ini menghasilkan diskusiyang hidup, tetapi studi
internasional menjadi tidak lebih daripada membuat komentar tentang
apa yang terjadi pada hari itu. Sedikit sekali kemajuan yang diperoleh
dalam arti pengembangan pengetahuan atau pembinaan generalisasi
atau teori. 7

Kedua, hubungan internasional pada waktu itu dipelajari melalui studi

tentang organisasi internasional. Ini didasarkan pada asumsi bahwa konflik bisa

dikelola dan diselesaikan kalau dapat diciptakan suatu aturan mainatau tertib

hukum yang didukung oleh perangkat organisasi seperti Liga Bangsa Bangsa.

Orientasi pendekatan ini adalah reformis.

Ketiga, studi hubungan internasional pada masa itu adalah model analisis

yang menekankan ekonomi internasional. Dengan berdasar pemikiran Marxis-

Leninis, aliran analisa ini menggunakan variabel-variabel ekonomi untuk

menjelaskan terjadinya konflik dan perang internasional dimasa sebelumnya. Di

Amerika Serikat berkembang analisi yang menyebutkan bahwa yang mendorong

negeri itu terlibat dalam Perang Dunia I adalah kepentingan kaum usahawan,

industrialis dan penanaman modal besar.

Dilihat dengan kaca mata masa kini, kecendrungan intelektual pada masa

antara dua perang dunia itu nampak naif. Sedangkan mereka percaya bahwa

mekanisme hukum dan organisasi internasional bisa mengelola fenomena politik

internasional yang eksplosif. Sebagian lagi yakin bahwa hanya dengan menelaah

kejadian-kejadian internasional yang sedang jadi berita hangat secara seksama

akan bisa diciptakan kerangka konseptual yang cukup memadai untuk

memahami proses yang dinamik itu. Bebrapa diantara mereka juga terlalu

deterministis dalam menerapkan faktor-faktor ekonomis. Ketiga alur analisis ini,

yang membentuk tiga tradisi keilmuan hubungan internasional yang masih

nampak bekasnya dalam banyak buku teks kenvensional ilmu ini masa kini, tidak

banyak menghasilkan teorisasi. Masa antara duaperang dunia itu bukan masa

subur bagi pertumbuhan teoritis bidang studi ini.
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Sementara itu,arena hubungan internasional pada tahun 1930-an

menunjukkan betapa realitas politik praktis sangat jauh berbeda dengan

gambaran yang ditunjukkan oleh para teoritis normatif itu. Munculnya diktator-

diktator yang ekspansiones dan yang dengan sengaja mengabaikan hukum dan

perjanjian internasional di Eropa seperti penyerbuan Itali ke Ethiopia (1935),

pencaplokan Jerman atas Austria, Cekoslovakia dan Polandia menjelang akhir

1930-an, serta invasi Jepang ke Manchuria 1931, semuanya itu menunjukkan

kelemahan teorisasi normatif dalam memahami fenomena. Tindakan para

pemimpin ekspansiones itu telah menghancurkan sendi-sendi tertib hukum dan

lembaga internasional.

Dan kegagalan mekanisme hukum dan organisasi internasional untuk

mencegah akibat terjadinya konflik akibat ulah para ekspansionis itu, membuat

orang tidak percaya lagi pada mekanisme legal-institusional yang diajukan oleh

para teoritisi normatif itu. Selain itu, teoritisi normatif secara akademik juga

dikritik karena hanya membahas bagaimana seharusnya negara bertindak, tetapi

tidak bisa menjelaskan mengapa negara melakukan tindakan tertentu.

Sekalipun demikian, pada 1930-an sebetulnya muncul pendekatan yang

ingin memperbaiki pendekatan-pendekatan historik, legal dan institusional yaitu

dengan menekankan analisa data dengan tujuan membentuk teori yang bisa

memberikan penjelasan. Pada 1933 Frederick Schuman menerbitkan buku

International Politics yang menolak argumen teoritisi normatif dan mempelopori

penggunaan konsep kekuasaan untuk menjelaskan fenomena hubungan

internasional secara realistis. Pada masa antara dua perang dunia itu, ahli

matematika Inggeris Lewis F. Richardson menerapkan statistik dan model

matematika untuk mempelajari hubungan antara perlombaan senjata dan

terjadinya perang. Quincy Wright menulis karya monumental yang

memperbandingkan berbagai perang yang terjadi sejak masa awal sejarah

sampai masa itu dengan tujuan membuat teori tentang perang dan konflik.

Harold Lasswell mempelopori tentang hubungan antara politik dunia dan

psikologi dengan penekanan pada masalah persepsi, simbol dan citra. Sementara
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yang lain berusaha pelajari hubungan antara masalah perbedaan etnik, masalah

ras, faktor geografik dan sebagainya dengan hubungan internasional. Bidang-

bidang baru yang dikembangkan tahun 1930-an terutama studi tentang konflik,

pada masa sesudah Perang Dunia II kembali menjadi topik yang dipelajari secara

lebih intensif. Terutama sekali, penolakan terhadap teorisasi realis. Dan ini

kemudian melahirkan ”paradigma” baru yang menekankan pentingnya faktor

kekuasaan dalam menentukan dinamika hubungan internasional.

Studi Hubungan Internasional Setelah Perang Dunia II dan
Masa Perang Dingin

Paradigma realis, yang mendominasi teorisasi hubungan internasional selama

kurang lebih dua dasawarsa sesudah Perang Dunia II, merupakan wujud dari

upaya mengembangkan pendekatan teoritis yang sekaligus bisa mendeskripsikan

dan menjelaskan prilaku negara dalam hubungan internasional dan bisa

memberikan kerangka deskriptif bagi para negarawan dalam membuat

keputusan.

Munculnya paradigma realis juga menandai merosotnya tradisi utopian

dalam studi hubungan internasional. Berdasar paradigma baru ini, ilmuwan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong munculnya teori-teori

yang masih berpengaruh sampai sekarang. Seperti halnya ilmuwan masa kini

dengan tegas bertujuan menciptakan teori, kaum realis pada masa itu berusaha

menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang jenisnya sama dengan

yang diajukan oleh para ilmuwan pada 1970-an dan 1980-an. Morgenthau,

misalnya, menyatakan bahwa tujuan utama studinya adalah menyederhanakan

fakta-fakta yang terjadi dalam hubungan internasional menjadi generalisasi yang

spesifik 9. Kaum realis, termasuk Nicholas N. Spykman, George F.Kennan, Amold

Wolfers dan Henry Kissinger, mengembangkan teori yang pembuktiannya

didasrkan terutama pada pengalaman sejarah. Melalui analisis empirik-historik,

mereka ingin menunjukkan adanya pola-pola perilaku internasional yang
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berulang. Mereka berusaha menunjukkan bahwa kekuasaan atau power adalah

variabel yang paling mampu menjelaskan perilaku internasional.

Morgenthau, yang karyanya mendominasi kegiatan teorisasi realis

sesudah Perang Dunia II, menegaskan proposisi bahwa kekuasaan adalah fokus

utama studi dan praktek hubungan internasional.pemikirannya tentang realisme

politik dan tentang kekuasaan tercermin dalam kutipan berikut ini:

Politik internasional, seperti halnya semua politik, adalah perjuangan
memperoleh kekuasaan. Apapun tujuan akhir dari politik internasional,
tujuan menengahnya adalah kekuasaan. Negarawan-negarawan dan
bangsa-bangsa mungkin mengejar tujuan akhir berupa kebebasan,
keamanan, kemakmuran, atau kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin
mendefinisikan tujuan-tujuan mereka itu dalam pengertian tujuan yang
religius, filosofis, ekonomis atau sosial.

Mereka mungkin berharap bahwa tujuan ini akan terwujud melalui
dinamika dalam tujuan itu sendiri, melalui takdir Tuhan , atau melalui
perkembangan alamiah urusan kemanusiaan. Tetapi, begitu mereka
berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan politik
internasional, mereka melakukannya dengan berupaya memperoleh
kekuasaan.....10

Morgenthau mendefinisikan kekuasaan (Power) sebagai ”kemampuan

seseorang untuk mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain.” ia selanjutnya

menyatakan bahwa tujuan negara dan politik internasional adalah

mencapai ”kepentingan internasional” yang berbeda dengan kepentingan

yang ”sub-nasional” dan ”supra-nasional”. Menurut ilmuwan ini, negarawan-

negarawan yang paling berhasil dalam sejarah adalah mereka yang berusaha

memelihara ”kepentingan nasional” yang didefinisikan sebagai ” penggunaan

kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap

paling vital bagi kelestarian negara-bangsa.” Studi sejarah menurut ilmuwan

realis bisa menghasilkan sekumpulan generalisasi tentang prasyarat-prasyarat

bagi pencapaian kepentingan nasional dan penciptaan sistem internasional yang

lebih stabil.
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Teoritisi realis berhasil membawa studi ini keluar dari tradisi yang

normatif-utopian dan mengarahkannya ke kegiatan mendeskripsikan dan

menganalisis fenomena dunia apa adanya. Dengan terutama dipelopori oleh

karya Morgenthau, yang kejelasan analisisnya membuat karya itu cepat

memperoleh dukungan dari sebagian besar ilmuawan bidang ini,

suatu ”paradigma” yang dominan telah muncul dan meretas jalan baru yang

lebih efektif dalam menjelaskan fenomena yang dipelajari. Pada pertengahan

1950-an studi ini tidak lagi didominasi oleh pendekatan sejarah dan legal

institusional. Sejak itu kegiatan teoritisi dalam studi ini lebih diarahkan pada

upaya mempelajari proses politik dan prilaku negara-bangsa dan para

pemimpinnya dalam mengejar tujuan-tujuan mereka.

Sekalipun begitu paradigma realis yang mendominasi teorisasi

hubungan internasional sejak akhirPerang Dunia II tidak bebas dari kritik yang

seringkali pedas. Pengkritik paling awal tentu saja adalah para pendukung tradisi

teori normatif-utopian, yang juga disebut kaum ”idealis”. Mereka ini,yang salah

satu tokohnya adalah ahli hukum internasional Richard Falk, menuduh kaum

realis sebagai mengagung-agungkan kekuasaan (kekuatan), mengesampingkan

pertimbangan moral dan cendrung mendukung slogan ”kekuatan menentukan

hak” (might makes rights). Kelompok pengkritik lain mengajukan argumen bahwa

tindakan manusia didorong oleh motivasi kekuasaan. Pengkritik ketiga, yang baru

muncul terutama pada awal 1960-an adalah para ilmuwan yang menekankan

pada pendekatan ”saintifik”, yaitu upaya teorisasi yang sungguh-sungguh dengan

meminjam perkakas analisis dari ilmu-ilmu lain termasuk ilmu pengetahuan alam

dan matematika. Kritik mereka ini terutama diarahkan pada tidak adanya disiplin

dan ketepatan dalam pendefenisian konsep-konsep realis seperti kekuasaan,

kepentingan nasional dan pertimbangan kekuatan. Kekaburan  makna ini

membuat konsep-konsep itu tidak bisa diukur dan karena itu tidak bisa dianalisa

dengan sungguh-sungguh. Tanpa ketepatan makna, menurut pengktirik ini, kita

tidak akan tahu ada tidaknya atau terjadi atau tidaknya suatu fenomena dan

bagaimana sifat fenomena itu, dan sebagainya.
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Perang Dingin (Cold War) ditandai dengan pembagian blok yang kentara

antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan komunis dengan blok

Barat pimpinan Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. Hubungan

internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tak lepas dari

kerangka Perang Dingin.

Dominasi Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap para sekutunya

menyebabkan hubungan internasional sangat dipengaruhi kepentingan kedua

negara adidaya. Tidak mengherankan muncullah blok-blok aliansi yang lebih

didasarkan pada persamaan ideologis.Hampir semua langkah diplomatik

dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan

perangkat militer. Pertentangan sistem hidup komunis dan liberal ini sedemikian

intensifnya sehingga pada akhirnya perlombaan senjata tak dapat dihindarkan

lagi karena dengan jalan menumpuk kekuatan nuklir itulah jalan terakhir

menyelamatkan ideologinya.

Menurut Juwono Sudarsono (1996), secara resmi apa yang dikenal

sebagai Perang Dingin berakhir pada kurun waktu 1989-1990 dengan runtuhnya

Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan

Timur pada 3 Oktober 990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni

Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail

Gorbachev sebagai kepala negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin yang

ditandai antara lain runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, Amerika

Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya. Artikel ini berusaha

mengeksplorasi tema-tema yang muncul dalam hubungan internasional setelah

Perang Dingin . Munculnya tema-tema baru atau berlanjutnya tema-tema lama

dalam kerangka hubungan antar bangsa tak hanya mengubah cara pandang

negara besar terhadap negara kecil tetapi juga dalam tingkat tertentu bisa

menggeser pola diplomasi antar negara.

Paradigma Perang Dingin 1949-1989 seperti Juwono jelaskan terbagi

pada beberapa tahap perkembangan sesuai dengan realitas hubungan antar
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bangsa. Juwono menilai secara politis Perang Dingin terbagi atas tahap 1947-

1963 dengan beberapa puncak persitiwa seperti Blokade Berlin 1949, Perang

Korea 1950-1953, Krisis Kuba 1962 dan Perjanjian Proliferasi Nuklir

1963.Selanjutnya selama Perang Vietnam 1965-1975, paradigma Perang Dingin

terbatas pada persaingan berkelanjutan antara AS dan Uni Soviet di beberapa

kawasan strategis dunia.

Salah satu yang terpenting, kata Juwono, terjadi dalam Perang Arab-

Israel 1967-1973. Perundingan senjata strategis yang mulai dirintis dan

dikukuhkan melalui Perjanjian SALT I juga menjadi salah satu ciri periode

ini.Selama kurun waktu yang panjang itulah isu-isu seperti pertentangan

ideologis, perebutan wilayah pengaruh, pembentukan blok militer, politik

bantuan ekonomi yang dilatarbelakangi kepentingan ideologis, spionasi militer

dan pembangunan kekuatan nuklir menjadi tema-tema penting.

Oleh karena itu di tengah pertentangan Blok Timur dan Barat itulah

muncul apa yang disebut Negara Non Blok. Indonesia menjadi salah satu pelopor

berdiringa Gerakan Non Blok yang banyak menarik perhatian negara-negara yang

baru merdeka sesudah 1945. Cina meskipun tergolong negara besar dan memiliki

hak veto di Dewan Keamanan PBB, namun menjadi salah satu anggota GNB

hingga kini.

Berakhirnya salah satu episode dalam hubungan antar bangsa berupa

Perang Dingin, melahirkan realitas baru dalam perhatian negara besar dan

negara yang bekas komunis. Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan

internasionalpun mengalami pergeseran. Meskipun isu lama yang menyangkut

keamanan nasional dan pertentangan masih tetap berlanjut namun tak

dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan antar

bangsa.

Menurut Juwono, sedikitnya ada empat isu yang jadi sorotan baru.

Pertama, pada era pasca Perang Dingin, perhatian lebih difokuskan pada usaha
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memelihara persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi lingkungan

internasional yang belum jelas. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas

Indonesia ini menyebutkan, lingkungan internasional sekarang lebih kabur, lebih

tidak menentu dan lebih mengandung kompetisi meraih akses pada ilmu, modal

dan pasar di negara-negara kaya. Kedua, sorotan ini tidak terlalu baru tapi

sekarang muncul ke permukaan yakni soal keamanan regional. Fenomena di Asia

Tenggara dengan prakarsa ASEAN mengukuhkan zona bebas nuklir termasuk

salah satu ciri dimana keamanan regional penting bagi kawasan ini. Ketiga,

sorotan dunia jatuh kepada masalah ekonomi-politik internasional.

Isu ini sebenarnya telah bangkit sekitar 1971-1972 ketika sistem Bretton

Woods runtuh pada saat kebangkitan ekonomi Jerman dan Jepang mulai

menganggu pasar AS. Jika disorot lebih dalam, pembentukan blok-blok ekonomi

bisa dikatakan sebagai akibat dari menguatnya isu ini.Menurut Juwono,

perhatian keempat terpusat pada apa yang dinamana sebagai “3 in 1” yakni

lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi.

Dibandingkan dengan tiga tema di atas, isu ini sangat dominan dalam

pemberitaan pers internasional. Bahkan dalam setiap konferensi dan pertemuan

puncak, masalah ini tidak jarang disinggung terutama ketika negara-negara

industri menyoroti negara-negara yang sedang berkembang. Bilhari

Kausikan (1993), Direktur Biro Asia Timur dan Pasifik di Kemlu Singapura sudah

meramalkan bahwa isu HAM telah menjadi isu yang legitimate dalam hubungan

antar negara. Ia menyatakan, bagaimana sebuah negara memperlakukan warga

negaranya tak lagi masalah eksklusif sebuah negara.

Pihak lain dapat dan memiliki legitimasi mengklaim keprihatinan

terhadapnya.“Kini sedang muncul budaya global HAM dan tubuh hukum

internasional mengenai HAM perlahan berkembang terkodifikasi melalui Piagam

PBB, Deklarasi Universal HAM dan instrumen lainnya,” tulis Kausikan seraya

menegaskan bahwa isu HAM tetap tidak akan menjadi isu utama dalam

hubungan internasional.
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Namun demikian, penekanan Barat terhadap HAM akan mempengaruhi

nada dan tekstur hubungan internasional pasca Perang Dingin.Menurut Kausikan,

isu-isu HAM menyangkut soal upah, kondisi bekerja, serikat buruh, standar hidup,

hak-hak wanita dan anak-anak, hiburan dan waktu cuti, keamanan dan tunjangan

sosial serta lingkungan. Ia melihat telah terjadi pemaksaan dari Barat untuk

menentukan standar HAM yang seharusnya dilaksanakan negara-negara di Asia

misalnya. Sedangkan Aryeh Neier, Direktur Human Rights Watch, menyebutkan

lebih spesifik nilai-nilai HAM yang disebarkan di seluruh dunia. Ia antara lain

menyinggung soal hak setiap orang bebas dari hukuman tak adil dan arbitrari,

persamaan ras, etnik , agama atau gender. Hal-hal ini ikut menentukan pola

hubungan antar negara.

Hasjim Djalal dalam tulisannya Indonesian Foreign Policy at the Afvent

of 21st Century menyebutkan, The Problem of democratization and human rights

will also become more prominent and their impact on foreign policy cannot be

ignored. Analisa Djalal itu menunjukkan bahwa masalah yang menyangkut hak

asasi manusia, dari sudut manapun ditinjaunya, akan memberikan dampak

terhadap politik luar negeri suatu negara. Hal itu juga berarti bahwa kontak satu

entitas politik dengan entitas lainnya akan mendapat bobot soal HAM ini.

Dalam kasus HAM dan juga demokratisasi sebagai contoh dapat dilihat

bagaimana Uni Eropa dan Amerika Serikat bersikap terhadap Myanmar. Negeri

yang pernah melakukan pemilu tahun 1990 yang dimenangkan Liga untuk

Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi ini terpaksa harus hidup dalam situasi

darurat terus menerus.Untuk menjaga keadaan darurat itu, militer Myanmar

membentuk apa yang dinamakan Dewan Pemulihan Hukum Negara dan

Ketertiban (State Law and Order Restoration Council). Sampai tahun 1997, SLORC

masih bertahan atas nama ketertiban negara. Melalui Konvensi Nasional sedang

disusun konstitusi yang kemudian akan melahirkan pemilihan umum.

Perubahan lingkungan mempengaruhi hubungan antar bangsa. Jika

pada masa Perang Dingin isu-isu ideologis dan militer sangat dominan. Hampir
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semua hubungan antar bangsa diterjemahkan kedalam konteks perang ideologi.

Pada era pasca Perang Dingin, tema-tema ideologis menyurut. Sebagai gantinya

muncul isu-isu seperti hak asasi manusia, politik-ekonomi dan demokratisasi

sebagai salah satu indikator yang menentukan hubungan internasional

Subjek dan Objek Kajian Hubungan Internasional Abad 20 dan 21

Subjek Dalam hubungan Internasional adalah pemegang hak dan kewajiban

dalam hubungan internasional. Jadi yang menjadi subjek Hubungan Internasional

adalah:

1) Negara dengan segala macam statusnya: seperti negara merdeka, negara

perwalian, negara dominion dan negara commonwealth dan lain-lain.

2) Tahta Suci: Adalah sebuah negara kecil di tengah kota Roma (Italia) yang

diakaui sebagai sebuah subjek hubungan internasional karena Tahta Suci

adalah pusat adama Khatolik dunia.

3) Organisasi Internasional: semua organisasi internasional baik yang bersifat

bilateral, regional maupun global adalah diakui sebagai subjek hubungan

internasional. Kemudian dipandang dari segi pembuatnya dapat pula

dibedakan antara oraganisasi antar pemerintah (governmental organisastion)

dan organisasi swadaya masyarakat (non-governmental oraganisastion)..

4) Individu (perseorangan). Individu atau perseorangan juga menjadi pelaku

dalam hubungan internasional karena individu juga pemegang hak dan

kewajiban dalam hubungan internasional dalam berbagai aspek kehidupan.

5) Pihak-pihak pemberontak. Pihak pemberontak adalah organisasi dalam

sebuah negara yang melakukan pemberointakan terhadap pemerinbtrahnya

karena afanya praktek pemerointahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

demokrasi, ham dan aspirasi tertentu. Agar pemberontakan itu jangan

sampai membesat sehingga mengnacam perdamaian dunia maka masalah itu

dapat dislesaikan dsengan segeara. Contohnya adalah : GAM di Acaeh yang

bisa berunding dengan pemerintahan Indonesia di Swedia; Isalam MORO di

Philipina selatan yang juga bisa berunding dengan pemerintrahan Philipina.
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Apa yang diinginkan oleh setiap negara dalam hubungan dengan negara lain? Ini

merupakan pertanyaan mendasar dari pengamat hubungan internasional; juga

ini merupakan sasaran dari adanya hubungan internasional tersebut. Jadi

keinginan dan kebutuhan satu negara untuk mengharuskannya berhubungan

dengan Negara lainnya.

Dalam hubungan internasional yang normal, setiap negara akan terlibat

dalam urusan internasional yang ada kaitannya dengan kepentingan nasionalnya.

Sebagai kasus, mengapa Indonesia membuka hubungan internasional dengan

Amerika Serikat, negara-negara Arab di Timur Tengah, dan berbagai Negara di

Asia dan Eropa; jawabnya karena Indonesia mempunyai kepentingan dalam

hubungan internasional tersebut. Para ahli dan pengamat hubungan

internasional tidak mempunyai kesamaan pandangan tentang ini. Tetapi setidak-

tidaknya ada beberapa faktor yang dominan ikut mempengaruhi terjadinya

hubungan internasional tersebut; antara lain: kebutuhan ekonomi, pendidikan,

ilmu pengetahuan, kebudayaan, tradisi sejarah, dan faktor politik. Untuk jelasnya

diuraikan secara terperinci di bawah ini kecuali pengaruh politik akan dibicarakan

kemudian pada bagian internasional politik.

Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya menjadikan satu negara

sebagai subjek dalam hubungan internasional. Kiranya abad sekarang ini sangat

sulit bagi suatu negara untuk hidup mengisolasi diri guna memenuhi kebutuhan

hidup negaranya. Kebutuhan negara tersebut mengharuskan mereka untuk

berhubungan dengan Negara lain. Mengapa Indonesia mengadakan hubungan

dengan negara-negara industri di Eropa, Amerika dan Jepang? Jawabnya karena

Indonesia membutuhkan neagara-negara tersebut untuk memenuhi kepentingan

nasional Indonesia seperti ekonomi, politik, pertahanan dan kebutuhan lainnya.

Begitu juga sebaliknya mengapa Jepang sangat berkepentingan untuk

berhubungan dengan baik terhadap negara-negara penghasil bahan baku seperti

Indonesia? Jawabnya karena kelangsungan hidup negara dan bangsa Jepang

tergantung dengan bahan baku, tambang dan hasil bumi negara lain untuk

kepentingan industri Jepang.
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Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan memegang peranan dalam

penentuan hubungan luar negri dalam kaitannya dengan Hubungan

Internasional. Kita lihat negara-negara sedang berkembang membutuhkan ilmu

dan teknologi untuk mengejar ketinggalannya dalam pergaulan bangsa-bangsa di

dunia ini. Untuk itu mereka membutuhkan pertukaran informasi ilmiah dan

meminta bantuan dari negara maju teknologi untuk membantu mereka

memperkembangkan ilmu dan teknologi di Negara mereka. Juga banyak

pertukaran ahli dan pengiriman mahasiswa ke negeri asing untuk menyerap ilmu

dan teknologi di negara tersebut; untuk kepentingan negara mereka masing-

masing.

Faktor budaya dan peranan sejarah masa lampau juga berperanan

mendorong satu Negara berhubungan dengan Negara lain. Indonesia dengan

Malaysia adalah dua Negara yang erat hubungannya, begitu juga antara sesama

Negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika sangat erat hubungan

mereka.juga Inggris dengan Australia dan Kanada. Begitu juga kaitan sejarah

antara Amerika dengan Inggris, serta Negara-negara persemakmuran. Hal itu

semua menyebabkan tumbuhnya hubungan internasional dalam kenyataan

sebagai peristiwa dunia.

Bidang Militer/Hankam, negara saling bekerjasama dalam militer/hankam

karena masing-masing negara membutuhkan rasa aman dari ancaman dari dalam

dan dari luar negara. Untuk itu semua negara memerlukan senjata guna

membangun pertahananya.

Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional

adalah interkasi antara dua negara atau lebih guna memenuhi kepentingan

nasional masing-masing dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya

dan pertahanan keamanan.
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BAGIAN DUA

SISTEM DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Terbentuknya Sistem Internasional

Berbagai kepentingan dari suatu negara, mengharuskan negara tersebut

mencari jalan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut baik dari

dalam negeri maupun dari luar negeri .Ada kalanya negara dalam kebijaksanaan

guna memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya, bergerak jauh

melampaui batas-batas negaranya. Kalau satu negara sudah melangkah ke luar

negaranya maka akan terjadilah suatu interaksi/komunikasi antara negara satu

dan lainnya. Hubungan dari dua negara atau lebih ini berdasarkan kebutuhannya

masing-masing, menghasilkan suatu perbuatan internasional yang berulang.

Kebijaksanaan luar negeri dari masing-masing negara yang berulang-ulang itu

lama-kelamaan menjadikan suatu kebiasaan internasional yang merupakan

aturan atau norma antar bangsa. Akhirnya interaksi negara-negara ini

menjadikan suatu sistem untuk hubungan antar negara. Inilah kiranya yang

menyebabkan terbentuknya sistem internasional.

Sejarah politik masa silam, kita lihat kebesaran imperium Romawi,

kebesaran Kesultanan Harun Al Rasyid. Dua contoh ini dapat diambil sebagai

mata rantai terbentuknya sistem internasional. Imperium Romawi sebagai

lambang kebudayaan Eropa di bidang kenegaraan. Begitu juga Kesultanan Harun

Al Rasyid di Bagdad yang mempunyai kekuasaan di Asia, Afrika dan sampai ke

Eropa bagian selatan. Kedua pola kekuasaan politik masa silam ini telah

meletakkan dasar-dasar dari hubungan antar negara dan juga karena hubungan

luar negerinya yang begitu luas masa itu maka kedua imperium besar sebagai

lambang dari Eropa dan Islam di Timur Tengah telah berhasil membentuk dasar

sistem internasional tersebut.
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Usainya perang seratus tahun, maka Eropa mengalami kemajuan yang

pesat di bidang kenegaraan. Berdirinya negara-negara besar dalam bentuk

kerajaan; yang sebagian besar mempunyai kekuasaan yang absolut sangat kuat

dampaknya terhadap peradaban di Asia. Asia dan Afrika sebagai benua baru,

menjadi rebutan negara-negara kuat di Eropa. Lihat saja kerajaan Belanda, Prusia

(Jerman), Perancis, Belgia dan Rusia. Juga di selatan Eropa seperti Spanyol,

Belgia, dan Italia. Semua negara-negara besar dan kuat itu sudah berebut

wilayah, yang akhirnya dijadikan koloni dan wilayah jajahan dari negara-negara

Eropa tersebut. Ini merupakan permulaan terbentuknya sistem internasional

yang bermula dari pola jajahan Eropa terhadapAsia dan benua-benua lainnya itu.

Kiranya ada benarnya pandangan TR Fox dan Annete Baker Fox yang

memberikan uraian tentang pengaruh kontemporer dari negara-negara Eropa

sebagai berikut :

1. Meluasnya sistem internasional Eropa yang mencakup seluruh dunia,

2. Tersebarnya kekuasaan dan pengaruh yang semula berpusat di Eropa, ke

wilayah-wilayah lain di dunia ini; khususnya Asia dan Afrika,

3. Pergeseran kepentingan umum dan pengaruh umum dalam proses

perumusan politik luar negeri,

4. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai faktor-faktor

penting dan langsung dalam hubungan internasional,

5. Bertambah majunya peranan organisasi-organisasi supranasional

khususnya di negara-negara Eropa, dan

6. Bertambah kaburnya garis pemisah antara damai dan perang, sehingga di

waktu damai negara-negara besar merencanakan dan berbuat dalam

soal-soal militer seolah-olah dalam keadaan perang.

Pandangan TR Fox dan Baker Fox ini memperkuat konotasi peranan

negara-negara Eropa dalam konstelasi dan transformasi pengaruh Eropa

terhadap dunia lainnya. Keadaan ini adalah suatu kenyataan pada permulaan

abad keenambelas sampai kesembilanbelas. Munculnya negara baru yang
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menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan humanitas, yaitu Amerika Serikat

membawa perubahan besar terhadap sistem internasional tersebut. Kalau

negara-negara Eropa penentu dalam setiap peristiwa dan transaksi negara-

negara, maka kini muncul Amerika Serikat sebagai faktor penentu dalam gerakan

baru dunia modern. Sistem internasional baru ini memberikan corak baru tidak

saja dalam sistem internasional, tetapi yang sangat prinsipil ialah berubahnya

secara drastis tujuan hubungan internasional tersebut. Kalau dulu Eropa sebagai

sentral, maka kini Amerika Serikat mengambil peranan yang cukup besar dalam

perubahan pola internasional itu.

Lahirnya negara komunis pertama di dunia, yaitu di Rusia (setelah perang

duni ke dua), mengakibatkan kegoncangan baru dalam hubungan internasional.

Gerakan komunis internasional yang dikenal sangat ofensif dan dengan cirinya

subversif terhadap negara lain dan sikapnya yang reaksioner terhadap sistem

dunia pada waktu itu menimbulkan perubahan dan ekses baru dalam hubungan

dan sistem internasional itu sendiri. Kuatnya komunis Rusia menyebabkan

transformasi kekuasaan dan pengaruhnya dirasakan oleh negara-negara lain di

dunia ini. Terakhir munculnya kekuatan ketiga yang dikenal dengan negara-

negara sedang berkembang (negara yang merdeka setelah Perang Dunia II). Ini

pun membawa dampak positif terhadap perubahan sistem internasional

tersebut.

Dapat kita simpulkan bahwa kuatnya pengaruh kekuasaan dan kekuatan

satu negara terhadap negara-negara lainnya di dunia, akan dapat mengubah

sistem internasional yang sedang berjalan. Karenanya dapat dikatakan bahwa

sistem internasional pada akhirnya akan dikendalikan atau terjerat sendirinya

oleh kuatnya persingan kekuasaan dan perebutan pengaruh di antara negara-

negara kuat atau super-power. Kiranya sampai sekarang ini dan mungkin untuk

waktu yang cukup lama dunia ini akan penuh ketengangan persaingan kekuatan

antara negara-negara besar dunia yang menentukan arah serta gerak dari sistem

internasional tersebut.



24

Polarisasi Sistem Internasional

Bagaimana bentuk atau pola dari struktur sistem internasional tersebut. Untuk

menjawabnya kita harus mengadakan analisis tentang kecenderungan-

kecenderungan politik suatu negara dan kebijaksanaan luar negerinya. Dari

kebijaksanaan suatu negara dalam persaingan internasional inilah yang akan

melahirkan sistem internasional itu. Sistem pada dasarnya akan ditentukan oleh

negara-negara yang mempunyai pengaruh kuat dalam hubungan dan politik

internasional. Berdasarkan kecenderungan kekuasaan itu maka di bawah ini akan

kita bahas polarisasi dari sistem internasional tersebut. Sistem yang pernah dan

sedang berjalan sekarang ini dalam hubungan internasional adakalanya bersifat

monopolarisasi, bipolaris, tripolaris dan multipolaris.

 Monopolaris

Sebelum abad Masehi dan sampai permulaan abad Masehi, dunia terpaku pada

kekuatan-kekuatan tunggal. Walaupun dalam kenyataannya kekuatan-kekuatan

itu mungkin berganti karena adanya persaingan dan saling melenyapkan.

Akhirnya hanya ada satu kekuatan yang menentukan corak hubungan antar

negara. Karenanya sistem internasional pada waktu itu hanya dampak dari

kekuasaan tunggal dari suatu negara kuat. Hal ini kita temukan pada kebesaran

imperium Romawi. Imperium ini mempunyai pengaruh hampir seluruh Eropa,

Asia, dan Afrika Utara. Dalam kurun waktu itu sistem politik atau sistem

internasional hanya ditentukan oleh kemauan kekuasaan Romawi.

Begitu juga dalam sejarah politik internasional kita mengenal kebesaran

kerajaan Mongol dengan panglima dan kaisarnya yang terkenal Jengkhiskhan.

Waktu periode ini sistem politik internasional maupun sistem internasional itu

ditentukan hanya oleh kebijaksanaan kekuasaan kekaisaran Mongolia di Asia

yang mempunyai pengaruh kekuasaan sampai ke Eropa dan Afrika. Dengan

demikian sistem monopolaris menekankan kendali hubungan internasional

hanya dipusatkan pada satu kekuatan atau negara.
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 Bipolaris

Permulaan abad kedelapan sampai keduabelas, kita kenal dengan periode

kejayaan dan kebesaran kerajaan Islam di Asia, Afrika dan Selatan Eropa. Pusat

kerajaan ini ialah di Bagdad, juga di kenal Cordova di Spanyol sebagai pusat ilmu

pengetahuan Islam di dunia. Dari Cordova inilah orang-orang Eropa banyak

belajar tentang matematika, kedokteran, filsafat, astronomi dan ilmu-ilmu

lainnya. Pada masa itu Eropa masih dalam alam kegelapan. Oleh karena itu dunia

ditentukan oleh kendali kota Islam Bagdad dengan sinar dan menara ilmunya di

Cordava. Sistem internasional ditentukan oleh kemauan politik dari kejayaan

Islam di Bagdad. Hal ini dimungkinkan oleh karena di Eropa pada waktu itu

negara-negaranya masih bersifat teokratis dan sangat feodal. Perhatian raja-raja

mereka masih terbatas untuk pemupukan kekuasaannya di wilayah kerajaannya

masing-masing.

Setelah Eropa bangkit dengan dimulai revolusi industri, maka negara-

negara di Eropa mulai memikirkan pengaruhnya keluar wilayah negaranya.

Kemajuan industri mengharuskan mereka untuk berpandangan jauh ke seberang

benua maupun ke seberang lautan untuk mencari wilayah baru sebagai koloni

dagang dan wilayah jajahan. Bersamaan dengan mundurnya kekuasaan Islam di

Asia dan Selatan Eropa, karena perang seratus tahun dengan negara-negara

Eropa di utara, maka kita lihat pergeseran sistem internasional tersebut. Pada

mulanya Bagdad penentu dari sistem tersebut, akhirnya dengan kebangkitan

Eropa maka tumbuh persaingan antara Bagdad dengan negara-negara di Eropa.

Disini kita temukan dua pola dari sistem internasional, yaitu pola pertama di

selatan Eropa dan Asia dikendalikan oleh kerajaan-kerajaan besar Islam Bagdad

dan di Eropa dikendalikan oleh komitmen negara-negara Eropa. Keadaan ini

berakhir dengan hancurnya kerajaan besar Islam Bagdad, dan tumbuhnya

negara-negara baru berdasarkan nasionalisme baru di Asia dan Eropa selatan.

Kehancuran kerajaan Bagdad mengakibatkan pola internasional hanya

ditentukan oleh kekuatan negara-negara Eropa, maka kembali sistem

internasional kepada monopolaris dengan Eropa centris. Mulai berperanannya
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negara-negara Eropa ini maka gerak dari hubungan internasional mulai

cenderung pada pemusatan kekuatan sebagai senjata utama dalam hubungan

internasional. Pandangan ini dikemukakan oleh sarjana hubungan internasional

terkenal ’’Spengler’’. Spengler berpendapat bahwa hubungan internasional

adalah menjalankan suatu politik untuk menaklukkan di dunia dengan senjata

dan dalam bentuk-bentuk kebudayaan yang baru dan vital. Peranan negara-

negara Eropa ini sangat kuat pengaruhnya terhadap peradaban di dunia, dan

juga tarikan kekuatan negara-negara Eropa ini banyak menyebabkan negara-

negara di dunia hanya merupakan bagian wilayah taklukkan. Seolah-olah sudah

ada penjatahan bumi ini untuk negara-negara Eropa. Benar kata-kata yang

diucapkan oleh William Fox dan Baker Fox tentang peranan negara-negara Eropa

sebagai perombak tradisi dunia dan penyebar kebudayaan Eropa ke seluruh

dunia.

Dua pola atau bipolarisasi sistem internasional, yaitu Eropa di utara dan

Islam atau Bagdad di selatan; berakhir setelah hancurnya kerajaan besar Islam

tersebut. Setelah itu dunia hanya mengenal monopolaris dari sistem

internasional yaitu berkiblat ke Eropa. Ini merupakan periode yang cukup lama,

yaitu sampai berakhirnya perang dunia kedua. Perlu dikemukakan bahwa negara-

negara Eropa yang berperanan dalam pola sistem internasional itu antara lain

ialah: Belanda, Spanyol, Prusia (Jerman), Perancis dan Inggris. Setelah

kemerdekaan Amerika Serikat, maka negara baru ini masuk sebagai subjek

penentu dari sistem internasional. Hal ini kita lihat dengan peranan Amerika

Serikat untuk menyatukan negara-negara di benua baru itu ke dalam satu pola

sistem internasional baru yang dikenal ’’ Pan Amerika’’. Pan Amerika ini

berdasarkan satu pertemuan di Montevideo yang juga dikenal dengan deklarasi

Montevideo, yaitu pembentukan ikatan negara negara benua Amerika, di mana

Amerika serikat adalah satu-satunya negara penentu dalam sistem tersebut.

Peranan negara-negara Eropa di satu pihak dan Amerika Serikat dipihak

lain adalah dua kutub yang menentukan sistem internasional pada masa itu.

Keadaan ini berlaku sampai pecahnya perang dunia kedua. Perlu diulas tentang
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perang dunia kedua, yang mulanya berasal dari perang semesta di

daratan/benua Eropa. Perang ini dikorbarkan oleh Jerman di bawah pimpinan

Hitler dengan partai ”Nazi’’ dan Italia oleh Mussolini.

Menjelang perang dunia kedua itu, Jerman mendominasi politik

internasional, terutama di daratan Eropa. Keadaan ini akhirnya terbukti dengan

invasi Jerman ke negara-negara Eropa. Akibatnya seluruh daratan Eropa di kuasai

Jerman. Maka negara yang bisa mengimbangi Jerman ini ialah Inggris di

kepulauan sebelah barat Eropa dan Amerika di benua Amerika. Sedang posisi

Soviet agak terjepit di Eropa. akhirnya Jerman dapat ditaklukkan oleh sekutu.

Akibatnya usailah perang dunia kedua dan Jerman dipihak yang kalah. Berbagai

perjanjian seperti Postdam dan Teheran sebagai tempat penyerahan kalah pihak

Jerman terhadap Sekutu. Semenjak ini, mulailah era baru dalam politik

internasional dan berubah pula peranan dari berbagai  negara besar di dunia.

Dalam hubungan internasional menyebabkan berubahnya sistem internasional

setelah perang dunia ke dua. Usainya perang dunia kedua, muncullah kekuatan

baru Eropa yaitu : Inggris, Amerika Serikat, Jerman dan Uni Soviet. Sedang di

benua Amerika, tetap Amerika Serikat, pemeran utama dalam politik

internasional.

Pola baru dalam benturan kekuatan internasional ialah tumbuhnya dua

kekuatan besar dunia, yang berdasar atas keunggulan dan kepentingan

”ideologi”. Kelompok pertama ialah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa

Barat yang dikenal dengan nama ”Blok Barat” kelompok kedua ialah dipelopori

oleh Uni Soviet dan negara-negara satelit Eropa Timur, yang dikenal dengan

nama ”Blok Komunis”. Dua blok dunia ini, sebagai penentu dalam semua gerak

internasional. Blok ini pula yang menentukan pola baru dari sistem internasional.

Kini dikenal dua pola atau bipolaris dari sistem internasional; yaitu sistem yang

dikendalikan dan mengacu ke Blok Barat atau Amerika Serikat. Kedua inilah yang

mengacu ke Sovyet dan negara-negara Eropa Timur. Bagaimana kelanjutan

hubungan internasional dan bagaimana nasib bangsa-bangsa di dunia ini,

akhirnya hanya tergantung pada sistem internasional yang dikendalikan oleh dua
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kutub ideologi di atas. Pola hubungan bipolaris yang ketat itu berlangsung

sampai tahun 1989 seiring dengan bubarnya Unisoviet.

 Multipolaris

Kiranya harus kita akui bahwa kekuatan dunia yang hakikat itu sekarang secara

realitas tidak lagi ditentukan oleh Blok Barat dan Blok Timur. Tetapi secara

teoritis, masih ada pengaruh dari berbagai negara dalam penentuan sistem

internasional tersebut. Hal ini disebabkan kebangkitan Republik Rakyat Cina

(RRC) sebagai kekuatan baru di Asia, bahkan menjadi pusat studi dari berbagai

lembaga riset strategi internasional. RRC harus diperhitungkan karena negara

baru ini mempunyai potensi sebagai negara kuat. Adapun faktor penentunya

antara lain, populasi yang melebihi satu milyard dan luas wilayah negaranya

serta strateginya di Asia. Kemandirian RRC dalam politik internasional,

mengakibatkan bergeraknya sistem internasional itu, dari semula yang bipolaris,

ke arah yang multipolaris atau tripolaris. Tripolaris ini karena RRC banyak

berperan dalam penentuan kebijaksanaan internasional, terutama dengan

keikutsertaannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tetap.

Anggota tetap mempunyai ” Hak Veto”. Inilah yang menyebabkan

diperhitungkannya RRC dalam pertarungan kekuatan internasional. Hal inilah

yang menyebabkan bergesernya sistem bipolaris sistem internasional menjadi

sistem yang tripolaris.

Kebangkitan negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin

berkat perjuangan yang gigih dari para tokoh Asia Afrika seperti Soekarno,

Nehru, dan Gamal Naser, maka digalang persatuan di antara negara-negara Asia

Afrika. Perjuangan ini dikenal dengan ”Diplomasi Soekarno”. Soekarno berhasil

menghimpun negara-negara Asia-Afrika dalam satu ikatan yang terkenal yaitu

Konferensi Bandung. Di kenal dengan Bandung Spirit.

Semangat Bandung disusul dengan kegiatan internasional yang lebih luas,

yaitu munculnya kekuatan ketiga dalam percaturan internasional dikenal dengan

negara-negara ”Nonblok”. Tokoh pergerakan Nonblok ini ialah antara lain :
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Soekarno, Tito, Nehru, Gamal Naser, dan Sekutunya. Kelahiran Nonblok ini

diperhitungkan dalam percaturan politik internasional. Juga harus diakui bahwa

kekuatan Non Blok ini lebih merupakan kekuatan moral daripada kekuatan fisik

atau senjata. Tetapi kedua blok besar dunia tetap memperhitungkan

kecenderungan dari arah kebijaksanan politik Nonblok ini dalam hubungan

internasional. Berdasarkan lahirnya Non Blok ini maka dalam hubungan

internasioanl dikenal blok ketiga di samping blok Barat dan blok Komunis.

Dalam forum dunia yang resmi di PBB, blok Tengah atau Nonblok ini

mempunyai banyak kesepakatan dalam hal-hal dan peristiwa internasional.

Tetapi setelah meninggalnya para tokoh utama Non Blok tersebut, sekarang

gerakan Non blok ini sudah jauh melemah dan memudar. Ditambah lagi

masuknya unsur ideologi dominan dunia dalam gerakan Nonblok ini. Akhirnya

Non Blok ini hampir-hampir kehilangan identitasnya dalam percaturan politik

internasional sekarang ini.

Hubungan internasional dilihat dari sudut perkembangan ekonomi dan

industri, maka terlihat pembelahan dunia ini dalam dua pola besar. Pola pertama

ialah barisan negara-negara industri dan kaya. Sedangkan pola yang kedua ialah

negara-negara miskin nonindustri dan non teknologi. Dalam hubungan

internasional kanyataan negara-negara industri menguasai dan urat nadi

ekonomi dari negara-negara nonindustri. Negara-negara nonindustri nasibnya

banyak ditentukan dan didiktekan oleh kemampuan politik ekonomi negara-

negara industri. Inilah yang populer dalam hubungan internasional dengan

nama”Kelompok Utara dan Kelompok Selatan”. Dua kelompok ini dipisahkan

oleh GNP yang sangat menyolok. Negara blok Utara adalah pensuplai hasil

industri terhadap negara nonindustri, sedang negara nonindustri adalah

melayani kebutuhan bahan industri untuk negara industri. Keuntungan dalam

neraca perdangangan internasional ialah, delapanpuluh persen untuk negara

industri sedang non industri kebagian duapuluh persen. Inilah penyebab

kesenjangan perekonomian dunia sekarang ini.
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Sampai tahun 1989 polarisasi sistem internasional mempunyai dua variasi

dari sudut ketahanan sistem tersebut. Variasi pertama ialah sistem yang

dikuatkan oleh kelompok negara-negara Barat ditunjang oleh kekuatan senjata

dan militer dalam bentuk organisasi NATO, sedangkan kekuatan penunjang dari

kelompok Blok Timur oleh organisasi Pakta Warsawa. Sebaliknya kekuatan dunia

ketiga atau negara-negara Nonblok didukung oleh kekuatan “Moral”. Mereka

hanya mampu sampai dengan tingkat”Resolusi” yang dihasilkan dalam suatu

pertemuan atau rumusan-rumusan bersama melalui badan dunia PBB. Itulah

kiranya keadaan sistem politik maupun sistem internasional yang berjalan

sampai saat ini. Walaupun demikian setiap bangsa di dunia masih mempunyai

perasaan dan cinta untuk perdamaian dan kerukunan hidup antar bangsa. Hal

inilah kiranya yang menyebabkan munculnya lembaga-lembaga internasional

yang bersifat multinasional dan tidak mengikat diri pada dimensi diplomatik dan

formalitas kenegaraan. Misalnya kita kenal lembaga hak asasi dunia, lembaga

Palang Merah dunia, dan banyak lagi lembaga-lembaga lain yang menembus

batas kewenangan dari prosedur kenegaraan dalam hubungan internasional.

Pola hubungan internasional setelah era Perang Dingin berkembang

kearah multi polaris. Diberbagai belahan dunia muncul negara pengendali

hubungan internasional seperti; kawasan Asia Timur dipengaruhi oleh Jepang

dan RRC; Pasifik Selatan dipimpin oleh Australia; Amerika Utara dipengaruhi oleh

Amerika Serikat dan Canada; Eropa dipengaruhi oleh Inggris, Jerman, Perancis

dan Rusia. Sedangkan di Asia Tenggara dipengaruhi oleh Singapura dan

Indonesia. Dengan demikian setelah bubarnya Unisoviet pola hubungan

internasional tidak lagi didasarkan pada pakta militer tapi didasarkan pada

kekuatan ekonomi dan industri serta isu penegakan demokrasi, HAM dan

penyelamatan lingkungan hidup.
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BAGIAN TIGA

KEKUATAN NASIONAL DALAM POLITIK INTERNASIONAL

Dalam hubungan internasional baik secara bilateral, regional, multilateral atau

global, suatu negara akan dilihat berdasarkan modal atau kekuatan nasionalnya.

Modal atau kekuatan nasional tersebut akan menentukan tingkat atau

kekuatannya dalam pergaulan antar bangsa-bangsa.

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki kemampuan atau

kekuatan (power) untuk mencapai tujuan nasional negara itu. Hal ini sesuai

dengan pendapat Rourke yang mengatakan “…. Power is the sum of the atribute

that enable state to achieve its goals even when they clash with the goals and

will of the international actors” (Rourke:1986:140). Jadi alat untuk mewujudkan

tujuan nasional suatu Negara adalah kekuatan atau power.

Kekuatan sebuah Negara ditentukan oleh banyak faktor. Morgenthau

(1990) mengemukakan sembilan faktor yang menentukan kekuatan nasional

sebuah Negara yaitu factor-faktor: Georafi, Sumber daya alam, kemampuan

industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional dan

kwalitas diplomasi dan pemerintah. Sedangkan Rourke (1986) membedakan

sumber kekuatan sebuah negara atas dua golongan. Pertama, Golongan yang

dapat diukur (Tangible elements of power) yaitu karakter fisik sebuah Negara,

demografi, sumber-sumber alam, industri, hasil pertanian, sistim informasi dan

kemampuan militer. Golongan kedua disebut dengan sumber yang tidak dapat

diukur (intangible elements of power) yaitu pemerintahan, populasi, militer dan

reputasi. Di bawah ini akan diuraikan kekuatan-kekuatan nasional satu persatu.

Pertama, Elemen Geografi sebuah negara. Geografi adalah unsur utama

bagi sebuah negara yaitu merupakan tempat berdirinya sebuah negara. Hal ini

erat kaitannya dengan geopolitik yang mengatakan bahwa hidup matinya sebuah

negara bergantung kepada karakteristik geografi yang ada. Unsur yang terkait

dengan elemen ini adalah faktor letak, topografi dan luas sebuah negara.
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Letak sebuah negara sangat menentukan kuat atau tidaknya sebuah

negara dalam pergaulan internasional. Hal ini sangat erat kaitannya dengan

strategi pertahanan, perekonomian dan sosial budaya. Dalam bidang pertahana

dimaksud adalah hubungan antara posisi geografi negara dengan negara lain.

Dalam bidang perekonomian adalah kemampuan negara itu untuk terlibat dalam

perdagangan internasional. Dalam bidang sosial budaya, negara itu dapat

menjadi pusat perhatian dunia.

Indonesia yang terletak antara dua Benua (Asia dan Australia) dan

diantara dua samudra (Samudra India dan Pacific), merupakan wilayah yang

strategis dalam pertahanan, ekonomi dan sosial budaya. Indonesia memiliki laut

yang dapat digunakan untuk pelabuhan baik untuk militer maupun untuk

perekonomian. Indonesia memiliki daratan yang memiliki topografi yang

beragam. Indonesia memiliki luas yang tidak kecil. Semua ini memungkinkan

Indonesia memainkan peranan dalam hubungan internasional, terutama dalam

kawasan regional Asia Tenggara.

Elemen kedua, penduduk (demografi). Penduduk yang jumlahnya besar

mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap kekuatan nasional sebuah

negara. Penduduk yang jumlahnya besar menjadi sumber kekuatan nasional

terutama untuk menyuplai personil militer, pekerja pabrik dan sarana produksi

lainnya. Tapi juga menimbulkan pengaruh negatf bila penduduk yang banyak itu

tidak produktif sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk menyediakan

bahan pangan bahkan bisa kekurangan pangan (Morgenthau:1990:194).

Penduduk sebagai kekuatan nasional berkaitan dengan faktor-faktor

komposisi penduduk yang baik. Pendidikan yang baik serta pemiliharaan

kesehatan yang baik.

Indonesia yang memasuki tahun 2000 penduduknya berjumlah 200 juta lebih

merupakan kekuatan nasional. Hal ini dapat dikatakan demikian karena

Indonesia telah mencapai swasembada pangan mulai tahun 1984, dengan

demikian kelaparan tidak ada lagi. Komposisi penduduk Indonesia sudah cukup

baik, dimana golongan produktif prosentase terbesar. Pendidikan Indonesia juga
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sudah mulai membaik. Akan tetapi penduduk Indonesia tahun 1993 ini, 27 juta

masih berada dibawah garis kemiskinan. Walaupun demikian pemerintah

berusaha mengangkat tingkat kehidupan rakyat Indonesia agar semuanya dapat

hidup layak.

Elemen ketiga, sumber-sumber alam. Sumber alam yang tersedia dan

dikuasai oleh negara memberikan kekuatan pada negara tersebut. Rourke

(1986:149) mengambarkan empat korelasi antara kekuatan suatu negara dengan

sumber alam yang tersedia.

(1) The greater a country’s self-sufficiency in vital natural resources, the

greater its power. In other, the relation between output and consumtion is

important. (2) Coversely the greater a country’s dependency on foreign

sources for vital natural resources, the less its power. (3) The greater a

country’s surplus (over domestic need) of vital resources needed by other

countries reserves the greater its power. (4) The greater a country’s

reserves in term of ability to meet future (especially emergency) needs, the

greater its.

Demikian kaitan antara sumber alam dengan kekuatan nasional sebuah

Negara.Sumber daya alam disini dapat dibagi atas tiga sub bagian yaitu tanah

yang subur, bahan mentah bagi keperluan industri dan minyak bumi. Tanah yang

subur sangat diperlukan untuk mendukung penyediaan pangan bagi penduduk

Negara tersebut. Negara yang memiliki swasembada pangan akan memiliki

modal besar bagi kekuatan nasionalnya. Sebab kelangkaan pangan adalah

sumber kelemahan permanent bagi suatu Negara.

Bahan mentah seperti besi, uranium, cobalt, batu bara, karet dan lain-lain

diperlukan bagi negara untuk membangun industrinya. Industri yang sangat

dibutuhkan adalah industri senjata, otomotif, telekomunikasi, transportasi,

sandang dan lain-lain. Negara yang memiliki swasembada industri akan tumbuh

menjadi negara yang besar.

Kemudian minyak bumi sangat diperlukan sebagai bahan bakar dalam

dunia modern sekarang ini. Bahkan dalam perang dunia II Clemenceau
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mengatakan setetes minyak sama nilainya dengan setetes darah prajurit

(Morgenthau:1990:179). Indonesia dilihat dari ketiga sub bagian dari elemen

sumber daya alam tadi, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan

yang sangat besar. Sebab hampir semuanya dimilki oleh Indonesia.

Elemen keempat, kemampuan industri. Kemampuan industri adalah

penguasaan tehnologi bagi suatu negara untuk merubah bahan mentah yang

tersedia menjadi bahan jadi. Negara yang kaya akan bahan mentah tetap

menjadi negara terkebelakang karena tidak memiliki tehnologi untuk

mengolahnya ( cf.Morgenthau:1990:183).

Dilihat dari kemampuan industri negara-negara di dunia dapat dibagi atas

dua yaitu negara swasembada industri dan non-swasembada industri. Dalam

pergaulan antar bangsa  negara non-swasembada industri akan memiliki

ketergantungan yang besar terhadap negara industri. Oleh sebab itu negara yang

menguasai industri akan kuat sekali dalam pergaulan internasional. Indonesia

memasuki PJ PT ke II, menitik beratkan pembangunannya terhadap penguasaan

tehnologi industri. Kalu Indonesia dengan bahan mentah di dalam negeri yang

melimpah, pada suatu saat akan menguasai tehnologi, tentu akan muncul

menjadi negara kuat dalam pergaulan internasional.

Elemen kelima, Pertanian. Hasil pertanian yang sangat penting bagi

kekuatan nasional suatu negara adalah pangan. Negara yang memilki

swasembada pangan akan menjadi negara kuat baik dalam perang atau dalam

damai. Indonesia yang telah memiliki swasembada pangan sejak tahun 1984

adalah merupakan negara kuat  (cf.Morgenthau:1990:175).

Elemen keenam, kesiagaan militer. Kemampuan militer sebuah negara

dipengaruhi oleh tehnologi persenjataan yang dimiliki, kepemimpinan dan

kwalitas dan kwantitas dari militer. Indonesia memiliki militer yang kuat di Asia

Tenggara, oleh sebab itu Indonesia memiliki kemampuan dalam hubungan

internasionalnya. Dalam penyelesaian masalah Kamboja Militer Indonesia

memegang peranan kunci, karena militer Indonesia yang dikirim kesana

mendapat kehormatan menjadi menjadi penghubung antara pemerintah transisi
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Kamboja dengan pihak-pihak yang bersengketa (Kompas : 23 Mei 1993 Hal. 13).

Disamping itu pasukan Indonesia juga bertugas mengamankan pemilu yang

dilaksakan di Kamboja.

Elemen ketujuh, Karakteristik nasionalnya. Karakteristik nasional

menyangkut kebudayaan yang membentuk watak dan pola berfikir sebuah

bangsa. Suparlan (1988:2) mengatakan kebudayaan adalah pengetahuan

manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat  model-

model pengetahuan yang secara selektif digunakan oleh para pendukungnya

untuk menginterpretasi dan memahami lingkunganya dan digunakan sebagai

referensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kebudayaan

adalah blueprint atau pedoman menyeluruh bagi kehidupan manusia.

Kebudayaan nasional Indonesia adalah berakar dari kebudayaan daerah-

daerah Indonesia yang dipadatkan atau dikristalisasikan menjadi Pancasila dan

kemudian disepakati menjadi dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila

memberikan reference of action bagi setiap warganegara Indonesia, setiap

penyelenggara negara, setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan baik

berada dipusatkan ataupun di daerah ( Tap MPR No II/MPR/1978). Dengan

demikian karakter bangsa Indonesia adalah kuat, karena memiliki suatu nilai-nilai

dan keyakinan dan bertekad untuk melaksanakan dan mengamankannya dari

semua gangguan. Ini juga merupakan kekuatan nasional Indonesia yang sangat

besar, yaitu pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

Indonesia.

Dari ketujuh elemen-elemen yang mendukung kekuatan nasional suatu

negara yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dilakukan suatu analisa

bagaimana posisi Indonesia di dalam Asean khususnya dan di Asia Tenggara

umumnya. Indonesia memiliki suatu kekuatan yang jika dibandingkan dengan

negara-negara Asia tenggara lain sangat baik. Indonesia mempunyai daerah yang

luas yaitu daratan dan lautan yang penuh dengan sumber-sumber alam yang bisa

digunakan sebagai kekuatan nasional sebuah negara. Indonesia juga sudah mulai

melangkah untuk menguasai tehnologi canggih guna mengolah sumber daya
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alam yang ada. Indonesia memiliki pendududk yang mayoritas berkwalitas baik

yang merupakan pendukung pencapaian tujuan nasionalnya. Indonesia memiliki

angkatan bersenjata yang kuat dan berkwalitas tinggi yang mampu

mempertahankan Indonesia dari segala macam ancaman, tantangan, hambatan

dan gangguan terhadap kelangsungan nasionalnya.

Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan

nasional yang ampuh di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai kesempatan

menjadi negara industri dan negara ”adidaya” di kawasan Asia Tenggara jika

ditinjau dari kekuatan yang dimiliki Indonesia. Indonesia akan memainkan

peranan dalam pergaulan antar bangsa di kawasan Asia Tenggara khususnya dan

Asia Pacific umumnya.

Peranan negara-negara adikuasa terhadap konstelasi hubungan internasional,

yang implementasinya dalam bentuk politik internasional sangat besar. Pendapat

umum sekarang atau sesudah usainya perang dunia kedua, melihat gambaran

politik internasional; seolah-olah ada hal-hal yang selalu mengerikan untuk

kehancuran perdamaian dunia ini. Masalahnya selalu bertolak dari adanya adu

kekuatan di antara negara-negara super-power, yaitu Amerika Serikat dan pihak

kedua Uni Sovyet (Komunis) dengan sekutu mereka masing-masing. Dari sudut

pandangan realis, tidak bisa dimungkiri, bahwa nasib dunia ini akan ditentukan

oleh kekuatan kutub tersebut. Sebaliknya kedua kekuatan dunia ini sampai

sekarang masih terikat dengan cometment tidak tertulis, yaitu masing-masing

secara moral terikat untuk menjamin perdamaian dunia. Negara-negara kecil

yang mengelilingi kedua raksasa tersebut tidak ubahnya mendambakan kebaikan

dari kebijaksanaan negara kuasa tersebut.

Dua idealisme yang saling kontradiktif dan berusaha untuk

menghilangkan satu sama lainnya; yaitu pandangan liberalisme dan komunisme.

Dua aliran besar ini berhasil membelah dunia dalam dua kekuatan raksasa dari

sudut politik internasional. Dua kekuatan ini saling berlomba untuk menyebarkan

pengaruh dan kekuatannya di antara negara-negara lemah dan sedang
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berkembang di dunia ini. Negara yang kurang mampu menahan arus pengaruh

akan ditelan atau dirangkul menjadi sekutu dari salah satu pihak yang

memenangkan lomba pengaruh ini. Dari keadaan ini dapat kita ambil sebagai

permulaan analisis dalam politik internasional. Kekuatan apa yang dipunyai dan

terpendam di negara besar tersebut. Jawabannya adalah hasil analisis di atas dan

mengambil kesimpulan, kesimpulan tersebut adalah adanya berbagai faktor yang

menyebabkan tumbuhnya negara-negara besar dan kuat di dunia sekarang

dalam percaturan politik internasional. Adapun faktor yang menyebabkan

kekuatan bagi negara antara lain: geografi, ekonomi, teknologi, militer,

demografi, sistem komunikasi, kualitas pemerintah, kualitas diplomatik dan

keampuhan ideologi.

Selalu timbul pertanyaan, mengapa tentang keadaan dunia internasional

yang selalu dilanda perebutan dan pengaruh kekuasaan. Berbagai perang di

Eropa, terutama antara Perancis di daratan dengan buyutannya di Eropa

kepulauan yaitu Inggris, juga Prusia selalu berselisih dan mempunyai nafsu untuk

selalu menguasai wilayah negara sekitarnya. Keadaan tersebut kita lihat sebagai

suatu realitas di daratan Eropa sekitar abad kedelapanbelas sampai permulaan

abad ke duapuluh. Keadaan tersebut yang menimbulkan pertanyaan dan objek

pengamatan dari dunia ilmu pengetahuan tentang politik internasional. Kiranya

semua peneliti dan pengamat mempunyai kesepakatan bahwa ’’nafsu’’untuk

menguasai wilayah negara lain adalah kodratnya manusia di ciptakan Allah. Oleh

karena itu di dalam berbagai kitab suci, terutama ditemukan dalam Al’quran

petunjuk dan hukum-hukum tentang pengaturan kekuasaan oleh manusia

terhadap sesamanya. Kiprah manusia sebagai makhluk yang dikodratkan untuk

mengejar kekuasaan. Bertolak dari kodrat manusia ini, pengkajian sosiologi

sampai pada kesimpulan bahwa kodrat manusia untuk berkumpul bersama-sama

dan bukan untuk menyendiri. Dalam kumpulan orang-orang itu dibutuhkan

kepemimpinan dan kekuasaan. Itulah yang kita temukan di tiap kelompok sosial,

kelompok negara; selalu ada kekuasaan yang mengatur untuk keteraturan.

Dalam kelompok-kelompok tersebut hidup pertarungan secara sehat ataupun
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tidak sehat untuk merebut kepemimpinan atau kekuasaan dalam kelompok.

Itulah yang kita temukan di setiap negara, adanya pergeseran kekuasaan secara

konstutusional maupun nonkonstitusional. Tidak lain tujuannya ialah untuk

memenangkan kekuasaan.

Kita bicara dalam skala global, kehidupan dunia ini selalu dalam

pertarungan kekuasaan dan kekuatan dari beberapa negara besar untuk berebut

pengaruh dan untuk menguasai negara lain. Tiap negara besar mempunyai

kecenderungan dan nafsu untuk menarik, mempengaruhi dan menguasai negara

lain, dengan berbagai cara dan kalau perlu dengan mengedepankan ”kekuatan”.

Jadi dalam konstelasi politik internasional, kekuasaan adalah masalah terdepan.

Masa silam, imperium dunia seperti imperium Romawi, kekuasaan raja-raja

Mongol, kebesaran Harun Al Rasyid dan pertempuran sengit antara panglima

besar Islam Sultan Salahuddin Al Ayubi dengan Richard berhati singa dari Inggris

adalah contoh yang sangat relevan untuk membuktikan bahwa nafsu untuk

menguasai negara asing sudah menjadi kenyataan dari dahulu sampai sekarang.

Usainya perang dunia kedua, dunia dihadapkan dengan pertiakaian antara blok

Barat yang liberal dengan blok Timur yang komunis. Negara-negara kecil bahkan

ada yang menerima nasib akibat konflik ini. Lihat Afganistan dijajah secara semua

oleh Sovyet, juga Granada mempunyai nasib yang sama di bawah Amerika

Serikat. Jadi ada pandangan yang berpendirian bahwa nafsu menguasai negara

lain itu merupakan mata rantai yang tidak terputus dari keinginan manusia untuk

menguasai orang lain.

Faktor Dorongan Dalam Politik Internasional

Banyak hasil analisis yang mengedepankan berbagai faktor yang mendorong

suatu negara untuk mengadakan invasi, serangan dan untuk menguasai negara

lain dalam kaitannya dengan politik internasional. Ini sudah dibuktikan oleh

pengamat historis dan berdasarkan pengalaman empiris. Hitler menyapu

berbagai negara di Eropa, Tsar Nicholas dari Rusia dan diteruskan oleh penguasa

komunis sekarang menindas secara kejam setiap gerakan dari berbagai negara
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yang ditundukan di bawah kekuasaan Moskow. Bekas negara-negara seperti

Turkistan, Balukhistan, Luthania, Estonia dan banyak lagi negara kecil meringkuk

di telapak kaki penguasa Kremlin. Sekarang persaingan antara Barat dan Timur

memperebutkan pengaruh; Jerman, Korea terbelah karena rebutan kekuasaan

oleh negara besar tersebut. Semua itu mempunyai pemikiran yang logis dan

mendasarkan pada berbagai kepentingan dari sudut negaranya ”National

Interest”. Itulah berbagai sikap negara besar dalam rangka mencapai cita-citanya

berdasar tujuan dan kepentingan nasionalnya. Di bawah ini akan kita uraikan

beberapa faktor dorongan dalam politik internasional sehingga ada negara yang

menguasai dan ada yang dikuasai.

a. Pertimbangan Strategi Politik

Letak geografis suatu negara berdasarkan pengkajian strategi dapat di golongkan

sebagai negara yang ” strategis” dan ”non strategis”. Berdasarkan penggolongan

itu maka ada wilayah atau suatu negara tergolong strategis dan tidak strategis.

Negara yang tergolong strategis menurut pandangan suatu negara besar akan

menjadi rebutan pengaruh. Negara ini selalu diincar oleh negara besar untuk di

jadikan negaranya di bawah pengaruhnya dalam ketengangan internasional.

Perlu dikaji terlebih dahulu bahwa negara super-power yang telah membelah

dunia dalam dua pengaruh, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Negara besar ini

mempunyai dua macam strategi, pertama disebut strategi global dan kedua

strategi lokal. Bahkan adalgi yang ketiga yaitu strategi regional. Ketiga macam

strategi ini adalah permainan mata jarum dari kedua blok dunia sampai sekarang

ini. Bertambah maju teknologi, berarti bertambah tinggi kemampuan daya

hancur negara tersebut terhadap lawan politik negaranya.

Bukti kemajuan teknologi yang mempengaruhi strategi global negara

besar kita lihat persaingan mereka memperebutkan penguasaan terhadap ruang

angkasa. Ruang angkasa tidak hanya sekedar sasaran pengembangan ilmu, tetapi

jauh dari itu; yaitu untuk riset pertahanan strategis dan untuk menguasai ruang

angkasa sebagai benteng pertahanan negara mereka. Dalam konstelasi dan
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tarikan pengaruh negara besar terhadap negara kecil dan negara sedang

berkembang itu sangat sulit untuk ke luar dari lingkaran pengaruh mereka.

Apalagi keinginan untuk mandiri sebagai negara yang berdaulat ke luar dan ke

dalam. Permasalahanya, karena setiap negara kecil dan rendah teknologi itu

sangat tergantung kepada negara besar tersebut. Akibat ketergantungan inilah

yang memberikan peluang untuk menanamkan pengaruhnya terhadap negara-

negara lemah.

Dalam kaitan politik internasional, maka negara-negara yang sangat

lemah posisinya akan cepat di taklukkan di bawah pengaruh negara besar. Kita

ambil beberapa sampel negara lemah di Asia seperti Mongolia dan Tibet. Negara

tersebut sangat lemah dari sudut letak wilayahnya. Alasannya karena negara itu

besebelahan dengan Uni Sovyet dan RR Cina. Akibatnya kita lihat sampai

sekarang Mongolia tidak bisa menjadi negara berdaulat penuh ke luar dan ke

dalam. Begitu juga Tibet bertakluk terhadap RR Cina. Nasib kedua negara itu

hanya satelit dari negara besar Uni Sovyet dan Cina. Di Eropa, kita lihat Polandia,

Chekoslowakia, Hongaria yang berbatasan langsung dengan Sovyet. Akibatnya

negara-negara itu tidak bisa melepaskan dirinya menjadi negara merdeka penuh

dari Sovyet. Sudah beberapa kali terjadi pergolakan politik dan bahkan

penentangan bersenjata di negeri-negeri tersebut; tetapi cepat di padamkan

oleh Sovyet secara keras dan kejam.

Uraian di atas kiranya sudah dapat memberikan gambaran pada kita apa

yang dimaksud dengan pertimbangan strategis dalam perebutan pengaruh

internasional dalam pembahasan politik internasional. Sebaliknya di beberapa

negara kecil dan lemah, adakalanya di temukan berbagai bentuk persekutuan

politik dalam hubungan internasional ini. Persekutuan tersebut mempunyai

kaitan dengan strategis politik. Sebagai contoh seperti di Timur Tengah kita

temukan persekutuan negara-negara teluk, adalagi persekutuan negara-negara

Arab. Tujuan mereka ialah membuat strategi politik untuk keuntungan mereka

bersama, tegasnya persekutuan dalam bentuk semu bidang kerjasama militer
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dan diplomasi luar negari. Agar semua anggota persekutuan merasa dilindungi

sesama mereka.

b. Pertimbangan Ekonomi

Penelitian terhadap hubungan internasional, apalgi yang berkaitan dengan politik

internasional; kita rasakan dunia ini sangat sempit dan terbatas sekali luasnya.

Hal ini dapat dibuktikan kuatnya pengaruh dari satu negara terhadap negara lain

ini sangat sempit dan terbatas sekali luasnya, hal ini dapat dibuktikan dengan

kuatnya satu negara terhadap negara lain; apalagi negara tersebut tergolong

kuat dalam bidang kekuatan dan ekonomi. Lihat saja pengaruh Amerika, Jerman

Barat dan Jepang terhadap negara-negara berkembang. Umunya ekonomi

negara berkembang merupakan bayangan dari pembiasan hasil produksi negara-

negara maju tersebut.

Mengapa terjadi rebutan pengaruh di antara negara-negara maju atau

negara industri terhadap negara-negara agraris dan sedang berkembang.

Jawabannya yang dikaitkan denganpolitik internasional ialah bahwa negara

industri akan berusaha dengan berbagai cara agar negara-negara berkembang

tertarik ke dalam pengaruh negara maju tersebut. Negara industri itu akan

mendapat ruang gerak yang luas dan ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan

strategi pertahanan dari negara bersangkutan. Banyak peristiwa dunia yang

bersangkutan dengan peranan industri dan ekonomi ini. Perang Arab dengan

Israel, satu waktu negara-negara Arab pernah mangunakan minyak sebagai

senjata politik untuk menekan Israel. Caranya ialah dengan menghentikan ekport

minyak ke negara-negara Eropa Barat. Akibatnya kegiatan ekonomi dan industri

menjadi lumpuh dan rumah-rumah pun tidak mendapat penerangan dan alat

pemanas. Cara tersebut mempunyai implikasi positif untuk negara-negara Arab,

yaitu penekanan oleh negara-negara Eropa terhadap politik invasi Israel di

negara-negara Arab. Dalam penelahaan politik internasional ini, kasus Jepang

sebagai negara industri temaju di dunia, sebaliknya Jepang tidak mempunyai

cadangan dalam bentuk bahan mentah. Jepang perlu suplai bahan mentah dari
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berbagai negara di dunia. Terutama bahan bakar dan bahan baku industri.

Bardasarkan keadaan utama bahan bakar dan bahan baku industri. Berdasarkan

keadaan tersebut maka politik internasional Jepang harus menarik sebanyak

mungkin pengaruh di berbagai negara berkembang sebagai negara penyuplai

kebutuhan Jepang. Di sini kita lihat politik strategi Jepang bersitumpu pada

ekonomi, untuk kelangsungan hidup negara Jepang sebagai negar kuat industri di

dunia.

c. Peranan Ideologi

Pembahasan hubungan internasional dari sudut politik, rasanya dunia ini hanya

dua kutub saja yang mengatturnya. Satu kutub ialah liberalisme, sedang kutub

kedua komunisme. Dua kutub inipun hanya dikendalikan oleh dua tangan

raksasa; yaitu Amerika di satu pihak dan Uni Sovyet disisi kedua. Pembicaraan

hubungan dan kekuatan politik dunia hanya berfokus pada dua kekuatan ini.

Seolah-olah dunia ini hanya ada dua penentunya, tetapi kenyataannya adalah

demikian. Lihat saja dalam perkembangan politik internasional samapi saat ini.

Kiranya tidak ada atau sangat sulit bagi sseuatu negara untuk tidak terpengaruh

dari dua kekuatan raksasa tersebut.

Kedua negara besar ini saling memperebutkan pengaruhnya di negara-

negara sedang berkembang. Keuntungan bagi suatu negara besar apabila mereka

sudah berhasil menarik salah satu negara berkembang dalam daya tarik

ideologinya. Banyak cara, tehnik dan taktik yang di gunakan oleh negara kuat

dalam menanamkan pengaruh ideologinyadi berbagai negara. Metodenya sangat

mudah di amati, yaitu dengan memberikan kebutuhan yang di inginkan oleh

negara lemah. Bantuan ekonomi, keuangan adalah salah satu cara yang mudah

dan terhormat dalam kaca mata dunia. Tidaklah begitu aneh dalam pengkajian

politik internasional; sekiranya suatu negara yang mendapat bantuan itu

akhirnya sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh negara donator. Bahkan

secara sadar dan juga tidak sadar negara tersebut menjadi sekutu yang setia bagi

negara pemberi bantuan.



43

Bantuan di bidang pendidikan adakalanya bermotivasikan ideologi.

Fenomena baru dalam hubungan internasional dilihat dari kaca mata politik

internasional; yaitu tujuan terselubung dari bantuan pendidikan ini. Negara besar

menyediakan bantuannya untuk mendidik mahasiswa asing di negaranya.

Melalui jalur pendidikan ini orang yang mendapat pendidikan adakalanya

terjerus dengan rangsangan idealisme negara besar tersebut. Sungguh banyak

cara untuk menanamkan ideologi basar terhadap negara-negara berkembang

dan lemah. Inilah studi yang menarik dalam hubungan internasional di bidang

politik internasional.

Sungguh sulit bagi negara-negara kecil dan lemah untuk menghindarkan

diri dari pengaruh politik negara-negara besar. Dalam kenyataan masih ada

negara-negara sedang berkembang yang penuh idealisme untuk

mempertahankan identitas dan kemandirian negaranya. Walaupun jumlah

negara yang berusaha ke arah kemandirian ini sangat sedikit dan semu; tetapi

dalam studi politik internasional harus kita perkirakan kekuatan negara-negara

lemah dan kecil tersebut. Karena adakalanya keunggulannya dalam diplomasi

dan berdiri di atas keyakinan itu justru menjadikan negara itu di segani dalam

pertarungan internasional di antara negara-negara besar dalam memperebutkan

penggaruhnya. Seperti negara kecil di tengah Eropa Swiss, dihormati

kedaulatannya dari dahulu.misalnya sewaktu pecah perang dunia pertama dan

kedua, Swiss tetap sebagai negara netral dari kedua pihak yang sedang

berperang. Tetapi contoh tentang negara Swiss tidak mungkin kita

generalisasikan untuk semua negara kecildan lemah dalam menghadapi

pengaruh negara-negara besar.

Ada berbagai alasan yang memungkinkan sesuatu negara dapat

mempertahankan integritasnya di antara berbagai pengaruh dari negara besar.

Para ahli banyak pandangannya tentang ini, terutama pendapat yang

mengemukakan berbagai faktor yang harus dipunyai sesuatu negara untuk

mempertahankan diri dari pengaruh negara besar. Mungkin saja beberapa faktor

utama dipunyai oleh negara-negara berkembang, tetapi sulit untuk mempunyai
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semua faktor penentu bagi kuatnya suatu negara dalam menahan pengaruh

negara-negara besar tersebut. Faktor-faktor utama yang harus dipunyai oleh

suatu negara agar dia menjadi negara yang kuat menahan bantingan ke kiri dan

kanan itu antara lain: kekuatan ekonomi, geo-politik, populasi, kemampuan

teknologi, kuantitas dan kualitas militer keyakinan berideologi dan kemampuan

diplomasi. Di bawah ini secara berurutan akan kita coba untuk membahasnya

secara singkat. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sesuatu negara

dikategorikan negara kuat atau negara besar karena mereka mempunyai semua

faktor di atas. Sebaliknya negara-negara sedang berkembang hanya mempunyai

beberapa faktor berikut:

a. Kekuatan Ekonomi

Tinjauan dari sudut ekonomi, negara itu merupakan rumah tangga ekonomi

terbesar. Oleh karena negara rumah tangga ekonomi, maka pengaturan negara

itu akan ditentukan oleh kehidupan ekonomi negara tersebut. Dalam ruang

lingkup kecil, satu keluarga disebut miskin, sederhanan karena rumah tangga

tersebut mempunyai pendapatan yang paling rendah. Bahkan adakalanya di

bawah garis kehidupan normal, rumah tangga yang begini sudah barang tentu

tidak bisa berbuat banyak kecuali untuk memenuhi kebutuhan primernya saja.

Tidak mungkin rumah tangga tersebut dapat memikirkan hal-hal yang jauh di luar

jangkauan tingkat ekonominya. Kalau keadaan di atas kita alihkan pada

pembahasan kenegaraan keadaannya akan sama. Negara-negara yang tergolong

miskin selalu bergulat untuk memerangi kemiskinan itu. Tidak mungkin negara

tersebut dapat memikirkan hal-hal di luar dirinya yang miskin tersebut. Teori ini

ada juga kita temukan kelemahannya, karena ada negara miskin yang berusaha

berebut pengaruh dalam pertarungan kekuatan internasional. Tetapi akhirnya

negara yang demikian akan hancur sendiri dalam berbagai konflik yang dibuatnya

sendiri.

Sebaliknya kalau membicarakan Jerman Barat, Amerika Serikat atau

Jepang; maka yang kita lihat pertama ialah kekuatan raksasa darinegara tersebut
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di bidang ekonomi. Kata-kata sederhana sebagai ungkapan ialah bahwa orang

kaya dapat berbuat segala-galanya, kalau dia mau. Ungkapan itu tidak berbeda

untuk suatu negara yang kuat di bidang ekonomi. Negara kuat ekonomi atau

negara kaya dapat berbuat banyak dalam pertarungan pengaruh dalam

hubungan internasional. Tidaklah merupakan suatu keanehan, kalau masyarakat

dunia mengenal secara dekat tentang negara Amerika Serikat atau Jepang.

Alasannya sangat simpel, karena negara tersebut banyak melibatkan diri dalam

berbagai kegiatan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan

membantu berbagai bidang untuk memajukan negara-negara sedang

berkembang. Contoh dekat seperti Indonesia sangat dekat mengenal Amerika

Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa atau negara-negara IGGI (Inter Goverment

Group for Indonesia).

Kehidupan politik suatu negara dapat dikendalikan oleh negara besar dan

kuat ekonomi. Kita lihat perkembangan politik di Filipina permulaan tahun

delapanpuluh enam ini. Kekuatan ekonomi Amerika berhasil mengendalikan

kehidupan politik di Filipina. Jatuhnya Marcos dari singasana kekuasaan yang

diktatur antara lain disebabkan ancaman Amerika untuk menghentikan bantuan

kepada Filipina, seandainya Marcos tidak mau menyerahkan kekuasaannay

kepada Curazon Aquino. Dalam perebutan pengaruh antara negara besar,

kiranya banyak contoh yang mengungkapkan hilangnya eksistensi kedaulatan

negara kecil dan miskin dalam pengakuan negara besar tersebut. Negara kecil

yang terjapit antara India, RR Cina dan Sovyet Rusia, yaitu negara Bhutan

keadaannya hampir tenggelam karena pengaruh dari negara sekitarnya. Karena

Bhutan tidak mempunyai potensi dalam ekonomi. Juga negara Laos, yang

mempunyai urat nadi ekonomi untuk ke luar melalui Muangthai, Vietnam dan

Kamboja, maka nasib negara ini sangat ditentukanoleh negara-negara tetangga.

Keadaan suatu negara yang dikategorikan stabil, bisa saja negara itu

tergolong lemah dalam kekuatan ekonomi. Tetapi adanya bantuan luar negeri

menjadikan negara itu stabil kehidupan ekonominya. Yang mempunyai dampak

untuk kestabilan politik pada negara tersebut, sebaliknya ada kemampuan
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stabilitas politik untuk labil, kalau perekonomian negaranya terganggu. Hal ini

bisa saja akibat dari terhentinya bantuan luar negeri yang menjadi stabilisator

dari kehidupan politik negara bersangkutan.

Berdasarkan keadaan di atas dapat disimpulkan bahwa negara besar,

salah satu faktor yang menunjangnya ialah kemampuan ekonominya.

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa negara akan dapat menjadi stabil

dan kuat dalam mempertahankan identitasnya dari berbagai pengaruh dan

kekuatan negara asing, kalau negara itu mempunyai potensi ekonomi yang kuat.

Potensi ekonomi yang dapat dikategorikan kuat ialah yang sangat sedikit

terpengaruh oleh bantuan dan sistem ekonomi negara asing. Jadi suatu negara

yang telah benar-benar mandiri dalam bidang ekonomi, akan menjadikan negara

itu kuat dalam pertarungan kekuatan negara-negara besar yang saling mencari

pengaruh. Dalam kehidupan ekonomi antar bangsa, ada saling pengaruh dari

perubahan ekonomi tiap negara terhadap negara lain.  Tetapi bagi negara yang

kuat kehidupan ekonomi nasionalnya, sudah barang tentu hanya sedikit

terpengaruh dari berbagai krisis ekonomi bangsa lain. Misal saja suatu negara

kreditur yang mengalami resesi, bagaimanapun akan dirasakan dampak

negatifnya terhadap suatu negara debitur. Akibatnya negara yang menerima

bantuan itu juga akan ikut tidak stabil ekonominya; akhirnya akan

mempengaruhi daya tahan negara itu dalam tarikan bangsa-bangsa kuat di arena

hubungan internasional. Inilah dasar kita mengemukakan bahwa ekonomi yang

kuat dari suatu negara sangat berperanan terhadap daya tahan negara itu

terhadap negara-negara besar di dunia.

b. Geo-Politik

Letak wilayah suatu negara akan berperanan sebagai penentu dari kekuatan

negara tersebut dalam percaturan internasional. Di dunia ini ada negara yang

letaknya itu menguntungkan, dan sebaliknya ada yang letaknya kurang

menguntungkan dari sudut pengkajian strategi. Letak negara ini dalam ilmu

politik dikenal dengan istilah Geo-Politik. Kita ambil sebagai sampel, Mongolia,
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yaitu negara di utara Asia dan terjepit oleh negara beruang merah Rusia dan

negara beruang panda RR Cina. Negara ini tidak menguntungkan dari sudut

pangkajian ilmu strategi wilayah. Akibatnya Mongolia menjadi satelit yang setia

terhadap Rusia.kita tahu bahwa dahulu semasa Jenggis Khan negara dan bangsa

Mongolia pernah menguasai Asia dan bahkan sampai ke Eropa. Begitu juga nasib

bangsa Kurdi di Asia tengah; bangsa Turkistan, Balugistan karena wilayahnya

tidak menguntungkan dari sudut strategi, maka bangsa itu harus menerima

nasibnya di bawah kekuasaan negara dan bangsa asing sampai sekarang.

Kita kaji wilayah Amerika Serikat dan Uni Sovyet serta Inggris serta RR

Cina; mereka mempunyai wilayah yang menguntungkan dari sudut pengkajian

ilmu strategi wilayah. Kita lihat negara-negara tersebut sampai sekarang

merupakan negara yang kuat dalam pertarungan internasional. Inggris telah

membuktikan dirinya dalam berbagai konflik di Eropa melawan Jerman dan juga

melawan Perancis sebagai musuh bebuyutannya. Ternyata Inggris selalu di pihak

yang beruntung dalam konflik tersebut. Begitu juga sekarang kita lihat tiga

negara raksasa dunia, yaitu Amerika Serikat, Sovyet, dan RR Cina merupakan

negara yang memainkan peranan dominan dalam percaturan internasional.

Seolah-olah negara ini menjadi stabilisator dan sekaligus sumber bencana

malapetaka dunia di hari esok. Ini membuktikan bahwa letak suatu wilayah

negara sangat kuat pengaruhnya dalam percaturan politik internasional. Juga

Indonesia, terletak pada posisi silang, yang ramai tempat lalu lintas arus

kepentingan berbagai negara di dunia. Posisi silang ini mempunyai dampak

positif dan sekaligus akibat negatifnya juga sangat besar. Seandainya Indonesia

akan menjadi negara yang akan diperhitungkan dalam percaturan politik

internasional. Sebaliknya kalau kita mempunyai banyak kelemahan, maka kiat

akan menjadi sasaran empuk untuk perebutan pengaruh dari raksasa dunia.

Berdasarkan studi wilayah ini suatu negara akan dapat menentukan

sistem pertahanan negaranya. Misalnya negara Swiss yang wilayahnya

seluruhnya daratan, tidak ada lautnya, maka sudut pandang pertahanan

negaranya sudah barang tentu disesuaikan dengan strategi wilayahnya. Begitu



48

juga Inggris sebagai negara kepulauan, penekanan pertahanannya sudah barang

tentu banyak terletak di armada laut dan udaranya. Dalam studi Geo-Politik ini

banyak sarjana Barat banyak mengemukakan berbagai teori ke wilayah, misalnya

Mac Kinder, Karl Haus Hover, Mac Mohan dan sangat terkenal sarjana

Morgenthau. Umumnya para ilmuwan ini berpendirian bahwa letak dari

kekuatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh letak wilayah negara tersebut.

Juga para sarjana tersebut mengemukakan pandangan bahwa dalam hubungan

internasional itu yang menjadi perhatian utam ialah masalah kekuatan

internasional yang tercermin dari kekuatan nasional dari setiap negara.

c. Populasi

Benarkah kata orang bahwa kalau RR Cina ingin untuk mengalahkan negara lain

senjata ampuhnya ialah jumlah penduduk. Penduduk Cina yang satu milyar lebih

itu pada satu aspek ada benarnya merupakan kekuatan nasional dalam suatu

konflik internasional. Bagaimanapun jumlah penduduk yang besar adalah faktor

yang turut menentukan dalam ketahanan satu negara terhadap tekanan negara

lain. Penilaian di atas dapat dibenarkan dalam studi ilmu strategi. Banyak contoh

untuk itu, seperti perang besar di Indocina, peranan jumlah peduduk  akhirnya

menentukan. Bagi bangsa-bangsa di Indocina mereka rela mengorbankan

sejumlah besar rakyatnya untuk mempertahankan garis politik bangsanya

melawan negara-negara Barat seperti Amerika, Perancis, dan lain negara.

Akhirnya Indocina dapat memenangkan konflik bersenjata tersebut. Analisis

terhadap kelanjutannya perang Iran dan Irak, ada pengamat yang meramalkan

bahwa Irak akhirnya akan kehabisan tenaga, karena penduduknya yang sedikit

jumlahnya dari Iran. Sebaliknya perang teknologi militer yang modern akan

mengalahkan dalil peranan jumlah penduduk militer yang modern akan

menghapus pendapat bahwa jumlah penduduk yang besar dapat memenangkan

konflik senjata. Contohnya negara kecil dengan pendudukyang relatif sangat

sedikit yaitu Israel. Negara Israel selalu memenangkan perang dengan negara-

negara Arab yang jumlah penduduknya berlipat ganda dari Israel. Juga
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penemuan teknologi canggih di bidang kemiliteran seperti rencana Amerika

dengan ”perang bintang”, akan mematahkan dalil bahwa jumlah penduduk akan

dapat memenangkan perang. Hal ini akan kita bahas di bawah ini.

d. Kemampuan Teknologi

Dalam konflik yang konvensional, di atas sudah diuraikan bahwa jumlah

penduduk atau peranan populasi akan berarti dalam konflik militer antar negara.

Tetapi dalam pembahsan perang modern, kiranya yang paling menentukan ialah

kemampuan teknologi. Suatu negara akan kuat dengan sendirinya kalau negara

itu mempunyai teknologi tinggi. Jadi luas wilayah, populasi akan tersingkir oleh

kemajuan teknologi. Negara Jepang tidak menguntungkan dari sudut wilayah,

juga jumlah penduduknya malah tidak seimbang dengan luas wilayahnya.

Seharusnya Jepang akan selalu dilanda krisis dalam berbagai aspek daya tahan

negaranya. Tetapi kenyataan Jepang termasuk negara yang sangat

diperhitungkan oleh dunia internasional dalam hubungan antar bangsa.

Alasannya sederhana saja, sebab Jepang adalah negara industri dengan teknologi

tinggi. Industri kemanusiaan dan kebutuhan manusia, oleh negara industri

dengan teknologi tinggi dalam waktu yang relatif singkat dapat saja dialihkan

menjadi industri perang. Misalnya Jepang sebagai negara industri, dalam waktu

mendesak dalam mempertahanan integritas wilayah dan negaranya Jepang

dapat mengubah industrinya menjadi industri perang.

Bagi negara yang rendah teknologi akan sangat sulit memikirkan cara

mempertahankan diri terhadap kemampuan daya tempur negara teknologi

tinggi. Alasannya karena dia tidak mempunyai industri berat dan juga tidak

mungkin mengalihkan sistem teknologinya menjadi industri perang. Juga negara

kuat teknologi sudah mempunyai jangkauan global dalam pertahanan

nasionalnya. Jangkauan global negara teknologi tidak hanya terbatas pada
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negara tetangganya, bahkan jauh melampaui batas wilayahnya sebagai bagian

wilayah dalam perhitungan strategi politik internasional.

e. Kualitas dan Kuantitas Militer

Kekuatan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kuantitas militernya. Dalil ini

sangat konvensional. Tetapi kita lihat sampai sekarang jumlah militer Amerika

dan Uni Sovyet serta RR Cina di atas satu dan dua juta manusia, agaknya tidak

berlebihan mengatakan bahwa negara tersebut adalah raksasa kekuatan militer

dunia. Dalam kenyataan ketiga negara itu sangat menentukan arah dari

percaturan kekuatan dunia. Jadi teori tradisional tentang jumlah ini masih saja

dapat dipercaya ampuhnya.

Sebaliknya jumlah yang berlebihan dari militer RR Cina dibanding jumlah

militer Amerika, tidaklah berarti RR Cina akan unggul dalam suatu konflik senjata.

persyaratan  kedua yang cukup diperhatikan untuk mengukur kekuatan itu ialah

kualitas dari militer itu sendiri serta perlengkapan militer yang dimiliki.

Kenyataan militer Amerika akan unggul di segala bidang di banding militer RR

Cina, alasannya karena kemampuan daya serang dari militer Amerika jauh

melebihi daya teknologi tinggi, yang juga di bidang militer. Oleh karena itu

kualitas dan kuantitas sangatlah menentukan dalam percaturan politik

internasional. Dalam strategi global dari masing-masing negara adikuasa, yang

termasuk diperhitungkan untuk mengkaji kekuatan lawan ialah kemampuan

teknologi dari militer lawan tersebut. Sekarang politik internasional banyak

diwarnai dengan saling mengungguli kemampuan militer lawan. Caranya ialah

dengan meningkatkan teknologi militer dari masing-masing negara besar. Di

berbagai negara besar dan negara maju, kita temui berbagai jenis riset

kemiliteran dan pusat-pusat penelitian strategi militer. Pusat penelitian ini

berfungsi ganda, satu segi untuk mengungguli teknologi lawan, segi lain untuk

memonitor dan mengkaji kemampuan militer lawannya.

f. Keyakinan Berideologi
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Berbagai faktor kemampuan yang kita bicarakan di atas, pada umumnya tidak

dipunyai oleh sebagian besar negara-negara berkembang. Negara-negara

berkembang adalah jumlah terbesar dari negara-negara di dunia ini. Tetapi

sangat sedikit jumlah negara berkembang yang menjadi pelaku aktif dari politik

internasional. Kebanyakan negara-negara berkembang cenderung menjadi objek

dari pertarungan kekuatan dari negara-negara kuat.

Nasib negara lemah terletak pada kebaikan negara kuat dalam hubungan

internasional. Alasannya karena negara besar akan selalu berebut pengaruh dari

banyak negara-negara lemah dan sedang berkembang. Negara besar dalam

mengkaji strategi negara asing lain, akan mengukur dari sudut keuntungan bagi

kepentingan negaranya. Di temukan kasus Afganistan yang diintervensi oleh Uni

Sovyet. Nasib negara kepulauan Barbodas yang selalu diserbu oleh militer

Amerika. Semuanya bertolak dari sudut kepentingan dan menguntungkan bagi

negara adikuasa tersebut dikaji dari sudut ilmu strategi.

Kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang sekarang ini sudah

banyak yang kehilangan identitasnya sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Banyak faktor penyebab yang menjadikannya sasaran pertarungan pengaruh,

antara lain keadaan ekonominya yang rapuh dan perlu dibantu dari luar.

Kemampuan teknologi yang rendah, menyebabkan ketergantungan mereka

kepada negara besar. Akibatnya negara-negara berkembang sangat ditentukan

dan sangat tergantung pada kemauan politik negara besar.

Di antara negara-negara berkembang itu ada beberapa negara yang

sudah menyadari eksistensinya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Negara-

negara yang sadar ini mencari sendiri pola kekuatan nasionalnya. Pola kekuatan

nasional negara berkembang yang sangat dominan ialah keyakinan terhadap

keberadaan bangsanya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pola itu ialah

keyakinan terhadap ideologi bangsanya sendiri. Untuk ini kita lihat Indonesia

sebagai salah satu negara sedang berkembang, telah menemukan pola kekuatan

nasionalnya; yaitu Ideologi Pancasila. Ideologi ini kalau betul-betul dihayati dan

diyakini, akan merupakan tenaga yang maha dahsyat dari kekuatan nasional
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bangsa. Oleh karena itu lita lihat kecenderungan di negara berkembang yang

masih tertarik dengan salah satu ideologi liberal dan komunis. Negara tersebut

akan sering terombang ambing oleh benturan-benturan di dalam negara dan

juga bersinggungan dengan lawan ideologi yang dianutnya. Negara Libya sebagai

contoh kita lihat condong kepada komunis, dalam hal ini Amerika selalu

menunjukan sikap politik yang skeptis dan malah tidak senang dengan sistem

politik negara Libya di bawah Khadafi.
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BAGIAN EMPAT

HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

Dalam sejarah hubungan internasional sudah lama dikenal adanya kantor

perwakilan negara asing. Hal ini adalah akibat adanya hubungan antar negara.

Hubungan antar negara dikenal semenjak munculnya kerajaan dan imperium

yang besar dan kuat di dunia ini. Baik di benua Eropa maupun Asia pernah

tumbuh negara-negara kuat dari sebelum Masehi, sampai kita memasuki zaman

Masehi. Imperium Romawi di Eropa, imperium Mongol di Asia dan berbagai

dinasti Cina memperlihatkan kegiatan luar negeri sebagai bagian dari kehidupan

negara mereka. Terdahulu sudah kita terangkan bahwa setiap negara

mempunyai banyak kepentingan untuk berhubungan dengan negara lain.untuk

itulah lahirlah berbagai kebiasaan dan aturan-aturan dalam hubungan

internasional itu. Kesultanan Bagdad sebagai pusat kebesaran Islam untuk Eropa

dan Asia pada zamannya menunjukkan berbagai bukti tentang tumbuhnya

berbagai ketentuan dari hubungan internasional tersebut. Juga kebesaran Bani

Saljuk, kesultanan Osmany di Turki yang mempunyai wilayah negara

membentang dari Asia Tengah terus ke Afrika Utara dan bagian selatan Eropa

adalah contoh dari negara-negara besar pada masa itu yang memberikan arah

atau adanya organ dalam hubungan internasional tersebut. Setelah bangkitnya

Eropa sesudah abad pertengahan, maka negara-negara Eropa muncul sebagai

pembaharu dari kelembagaan dan organ dalam hubungan internasional tersebut.

Berbagai konflik dan perang besar di Asia dan Eropa pada abad-abad

keduabelas sampai kelimabelas, banyak memberikan pedoman untuk

perkembangan hubungan internasional. Perang tigapuluh tahun antara sesama

negara Eropa yang disebabkan pertikaian agama, diakhiri dengan perjanjian

perdamaian di Westphalia pada tahun 1648. perdamaian Westphalia ini

merupakan peletak dasar dari kelembagaan dan instrumen dalam hubungan
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internasional. Setelah perjanjian ini dunia internasional diperkenalkan dengan

istilah perwakilan negara asing dengan sebutan ”diplomatik”. Antara sesama

negara yang mengadakan hubungan, mendirikan kantor perwakilan mereka atau

diplomatic agent; juga di sebut dengan istilah ”diplomatic enjoy”. Setelah

kongres Wina pada tahun 1815 masalah kedudukan dan kewenangan perwakilan

diplomatik disempurnakan. Dalam perkembangan selanjutnya mengenai

pengaturan perwakilan negara asing ini disempurnakan lagi oleh berbagai

pertemuan dan perjanjian internasional seperti kongres Den Haag tahun 1899

sehinga dibentuknya Mahkamah Internasional yang kita kenal sampai sekarang

ini. Seterusnya akhir perang besar di Eropa yang dikenal juga perang dunia I,

diakhiri dengan perjanjian Paris dan pertemuan di Dumberton Oaks pada tahun

1924. kedua pertemuan itu melahirkan Liga Bangsa-Bangsa. Setelah berakhir

perang dunia II, maka kelembagaan dan instrumen dalam hubungan

internasional lebih disempurnakan lagi. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-

Bangsa (UNO) lebih menjamin keteraturan dalam hubungan internasional. Hal ini

disebabkan PBB mempunyai aparat yang cukup banyak yang berkaitan dengan

hubungan internasional.

Professor Mowat dalam bukunya  “Diplomacy and Peace” membedakan 3

periode perkembangan diplomasi; Pertama, terjadi tahun (476-1475) meliputi

periode kegelapan ketika diplomasi belum terorganisir. Kedua, (1473-1914)

dikenal juga sebagai “Sistem Negara Eropa”, dan Ketiga, dimulai setelah

diplomasi terbuka yang diperkenalkan oleh Presiden Woodrow Wilson (1918)

melalui pidato “Fourteen Points”nya. Point pertama Presiden Wilson yang

berbunyi: “…Open covenants of peace,openly arrived at, after which there shall

be no private international understanding of any kind but diplomacy shall

proceed always frankly and in the public view”, menandai era yang dikenal

sebagai diplomasi yang demokratis.

Faktor utama perkembangan diplomasi pada abad ke 19 terkiat dengan

pentingnya opini publik terhadap proses pengambilan keputusan oleh actor-

aktor pemerintah. Maka definisi diplomasi lama seperti yang dikemukakan oleh
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Sir Ernest Satow: “the application of intelligence and tact to the conduct of

official relations between the government of independent states” telah mulai

kehilangan relevansinya. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa aktivitas

diplomasi semata-mata dilakukan oleh actor-aktor pemerintah tanpa

keterlibatan masyarakat.

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi membawa konsekwensi

langsung pada praktek diplomasi internasional. Era ini ditandai dengan

perubahan yang signifikan dalam teknologi telekomunikasi, sehingga

eksklusivitas informasi tidak lagi menjadi dominan actor-aktor diplomatic resmi

pemerintah. Pada abad informasi ini, teknologi telah merubah aktivitas diplomasi

tidak lagi secara eksklusif dijalankan oleh actor-aktor pemerintah/ diplomat

resmi yang telah diberi wewenang penuh dalam menjalankan diplomasi. Selain

merubah jenis aktivitas diplomasi, teknologi informasi juga memperkecil peran

diplomat dan duta besar sehingga seringkali terjadi aktivitas “diplomasi tanpa

diplomat”. Harold Nicholson mengatakan” perkembangan teknologi komunikasi

menyebabkan peran dan fungsi seseorang Duta Besar semakin berkurang dan

diplomat-diplomat merosot statusnya sebagai tenaga administrasi.

Realitas baru hubungan diplomatik telah mengungkapkan pentingnya

komunikasi dan informasi. Seorang mantan Menlu AS, George Shulz,

menegaskan bahwa: “bahan baku diplomasi adalah informasi:bagaimana

memperolehnya, menganalisis dan menempatkannya dalam system”. Perubahan

fundamental dalam moda komunikasi akan membawa pengaruh yang mendalam

dalam praktek berdiplomasi.

Perubahan politik internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II

melahirkan Negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Jumlah actor-aktor Negara yang terlibat dalam diplomasi mengalami

peningkatan tajam sejak awal tahun 1960-an. Jumlah Negara sebelumnya kurang

dari 100, berkembang menjadi 159 negara pada tahun 1985 dan saat ini (2006)

berjumlah 192 anggota PBB. Perkembangan ini berpengaruh terhadap
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cara,prosedur, dan substansi diplomasi. Sebagai konsekwensinya, diplomasi tidak

semata-mata membicarakan kegiatan actor-aktor diplomasi dari Eropa Barat,

melainkan juga actor-aktor yang sebelumnya dikenal dengan istilah “Belahan

Dunia Ketiga”.

Mengenai hal ini Harold Nicholson dalam the Journal of Foreign Affairs

(1961) mengemukakan bahwa perubahan diplomasi khususnya dipengaruhi oleh

Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur, sehingga konflik ideology menjadi

bagian dari diplomasi. Selain itu juga terjadi perubahan pelaku diplomasi dari

yang sebelumnya berasal dari kelompok elite internasional seperti dalam

diplomasi lama. Konsep baru hubungan internasional ini menuntut adanya

penjelasan kepada masyarakat, selain munculnya masalah-masalah yang

semakin kompleks masalahnya.

Selanjutnya Livingston Merchant menulis mengenai semakin

berkurangnya tugas dan kekuasaan seorang Duta Besar dalam mengambil

keputusan. Berkurangnya peran dalam pengambilan keputusan kemudian

diimbangi dengan semakin luasnya tuntutan wilayah kompetensi yang

diharapkan. Dubes diharapkan memiliki pemahaman luas mengenai masalah-

masalah seperti ekonomi dan perdagangan. Hal ini karena kemampuan ekonomi

semakin diperlukan seiring dengan meningkatnya aktivitas dan kerjasama

perdagangan antar Negara.

Fasilitas dan teknologi komunikasi yang semakin canggih juga

menyebabkan meningkatnya aktivitas diplomasi personal yang dilakukan antar

Kepala Pemerintahan. Diplomasi Multilateral juga semakin diadakan, yang

menuntut dukungan ahli-ahli khusus (spesialis) ketika membahas bidang-bidang

khusus. Lingkup diplomatic juga berkembang seiring dengan meningkatnya peran

masyarakat internasional dalam berbagai bidang kegiatan. Keputusan-keputusan

penting tidak lagi harus diambil di ibukota Negara. Perubahan dalam metode

Diplomasi juga terkait dengan meningkatnya volume kunjungan pejabat-pejabat

pemerintah dan jumlah penandatanganan traktat kerjasama.
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Mengenai perubahan kearah diplomasi baru ini, Adam Watson

mengemukakan perlunya meninjau ulang topic-topik diplomasi di tahun 1960-an

dengan banyaknya departemen-departemen lain dalam pemerintahan yang

terlibat dalam diplomasi. Tahun 1980-an juga menandai menurunnya pengaruh

Menteri Luar Negeri. Selain itu terdapat peningkatan keterlibatan langsung

Kepala Pemerintahan dalam penyusunan menteri kebijakan luar negeri, dan

meningkatnya peran media massa dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Perubahan setting diplomasi ini menandai dua perubahan penting: yang pertama

terkait dengan meningkatnya peran diplomasi personal oleh Kepala

Pemerintahan dan menurunnya peran Kementrian Luar Negeri dan Menteri Luar

Negeri. Penurunan peran ini terus berlangsung seiring semakin banyaknya isu-isu

yang bermunculan yang kemungkinan berasal dari Departemen-departemen di

luar Departemen Luar Negeri.

Yang kedua menurunnya peran Duta Besar. Penurunan ini tentu saja

bergantung pada kualitas pejabat yang ditunjuk, posisi Negara yang akan

ditempati, dan jenis posisi diplomatic yang akan diduduki. Kemunduran pengaruh

Dubes juga disebabkan meningkatnya jumlah keputusan yang diambil langsung

oleh Kepala Pemerintahan, kemajuan system komunikasi modern dan

meningkatnya diplomasi personal. Perubahan lain terkait dengan Peran

Keduataan Besar yang tidak lagi sama seperti yang dijabarkan dalam diplomasi

klasik yang terdapat dalam deklarasi Konvensi Wina 1815. Kedubes seringkali

merupakan tempat persembunyian bagi orang-orang yang ingin memperoleh

status  “Political Asylum”, sebagai temapt pemberian penghargaan atau temapt

resepsi  tamu-tamu resmi pemerintah. Yang menentang pendapat ini

mengatakan bahwa Dubes memegang peranan penting akan tetapi seringkali

tidak dipublikasikan, misalnya menjelaskan kebijakan Negara tempat dia

bertugas kepada Negara pengirim, dan sebagai temapt menjelaskan kebijakan

Negara pengirim.

Peran Dubes juga semakin penting dalam komperensi, yang kadangkala

melebihi kapasitas atau kepentingan Negara yang diwakili. Kekuatan diplomasi
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juga dipengaruhi oleh reputasi organisasional dan kemampuan negosiasi.

Sebagai contoh, Dubes Bulgaria, Alexander Yankov, sebagai Ketua Komite Ketiga

dari Konperensi Internasional PBB mengenai hokum laut (UNCLOS). Melalui

kemampuan diplomasinya, beliau telah memberikan pengaruh yang luar biasa

bagi disahkannya draft UNCLOS. Dalam hal penunjukan, pemilihan seorang

Dubes ke Negara yang menjadi mitra dagang utama atau pemasok komoditas

lebih dihargai sebagai suatu yang efektif daripada sekedar penghargaan. Dubes

juga memainkan peranan penting sebagai utusan khusus, sebagai staf eksekutif

dalam organisasi internasional dan dalam kehidupan masyarakat internasional.

Maka mengutip pernyataan Adam Watson, dialog diplomasi menjadi: “lebih

umum, kurang ideologis, dan kedua Negara superpower menajdi kurang

dominasinya kecuali dalam topic-topik khusus seperti kemampuan nuklir dan

militer.

Dalam hubungan antar bangsa, tujuan setiap negara ialah untuk

mencapai cita-cita negaranya melalui hubungan antar bangsa tersebut. Untuk itu

berbagai pertemuan dan konvensi telah menghasilkan berbagai prosedur dan

aturan untuk terselenggaranya hubungan internasional itu secara wajar. Untuk

itu kita kenal hubungan diplomatik, yang dikendalikan oleh para diplomat di

negara penerima. Sarananya berdirilah berbagai faktor perwakilan luar negeri;

yaitu kedutaan dengan segala perangkat pendukungnya.

Para petugas di luar negeri itu disebut dengan ”diplomat”. Tugas-

tugasnya ialah untuk merealisir tujuan negaranya dalam hubungan antar bangsa

tersebut. Salah satu cara atau metode untuk mencapai tujuan itu ialah diplomasi.

Diplomasi secara luas dapat diartikan segala aktivitas diplomat untuk mencapai

tujuan negaranya di luar negeri. Bagaimanakah caranya seorang diplomat itu

menjalankan tugasnya atau kelincahannya memainkan peranannya dengan

negara penerima, itulah yang disebut dengan metode ”diplomasi”. Kalau kita

perinci satu persatu kegiatan diplomasi adalah sebagai berikut :
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1) Berdasarkan tujuan yang diembannya, dia harus mampu untuk berbuat

dan menggunakan berbagai cara yang sehalus-halusnya untuk mencapai

tujuan tersebut;

2) Sikap dan penampilan yang sangat hati-hati dan waspada, terutama dia

harus peka tentang adanya perbedaan tujuan nasionalnya dengan negara

penerima; sehingga tidak menimbulkan prasangka dan dan ketegangan

dengan negara penerima;

3) Dia harus mampu dan sangat tahu mengunakan setiap kesempatan untuk

berbuat dan harus peka dengan perkembangan situasi dan politik negara

penerima dan juga perkembangan internasional;

4) Diplomasi yang berhasil baik itu ialah tujuan yang diembankan tercapai,

sedangkan negara penerima tidak merasa dirugikan. Ibarat orang terluka,

tetapi dia tidak merasakan lukanya itu. Itulah salah satu tanda bahwa

diplomasinya berhasil.

Dapat disimpulkan bahwa diplomasi yang berhasil baik itu, berarti

misinya tercapai dengan cara, teknik dan metode yang halus sekali. Seorang

diplomat yang berhasil akan selalu dapat menghangatkan hubungan baik

negaranya dengan negara penerima. Diplomasi yang berhasil ialah menciptakan

dengan hasil maksimal berbagai bentuk kerjasama antara negaranya dengan

negara penerimanya. Lahirnya berbagai komitmen, agrement, dan berbagai

statement anatar kedua negara yang menguntungkan kedua pihak.

Dalam menilai seorang diplomat atau calon seorang diplomat harus

diteliti sejauh mungkin sikap, tingkah laku politik, serta kepribadiannya

keseluruhan; tingkat loyalitasnya terhadap misi yang diembannya untuk

negaranya. Keberhasilan politik luar negeri suatu negara sangat tergantung

kepada keahlian, kepintaran dan kelincahannya berdiplomasi. Jadi seorang

diplomat adalah tangan kekuasaan negara di luar negeri yang terandal. Karena

dikenal penggolongan kemampuan diplomat sebagai berikut :
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1. Diplomat karir, ialah orang yang mempunyai kemampuan tinggi dan

dibawa oleh bakat alamiahnya untuk menjadi seorang diplomat. Citranya

dikagumi oleh kawan dan lawanya. Tipe orang ini sangat cepat daya

tanggapnya, cepat memberi dan mendapatkan keputusan politik;

terutama dalam saat genting. Diplomat karir terlihat dari penampilannya,

cara bicaranya yang lancar dan serta tangkap. Mempunyai wawasan

berpikir di bidang politik dan dunia internasional yang luas. Orangnya

mudah senyum dan sulit untuk marah atau tidak emosi.

2. Diplomat politik, tipe ini biasanya tanpa bekal untuk menjadi seorang

diplomat. Dia sangat sedikit memenuhi persayaratan sebagaimana kita

temukan pada diplomat karir. Dia menjadi diplomat dibawa oleh situasi

dalam negerinya. Biasanya seseorang yang kurang respon atau kurang

persuasif terhadap sistem kekuasaan di negaranya, maka cara

penyingkiran yang terhormat dan halus ialah menjadikan seorang duta

atau diplomat. Diplomat politik bisa juga muncul karena dimunculkan

oleh lingkungan politiknya. Diplomat politik ini biasanya sulit

penampilannya di forum internasional. Juga sulit baginya untuk

mengemban tugas kenegaraanya yang di pundaknya. Akibatnya

hubungan negaranya dengan negara penerima tidak begitu hangat dan

bahkan bisa menjadi dingin. Artinya tidak ada aktivitas politiknya.

Fungsi Diplomat

Diplomasi adalah pelaksanaan dari politik luar negeri dari suatu negara.

Politik luar negeri merupakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh

kekuasaan dari suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negaranya melalui

hubungan luar negeri. Untuk pelaksanaannya di luar negeri maka didirikanlah

kantor-kantor perwakilan yang disebut  kantor diplomatik. Bisa dalam status

kedutaan dengan perangkat ke bawahnya seperti konsulat, atase dan bentuk

kantor kuasa usaha. Perbedaan antara kedutaan dengan perwakilan di bawahnya

ialah: kedutaan selalu berada atau berdomisili di ibukota negara penerima;
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sedangkan kantor perwakilan lainnya dapat saja di kota lain yang dianggap perlu

oleh negara pengirimnya. Diplomat yang merupakan tangan panjang suatu

negara di luar negeri, mempunyai beberapa fungsi yang antara lain :

(1) sebagai simbol dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat;

(2) simbol adanya persahabatan antara kedua negara yang berhubungan;

(3) sebagai perwakilan yuridis berdasarkan hukum internacional;

(4) sebagai terminal lalu lintas antara kedua negara dalam memenuhi

kebutuhan masing-masing negara.

 Simbol Negara Berdaulat

Salah satu ketentuan dalam hukum antarbangsa ahila persyaratan suatu

negara yang merdeka dan berdaulat ke luar dan ke dalam yang diakui dan

dibolehkan membuka cantor diplomatiknya di luar negeri. Oleh karena itu

adanya perwakilan diplomatik dari statu negara di luar negeri hádala pertanda

bahwa negara bersangkutan hádala berdaulat dan merdeka. Juga kita lihat

keadaan suatu cantor diplomatik lebih merupakan lembaga informasi bagi

bangsa asing tentang negaranya. Karenanya keadaan seperti kesederhanaan,

kemewahan dan ciri budaya yang di bawakan oleh kantor itu merupakan

pencerminan dari negaranya. Biasanya setiap kantor perwakilan selalu

memperlihatkan keberadaan dan kemewahannya, walaupun keadaan negaranya

sebaliknya. Inilah suatu cara menarik perhatian bangsa asing dalam berbagai

bidang kerjasama.

 Simbol Persahabatan

Negara yang berada dalam keadaan perang dengan negara lain tidak akan

mempunyai hubungan diplomatik. Walaupun sebelumya terjalin hubungan

diplomatik dan persahabatan. Kita lihat antara Afganistán dan Pakistan, dulu

bersahabat dan mempunyai cantor perwakilan diplomatik, tetapi setelah terjadi

sengketa dan intervenís Soviet ke Afganistán maka hubungan diplomatik kedua

negara terputus. Begitu juga konflik antara Amerika Serikat dengan Libya,
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mengakibatkan terputusnya hubungan diplomatik kedua negara. Dalam hal ini

jelas bahwa salah satu fungsi perwakilan diplomatik itu hádala lambang adanya

persahabatan antara kedua negara.

 Perwakilan Yuridis

Diplomat hádala wakil dari negara pengirim. Dia adalah orang yang diberi

kepercayaan oleh negara dan bangsanya untuk mewakili negaranya di negara

penerima. Oleh karena itu dia berwenang menandatangani perjanjian dengan

negara penerima atas nama negara yang mengirimnya. Diplomat dapat dan

berwenang memberikan sesuatu statement yang menyangkut kepentingan dan

masalah negaranya; baik atas kemauan sendiri maupun atas adanya pertanyaan

yang diajukan kepadanya.

 Terminal Lalu Lintas Diplomatik

Kepentingan antara kedua negara, baik dari sudut pemerintahan maupun untuk

warga negaranya; pengurusannya selalu melalui kantor perwakilan diplomatik.

setelah terjalinnya hubungan antara kedua negaranya, maka akan diikuti oleh

berbagai aktivitas di bidang ekonomi, keuangan, industri, pendidikan,

kebudayaan dan teknologi. Semua pelaksanaan dari berbagai kegiatan antar

bangsa tersebut haruslah melalui saluran perwakilan diplomatiknya masing-

masing. Diplomatik juga dapat diartikan berfungsi sebagai sarana promosi dari

berbagai kegiatan di negaranya untuk diketahui oleh negara tempat dia

ditugaskan, misalnya mempromosikan daerah wisata Indonesia seperti Bali,

Yogyakarta di negara asing melalui perwakilan kita di sana. Karenanya seorang

diploamat itu dapat juga disebut sebagai “agent of the state”. Hal ini dikarenakan

tugasnya menjembatani kepentingan dan aktivitas kedua Negara.
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Tingkat Perwakilan Diplomatik

1. Kantor kedutaan dan duta besar

Kantor perwakilan aasing di suatu negara dikenal secara umum dengan sebutan

kantor kedutaan dan duta besar. Dalam bahasa asing (Inggris) biasanya dikenal

dengan istilah Embassy dan Ambasador. Dalam pelaksanaan kita menemukan

perbedaan dari istilah tersebut, juga perbedaan dalam kewenangannya.

Kedutaan besar, ialah tingkat perwakilan yang tertinggi dari suatu negara

asing. Pejabatnya disebut dengan ”duta besar”. Sedangkan perwakilan yang

sederajat di bawah keduataan besar disebut ”kantor kedutaan”, pejabatnya ialah

seorang duta. Perbedaan kewenangan terletak pada prosedur kenegaraan. Duta

besar merupakan wakil langsung dari kepala negara yang diwakilinya. Jadi dalam

berbagai masalah yang perlu dibicarakannya dengan negara asing tersebut

mereka dapat secara langsung berhubungan dengan kepala negara asing itu.

Sebaliknya seorang duta dalam berdialog dengan kepala negara asing, harus

lebih dahulu melalui menteri luar negeri bersangkutan. Jadi dia tidak mempunyai

kemampuan yuridis untuk langsung dengan kepala negara asing tersebut.

Tingkat kepangkatan pejabat kedutaan ini, atau dalam arti luas tingkat

perwakilan di luar negeri berdasarkan kongres Wina tahu 1815 dan yang

diperbaharui dan disempurnakan oleh pertemuan Aachen tahun 1818. tingkat

kepangkatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ambassador, yaitu duta besar dan duta;

b. Minister plenipotentiary and anvoy extra oridinary, yaitu menteri

berkuasa penuh dan duta khusus/ istimewa;

c. Minister recident, kepangkatan antara duta/duta besar dengan menteri

berkuasa penuh ( duta istimewa);

d. Charge D’affair, yaitu kuasa usaha.



64

 Ambassador

Duta atau duta besar merupakan tingkat pejabat perwakilan atau diplomat yang

tertinggi dalam hubungan internasional. Kepala perwakilan dengan predikat duta

(duta besar) membawahi semua anggota diplomatik di negara bersangkutan.

Seorang duta (duta besar) juga membawahi semua kantor-kantor perwakilan

dari negaranya di negara asing tersebut. Seorang Ambassador adalah wakil

langsung dari kepala negara pengirimnya. Ambassador merupakan aparat negara

di luar negeri, yang akan menjalankan semua kebijaksanaan politik luar negeri

dari negaranya dengan negara tempat kedudukan duta tersebut. Semua tingkat

perwakilan di luar negeri adalah di bawahi oleh kedutaan atau Ambassadornya.

Misalnya semua tingkat dari konsulat jenderal, konsulat sampai ketingkat atase

dan kantor perwakilan di tingkat terendah seperti misalnya Kuasa Usaha luar

negeri.

 Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Istimewa

Jabatan atau tingkat kepangkatan ini merupakan anggota diplomatik yang

dikirim oleh sesuatu negara dalam tugas-tugas tertentu atas nama negaranya.

Pejabat diplomatik ini, tidak langsung berada di bawah kekuasaan kepala negara;

tetapi adalah pejabat yang mewakili menteri luar negerinya. Biasanya yang

ditugaskan untuk jabatan ini ialah hal-hal yang sifatnya tidak tetap. Jadi di kirim

ke suatu negara dalam masalah tertentu saja. Dalam tingkat jabatannya ini juga

disebut sebagai menteri berkuasa penuh atas nama negaranya dalam hal-hal

khusus.

 Minister Recident

Pengertiannya hampir sama dengan Menteri berkuasa penuh.

Pembedaannya terletak pada tugasnya dan sifatnya yang sangat sementara.

Pada menteri berkuasa penuh tugas-tugasnya itu terencana dalam waktu yang

cukup panjang. Sedangkan Minister Recident sangat bersifat temporal dan

keadaan yang mendesak untuk kepentingan negaranya dengan negara yang
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dikunjunginya. Menteri berkuasa penuh biasanya ditugaskan dalam berbagai

masalah yang akan diselesaikannya. Juga menteri berkuasa penuh ini secara

protokoler hampir sama dengan Ambassador, yaitu adanya penyerahan surat-

surat kepercayaan kepada kepala negara di mana dia ditempatkan. Hal

protokoler semacam ini tidak perlu untuk Minister Recident.

 Kuasa Usaha

Kuasa usaha ialah pejabat diplomatik yang langsung berada di bawah

mentari luar negeri. Jadi kuasa usaha ialah bawahan langsung dari seorang

menteri luar negeri. Tugas-tugasnya ialah mewakili tugas seorang menteri luar

negeri di negara di mana dia ditempatkan. Jadi tugas kuasa usaha ialah

menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh menteri luar negerinya.

Perwakilan Konsulat

Konsulat bukanlah berstatus sama dengan kantor diplomatik. Kantor

konsulat adalah perangkat pembantu dari perwakilan diplomatik. Sama halnya

dengan kantor Atase, tetapi adakalanya di suatu negara tidak ada dan tidak

dirasa perlu mendirikan perwakilan diplomatik. Di negara itu untuk kepentingan

tertentu biasanya didirikan kantor konsulat sesuai dengan bidangnya; misalnya

konsulat dagang. Biasanya pada kantor perwakilan konsulat terdapat urutan

kepangkatan sebagai berikut:

a. Konsul jenderal;

b. Konsul;

c. Konsul muda;

d. Pembantu-pembantu konsul ( consul agencies).



66

Mengenai tugas dan fungsi konsuler ini diatur oleh konvensi Wina tahun

1963 sebagai berikut:

1) Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima

dalam segala aspek, yang dibenarkan oleh hukum internasional;

2) Mengusahakan, meneruskan serta memajukan hubungan antara kedua

negara di bidang ekonomi, perdagangan, kebudayaan serta ilmu

pengetahuan;

3) Memberikan informasi masalah perdagangan, ekonomi, keuangan,

kebudayaan,pendidikan, dan ilmu pengetahuan dari negara penerima kepada

negaranya dan warga negaranya yang berhasrat melakukan hubungan

dengan negara penerima tersebut;

4) Mengurus dan mengeluarkan paspor, izin berpergian, seperti visa dan surat-

surat lainnya untuk warga negaranya yang mengunjungi dan meninggalkan

negara penerima tersebut;

5) Membantu dan menolong warga negaranya yang membutuhkan bantuan dan

pertolongan; perorangan maupun lembaga-lembaga dan badan-badan;

6) Mencatat kelahiran, kematian dan keberangkatan dan kedatangan warga

negaranya ke negara penerima;

7) Mengurus dan membantu soal kematian, warisan atau harta benda dari

warga negaranya di negara penerima;

8) Mewakili warga negaranya di pengadilan kalau diperlukan dan membela

kepentingan dan hak-hak warga negaranya;

9) Selaku pengawas dan penasehat dari kapal-kapal serta pesawat udara warga

negaranya dan yang didaftar di negaranya;

10) Memberikan informasi tentang hari keberangkatan kapal dan menguruskan

surat-surat kapal serta berwenang memeriksa kelengkapan surat-surat kapal.
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Fungsi Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik mempunyai tugas yang cukup luas untuk mewakili

negaranya di negara dia tempatkan. Para diplomat terutama bertindak di luar

negeri ialah atas nama negara atau wakil dari negaranya. Dia mempunyai tugas

untuk menjalankan kebijaksanaan luar negeri dari negaranya di tempat negara

dia ditugaskan. Seorang diplomat itu mengusahakan hubungan baik tetap terjalin

antara negaranya dengan negara tempat bertugasnya. Sikap ramah dan Goodwill

yang tinggi haruslah dipunyai oleh seorang diplomat. Dia harus mampu dengan

diplomasinya untuk mendinginkan suasana hubungan yang merenggang dan

memanas antara negaranya dengan negara tempat tugasnya. Dia adalah

pengemban missi luar negeri dari negaranya. Dia harus dapat memberikan

pengertian yang luas dan mendalam dari negaranya terhadap negara tempat dia

ditugaskan. Kalau perlu dia harus mampu menjadi seorang perantara dan

mewakili perwakilan asing yang renggang hubungannya dengan negara tempat

tugasnya. Sebagai contoh hubungan Amerika Serikat dengan Libya; maka

kepentingan Amerika Serikat di Libya diurus oleh seorang diplomat asing lainnya

dari negara asing, misalnya oleh Belgia. Begitu sebaliknya kepentingan Libya di

Amerika Serikat akan diwakili oleh seorang diplomat bukan Libya misalnya dari

Maroko atau Tunisia. Keadaan ini juga pernah kita alami sewaktu masa

konfrontasi dengan Inggris dan Malaysia. Kepentingan Indonesia di inggris dan

Malaysia diwakili oleh seorang diplomat negara asing yang kita beri kuasa.

Sebaliknya Inggris dan Malaysia juga menunjuk wakilnya/kuasanya dari negara

lain. Disinlah diminta kelincahan dan bakat seoarang diplomat sebagai seorang

arbitrator antara negara yang bersengketa.

Konvensi Wina tahun 1961 memberikan pembatasan tentang fungsi dari

perwakilan diplomatik sebagai berikut:

1. Selaku wakil resmi dari negaranya di negara tempat dia ditugaskan;

2. Melindungi semua kepentingan negara dan warga negaranya di tempat

tugasnya, sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional;
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3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara tempat dia

ditugaskan;

4. Memberikan informasi tentang negara di mana dia ditugaskan kepada

negaranya. Pemberian informasi ini haruslah yang dibenarkan oleh Hukum

Internasional. Karenanya penyimpangan dari tugas seorang diplomat itu

biasanya memberikan informasi tentang kelemahan dari negara tempat

tugasnya dan berusaha mencari kerahasiaan dan melaporkan hal tersebut

kepada negaranya;

5. Berusaha terus menerus memelihara dan memupuk hubungan dan

persahabatan antara negaranya dengan negara tempat dia ditugaskan.

Terutama dalam hubungan kebudayaan, sosial, pendidikan, ekonomi dan

ilmu pengetahuan.

Pengangkatan dan Penarikan Misi Diplomatik

Misi diplomatik yang utama yang perlu kita bicarakan ialah mulai tingkat

duta (duta besar), duta luar biasa berkuasa penuh, menteri berkuasa penuh,

kuasa usaha, konsul, atase dan personal lain yang ditunjuk khusus. Bagi mereka

yang tersebut di atas pengangkatannya harus melalui prosedur tertentu. Yaitu

mulai dari pengusulan dari negara bersangkutan melalui menteri luar negeri;

ditujukan kepada negara yang dituju yaitu kepala negaranya melalui menteri luar

negeri. Setelah daftar tersebut dipelajari oleh negara tujuan, maka diadakan

disposisi persetujuan dan mungkin juga penolakan. Hal ini didasarkan pada

penelitian dari negara tujuan. Pemerintah negara tujuan itu akan mempelajari

secara cermat latar belakang riwayat hidup, sikap politik dari personal yang

diajukan, juga apakah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan sikap

bersahabat atau tidak, ideologi dari personal itu juga menjadi beban

pertimbangan utama. Setelah itu baru diadakan acara dalam rangka persetujuan

atau diterima calon diplomat bersangkutan. Setelah diterima baru diadakan

upacara resmi di kediaman atau istana kepala negara tujuan. Di sini terjadi
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penyerahan surat kepercayaan oleh calon duta (besar) kepada kepala negara.

Kepala negara bersangkutan menerima surat kepercayaan itu.

Sebaliknya kita kenal peristiwa penarikan kembali seorang duta besar

(duta, konsul atau atase ke negerinya). Penarikan tersebut dapat disebabkan

oleh beberapa faktor dalam ketentuan hubungan internasional dan hukum

internasional. Faktor itu antara lain; habisnya masa jabatan anggota diplomat

yang bersangkutan, ini adalah faktor yang biasa. Sebaliknya seorang duta besar

atau jabatan lain dapat ditarik kembali walaupun waktu/ masa jabatannya belum

habis. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan aspirasi yang diembannya dengan

sikap politiknya di negara bersangkutan. Misalnya saja seorang duta melanggar

ketentuan hukum internasional dalam hal sikap goodwill terhadap negara di

mana dia ditempatkan. Bisa juga duta atau diplomat tersebut bersikap tidak

bersahabat dengan negara tersebut, atau juga bukti membocorkan rahasia atau

sengaja mencuri rahasia negara bersangkutan. Kejadian atau peristiwa tersebut

adalah berbagai faktor yang menyebabkan ditariknya seorang diplomat dari

negara bersangkutan.

Para Petugas Diplomatik dan Hak Kekebalan

a. Tingkatan Korp Diplomatik

Berdasarkan konvensi Wina dan Aachen yang mengatur berbagai tingkatan

dari para petugas diplomatik sebagai berikut:

(1) Duta besar dan Menteri berkuasa penuh, kuasa usaha, konsul; perwakilan

dagang; sekretaris pertama, kedua, dan ketiga kedutaan; misi; para atase

militer; perdagangan dan kebudayaan.

(2) Personal administratif kedutaan, misi, atase dan konsulat.

(3) Para pembantu, pesuruh seperti sopir, pesuruh kantor.
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Dalam konvensi Wina terakhir tahun 1961, ditentukan berbagai tingkatan

dari petugas diplomatik sebagai berikut:

(1) Ketua misi, yaitu yang bertanggung jawab atas seluruh tugasnya;

(2) Anggota misi, yaitu mulai ketua sampai anggota staf misi;

(3) Anggota staf misi, adalah anggota dan staf diplomatik, administrasi dan

teknis serta staf dinas dan misi;

(4) Anggota staf diploamtik ialah anggota dari staf misi yang berstatus

diplomatik;

(5) Perwakilan diplomatik (diplomatic agent) yaitu ketua misi atau anggota

dari staf diplomatik misi;

(6) Anggota teras staf administratif dan teknik; yaitu anggota staf misi yang

dikerjakan di bidang administrasi dan teknik;

(7) Anggota staf dari dinas dan misi;

(8) Pembantu pribadi, biasanya dari warga negara-negara penerima.

b. Perbedaan Kedutaan, Misi dan Konsulat

(1) Pengangkatan seorang duta memerlukan persetujuan dari kepala negara

penerima; untuk konsul dan misi tidak;

(2) Duta memerlukan surat kepercayaan atau letter of credence yang

diserahkan pada  kepala negara penerima sedangkan misi dan konsul

tidak memerlukan;

(3) Duta mewakili negaranya di negara penerima, sedangkan konsul dan misi

terbatas  pada bidang pekerjaan dan kota tempat dia ditugaskan;

(4) Konsul tidak memiliki kekebalan diplomatik mutlak sebagaimana seorang

duta;

(5) Duta diangkat oleh kepala negara pengirim sedangkan konsul diangkat

oleh Menteri luar negeri;

(6) Konsul tunduk pada kedutaan;
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(7) Konsul dapat diangkat dari warga negara-negara penerima dengan status

”konsul honorer”, sedangkan seorang duta hanya dari warga negara

pengirim.

Kekebalan Diplomatik

Kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity sudah dikenal semenjak

abad keenembelas di negara-negara Eropa. Kemudian menjadi semacam

ketentuan hukum internasional dan norma antar bangsa. Arti sesungguhnya dari

kekebalan diplomatik tersebut, ialah hak istimewa yang melekat pada seorang

diplomat negara asing yang tidak boleh ditundukkan pada hukum negara

penerima. Jadi seorang yang kebal hukum dan tidak dapat dituntut bersalah

walaupun dalam bidang pidana dan perdata. Juga tidak mungkin diminta menjadi

seorang saksi di pengadilan. Hak kekebalan ini sangat penting, karena untuk

keleluasaan dan ketenangan bekerja bagi seorang anggota diplomat untuk

menjalankan tugasnya; terutama untuk tetap terjalin persahabatan antara kedua

negara. Satu-satunya cara untuk menyalahkan seoarang diplomat ialah dengan

mempersona nongratakan yang bersangkutan dari negara penerima, kalau bukti

kuat menunjukan kesalahannya dari sudut hukum. Kekebalan penuh seorang

diplomat (full immunity) hanya melekat pada seorang duta (besar), atau yang

disamakan dengan duta; seperti Menteri berkuasa penuh.

Kekebalan Perwakilan Diplomatik

(1) Kekebalan diri pribadi duta (duta besar);

(2) Kantor atau domisili perwakilan diplomatik berada wajib dilindungi dari

serangan atau bahaya apapun oleh negara penerima;

(3) Rumah tempat tinggal duta;

(4) Kekebalan membayar pajak dari negara penerima;

(5) Kemerdekaan mengunakan alat komunikasi dan tidak boleh disensor;

baik berupa surat maupun laporan lainnya;
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(6) Istri dan anak-anak yang belum dewasa dari duta (duta besar)

mempunyai kekebalan penuh seperti duta;

(7) Kendaraan yang mengunakan bendera negara pengirim mempunyai

status sama dengan kantor kedutaan;

(8) Kekebalan konsul terbatas dalam hal tertentu sebagai berikut:

(a) kekebalan hanya untuk diri konsul dan stafnya;

(b) kerahasian surat menyurat;

(c) pembebasan pajak tertentu;

(d) kekebalan hukum, terbatas pada soal yang bersangkutan dengan

kedinasannya.
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BAGIAN LIMA

POLITIK INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Politik Internasional

Hubungan internasional adalah konsep umum dari keadaan dan kaitan dari

negara-negara yang berhubungan dan mempengaruhi satu dan lainnya. Sedangkan

politik internasional adalah bagian dari operasional atau implementasi dari konsep

hubungan internasional. Politik internasional merupakan satu sisi dari hubungan

internasional. Tetapi sisi ini adalah yang mendominasi semua sisi dalam kaitannya

dengan hubungan internasional. Banyak sekali masalah yang dimasukkan ke

dalam hubungan internasional, juga berbagai kasus dalam peristiwa internasional

selalu dipengaruhi oleh faktor kekuatan dan kekuasaan dari negara-negara yang

lebih kuasa dan berpengaruh. Uraian tersebut merupakan penganalisisan

hubungan internasional dari segi politik internasional. Dalam istilah asing politik

internasional ini dikenal dengan ”International Politics”.

Frederich L. Schuman dalam tulisannya yang terkenal berjudul

International Politics. Buku ini membahas kecenderungan dan pergeseran

kekuasaan serta pengaruh di berbagai negara di dunia mulai dari abad Yunani,

Parsi Romawi Kuno sampai ke akhir perang dunia kedua. Dalam tulisan ini

dijelaskan pergeseran kekuasaan dan kekuatan dari berbagai negara dalam

menguasai negara lain. Sebagai contoh berkurangnya jajahan Portugis dan

Spanyol semenjak permulaan abad keduapuluh. Dan meluasnya pengaruh Jerman,

Inggris, Perancis dan Amerika Serikat di berbagai belahan benua di bumi ini.

Semua ini di gambarkan oleh Schuman dengan jelas dan disertai peta-peta

pergeseran politik dunia.

Dengan uraian singkat tentang Schuman tersebut kiranya kita akan

mendapat gambaran tentang pengertian konsep dari ”Politik Internasional”. Perlu

digarisbawahi, bahwa politik internasional oleh beberapa pengamat juga di sebut

”Kekuatan Internasional”. Alasan untuk mengatakan istilah Kekuatan

Internasional ini bersandar pada teori ”Realitas”. Dalam konstelasi bergeraknya
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pengaruh dan kekuatan negara-negara di dunia ini semua pihak mengakui

penyebabnya ialah adanya negara-negara yang kuat dan punya pengaruh terhadap

negara lain. Jadi realitas bergeraknya kekuatan-kekuatan internasional disebabkan

perubahan kekuatan dari negara-negara besar di dunia ini. Akhirnya politik

internasional akan selalu bergerak seirama dengan bergerakanya kekuatan di

negara-negara kuasa di dunia ini.

Aliran dalam Studi Politik Internasional

Hasrat para pengamat dan peneliti hubungan internasional lebih banyak tertuju

pada studi politik internasional. Alasannya mudah dijawab, karena dalam

hubungan internasional pada akhirnya akan ditentukan oleh kekuatan politik

internasional dari beberapa negara atau negara besar dan negara yang punya

potensi dalam mempengaruhi kekuatan internasional. Oleh karena itu studi di

bidang politik internasional ini menumbuhkan banyak aliran.

KJ. Holsti dalam bukunya yang terkenal ”Current Schools of  Study in

International Politics” mengelompokkan lima aliran dalam study international

politics ini, sebagai berikut :

1. Aliran analisis tradisional,

2. Aliran strategi,

3. Aliran teori besar,

4. Aliran teori tingkat menengah,

5. Aliran penelitian perdamaian.

 Aliran Analisis Tradisional

Kelompok tradisional ini berpijak dari keadaan negara-negara sebagai pembuat

keputusan dalam hubungan internasional. Negara-negara sebagai subjek dalam

politik internasional akan mempunyai kebijaksanaan tersendiri dalam hubungan

politik internasional. Tiap negara akan mempunyai kecenderungan dalam

kelembagaan internasional sebagai wadah untuk memecahkan pertikaian

internasional. Terbentuknya berbagai lembaga internasional, pengakuan negara-

negara terhadap keabsahan hukum internasional adalah kepatuhan moral dari

setiap negara di dunia ini. Aliran ini mempunyai kecenderungan untuk
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mendamaikan dunia dari berbagai keampuhan lembaga internasional. Apakah

lembaga bersifat sosial, politik, maupun militer seperti NATO, Facta warsawa,

haruslah semua itu ditunjukkan untuk kemamfaatan perdamaian dunia.

 Aliran Strategi

Kelompok ini memfokuskan masalah kekuatan militer sebagai alat kekuatan

ampuh dari negara-negara di dunia dalam hubungan internasional yang

implikasinya adalah politik internasional. Aliran ini berusaha menganalisis

kecenderungan negara-negara besar dalam mempengaruhi politik internasional

dengan senjata medernnya seperti nuklir dan berbagai rudal nuklir berjarak jauh.

Semua senjata itu merupakan alat strategis dalam mempengaruhi politik

internasional. Minimal tujuan negara tersebut ialah untuk tercapainya

keseimbangan kekuatan dan pengaruh di dunia ini.

Aliran ini berpendirian bahwa besarnya peranan senjata atau kekuatan militer

dalam mendiktekan kamauan politik terhadap negara lain di dunia. Kelompok

aliran strategi ini berkesimpulan bahwa perkembangan teknologi akan

mempercepat gerak pergeseran dan perubahan dari politik internasional.

 Aliran Teori Besar

Tokoh dalam aliran ini ialah Hans Morgenthau yang berpandangan bahwa

kekuatan politik itu akan mempengaruhi politik internasional secara

berkelanjutan. Maksudnya di sini ialah kuatnya peranan politik atau kekuatan

politik suatu negara untuk mempengaruhi perjalanan politik internasional. Sudah

tentu sebagai sampel yang sederhana kita ambil Amerika Serikat dan Uni Sovyet

yang berhasil menjadikan dirinya sebagai negara penentu dalam keseimbangan

dan kekuatan politik internasional sekarang ini.

Beberapa pokok pikiran Morgenthau yang penting ialah tentang kelanjutan akhir

dari kemelut internasional itu perlu diatasi dengan berbagai konsep. Antara lain

dia mengemukakan:

1) Hendaklah penyelidikan politik internasional itu bertujuan untuk

terwujudnya suatu generalisasi .
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2) Pada hakikatnya hubungan di antara negara-negara di dunia ini merupakan

sikap dan tingkah laku politik yang berulang.

3) Masalah internasional berusaha mengurangi sikap dan tingkah laku negara,

terutama negara super-power, minimal untuk mengusahakan

keseimbangan dalam hubungan politik internasional.

 Aliran Teori Tingkat Menengah

Aliran ini bertolak dari pengalaman empiris dari berbagai pilihan dari

berbagai masalah internasional dan kebijaksanaan luar negeri dari negara-negara

yang melibatkan diri dalam politik internasional tersebut. Dari berbagai peristiwa

internasional para pengamat berusaha mencari dan untuk menjelaskan gejala-

gejala khusus yang ditimbulkan oleh peristiwa internasional tersebut. Kelompok

aliran ini berusaha mencari jalan tengah dari berbagai pertikaian internasional

untuk dinetralisasi dengan berbagai kebijaksanaan yang bertolak dari berbagai

konsep teori.

 Aliran Untuk Perdamaian Dunia

Kelompok ini mencoba mengadakan analisis berdasar teori dan pengalaman

empiris yang dipadukan untuk menuju pada penciptaan perdamaian dunia.

Penelitian ini lebih bersifat normatif dan hal-hal yang realistis. Masalah kekerasan

senjata hubungan internasional yang tidak serasi diukur dan diusahakan untuk

menuju perdamaian dunia.
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BAGIAN ENAM

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN ASEAN

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

A. Latar Belakang Lahirnya Perserikatan Bangsa Bangsa

Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai organisasi dari negara-negara

merdeka didunia telah berdiri sejak 63 tahun lalu. Organisasi ini

beranggotakan negara-negara merdeka di dunia, namun pada hakekatnya yang

menjadi anggotanya adalah bangsa-bangsa yang ada di dunia. Hal ini tidaklah

mengurangi arti dari keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai

organisasi yang menginginkan tercapainya perdamaian yang abadi di dunia

ini.

Di dalam mukadimah piagam PBB tercantum apa yang menjadi maksud

dari didirikannya PBB ini, seperti dibawah ini:

Kami rakyat PBB bertekad:

1) Menyelamatkan angkatan-angkatan yang akan datang dari bahaya perang,

yang telah dua kali dalam hidup kita, telah membawa kesedihan tidak

terhingga kepada umat manusia.

2) Memperkuat kepercayaan kepada hak-hak manusia, kepada kesamaan hak

manusia, laki-laki maupun wanita dan bangsa-bangsa yang besar maupun

yang kecil.

Di dalam perkembangannya Perserikatan Bangsa Bangsa menempuh

jalan yang sarat dengan tantangan dan hambatan dalam menjalankan fungsi

serta perannya sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam menciptakan

dan memelihara perdamaian dunia.Sebagai suatu organisasi Perserikatan

bangsa Bangsa mempunyai tujuan, azas-azas, mempunyai alat-alat

kelengkapan yang nantinya akan berperan dalam mewujudkan untuk apa

Perserikatan Bangsa Bangsa itu didirikan.
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Anggapan umum berselisih tentang saat permulaan tumbuhnya cita-

cita organusasi PBB ini. Ada yang mengatakan bahwa pada saat itu di istana

St. James Inggris (London) dikeluarkan apa yang dinamakan persyaratan

(Declaration) bersama oleh kerajaan Inggris, Canada, Australia, New Zeland,

Uni Afrika Selatan dan Pemerintahan Pengungsian dari Yunani, Belgia,

Cekoslowakia, Luxemburg, Nederland, Norwegia, Rolandia, Yugoslavia serta

francis. Pernyataan itu pertama-tama menegaskan ketetapan hati negara-

negara tersebut di atas, yang hendak terus menjalankan perang melawan

negara-negara poros (Jerman dengan Hitlernya serta Itali dengan Musolini)

sehingga ancaman Nazi dan Facis terkikis dari muka bumi ini dan Eropah

khususnya. Selain itu juga dinyatakan bahwa dasar kokoh dari statu keadaan

damai yang kekal adalah kerjasama secara ikhlas hati antara negara-negara

yang bebas dalam statu dunia yang mungkin tiap-tiap orang merasakan

keamanan ekonomi social dan kehidupan lainnya.

Anggapan lain yang lebih luas pengikutnya mengambil piagam atlantik

(Atlantic Charter) sebagai pangkal kearah berdirinya Perserikatan Bangsa

Bangsa. Piagam ini berisikan maklumat bersama antara Presiden Franklin D.

Roosevelt dari Amerika Serikat dan Wiston Churchil dari Inggeris, tertanggal

14 Agustus 1945 yang ditandatangani di atas kapal penjelajah Inggris Augusta

yang pada waktu itu sedang melakukan manuver disalah satu bagian Lautan

Atlantik yang strategis. Walaupun Amerika Serikat pada waktu itu belum ikut

terjun resma ke dalam peperangan, dibuatnya pernyataan itu adalah

mencerminkan adanya ikhtiar untuk menegakkan perdamaian dengan segala

cara jika memang perlu dengan kekerasan senjata.

Atlantik Charter ini berisi 8 pasal dan tiga buah diantaranya langsung

bertalian dengan perencanaan suatu organisasi dunia untuk perdamaian. Di

dalam pasal 6 dinyatakan pengharapan bahwa selenyapnya kekuasaan Nazi

yang keji itu akan tercapai suatu keadaan damai yang memungkinkan tiap-tiap

negara hidup dan bekerja dengan aman menurut batas-batas wilayahnya

masing-masing serta adanya suatu kondisi yang menjamin Amat manusia

untuk hidup bebas dari rasa takut dan kesengsaraan.
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Pasal 7 dari Piagam Atlantik mengemukakan hasrat hendak mempererat

kerjasama antara bangsa-bangsa dalam bidang ekonomi, sosial serta

kebudayaan untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik. Dalam pasal 8

mengemukakan bahwa  suatu keharusan ditentangnya pemakaian kekerasan

memnjadi pokok acara dari bagian ke VI dari piagam perdamaian.

Pasal-pasal lain dari Atlantik Charter yang berhubungan dengan

kesanggupan negara-negara sekutu, bahwa mereka tidak bermaksud

memperbesar wilayahnya dan yang sangat penting adalah pengakuan tentang

hak tiap-tiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri. Dengan

keluarnya Piagam Atlantik Charter ini maka kita berasumsi bahwa dasar dari

permulaan untuk melangkah jauh ke arah cita-cita serta susunan yang damai

sudah dimulai. Akan tetapi sudah kelihatan pula bahwa ide yang suci ini

mendapat tantangan dari berbagai pihak. Hal ini bisa kita buktikan dengan

belum cukup banyak negara-negara yang setuju dengan gagasan itu,

teristimewa negara besar seperti Rusia (Uni Soviet). Maka dari itu

kemungkinan akan benar-benar dapat dilaksanakan rancangan susunan dunia

yang damai itu baru nampak setelah dikeluarkannya apa yang dikenal dengan

nama maklumat oleh negara-negara yang berserikat. Berserikat dalam nama

ini bertalian dengan bersatunya negara-negara tersebut didalam perang

melawan Nazi. Maklumat itu yang selanjutnya kita sebut dengan maklumat

Bangsa-Bangsa yang menegaskan didalam pasal yang pertama bahwa negara-

negara penandatangan telah menyetujui suatu program bersama tentang tujuan

dan azas-azas sebagaimana termaktub di dalam  Atlantik Charter.

Maklumat Bangsa Bangsa ini ditandatangani di Washington pada

tanggal 1 Januari 1942 oleh:

 Maxim Litvinov atas nama Russia

 F.D Roosevelt atas nama Amerika Serikat

 Wiston Churchil atas nama United Kingdom

 TV Soong atas nama Tiongkok (Nasionalis)

Keesokan harinya 22 buah negara lain menandatangani naskah tersebut yaitu:

Australia, Belgia, Canada, Salvador, Guatemala, Honduras, Luxemburg, New
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Zealand, Norwegia, Polandia, Yugoslavia, Costarika, Cuba, Cekoslowakia,

Dominika, Yunani, Haiti, Nederland, Nicaragua, Panama, dan Uni Afrika

Selatan. Dengan demikian dapatlah disebut sebagai anggota yang pertama dari

organisasi yang dicanangkan itu ialah 26 negara banyaknya, diantaranya 4

besar dari 5 besar. Dalam waktu antara bulan Juni 1942 sampai Maret 1945

jumlahnya bertambah dengan 21 negara lagi yaitu: Mexico, Columbia, Irak,

Iran, Liberia, Paraguai, Peru, Venezuella, Turki, Saudi Arabia, Libanon,

Mesir, Syiria, Perancis, Philipina, Brazilia, Bolivia, Ethopia, Ekuador. Maka

47 negara inilah yang merupakan anggota pangkal sebagai pendiri dari suatu

organisasi yang nantinya akan berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia

yang langgeng.

Pada tanggal 30 Oktober 1943 diadakan suatu permusyawaratan antara:

 V. Melotov menteri luar negeri Russia

 Cordell Hull menteri luar negeri Amerika Serikat

 Anthony Eden menteri luar negeri Inggris

 Foo Ping Syen menteri luar negeri Tiongkok

Pertemuan ini diadakan di kota Moskow sehingga maklumat yang dihasilkan

juga dinamakan maklumat Moskow. Dalam pasal 4 Maklumat Moskow ini

dinyatakan secara explisit bahwa keempat negara itu mengakui adanya

keharusan melihat perlunya perdamaian dan keamanan internasional, maka

selekas mungkin didirikan sebuah organisasi internasional yang

beranggotakan negara-negara yang cinta damai dan yang terbuka bagi negara

besar ataupun negara kecil.

Kemudian setelah melalui proses  sidang secara meraton dari kota

Dumberton Oaks (7 Oktober 1944), kemudian dilanjutkan lagi di kota Yalta

bulan Februari 1945. pada pokoknya yang merupakan isi dari kedua

komperensi ini adalah membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan

kerangka dari Organisasi Internasional yang akan didirikan. Pada tanggal 25

Februari 1945 dibuka lagi komperensi di Kota Fransisco (Amerika Serikat)

yang diikuti oleh lebih kurang 850 orang utusan serta 2500 orang pegawai

perutusan yang mewakili 85% umat manusia di dunia. Maka komperensi San

Fransisco inilah lahirnya suatu piagam yang diratifikasi oleh negara-negara
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penandatangan pada tanggal 24 Oktober 1945. Maka tanggal 24 Oktober 1945

dianggap sebagai hari lahirnya suatu badan yang bernama ”United Nation

Organizations”. Nama ini adalah atas usul dari presiden Amerika Serikat

Franklin D. Roosevelt. Dengan demikian resmilah Perserikatan Bangsa-

Bangsa berdiri sebagai organisasi Internasional yang bermarkas di Kota New

York Amerika Serikat.

B. Tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa

Sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam maklumat-maklumat

sebelumnya maka untuk apa PBB didirikan tercantum dalam pasal 1

Perserikatan Bangsa Bangsa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional

2. Memajukan perhubungan-perhubungan persahabatan antara bangsa-

bangsa berdasarkan atas azas persamaan hak dan hak pribadi (self

determenation) bangsa-bangsa.

3. Bekerja bersama dalam usaha penyelesaian masalah-masalah internasional

yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan dan dalam

usaha mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan dan

kebebasan-kebebasan yang azasi dari sekalian manusia.

4. Merupakan sebuah pusat untuk menselaraskan kegiatan-kegiatan bangsa-

bangsa didalam mengejar tujuan-tujuan umum tersebut.

C. Azas-Azas Perserikatan Bangsa Bangsa

Dalam rangka mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa maka azas-azas dibawah ini adalah kompas

pengarah kearah tujuan yang dimaksud.

Azas-azas itu adalah antara lain:

1. PBB berdasarkan atas persamaan kedaulatan dari sekalian anggota-

anggotanya.

2. Semua anggota harus memenuhi dengan kepercayaan penuh kewajiban-

kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.
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3. Mereka harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional

mereka dengan jalan damai dan tanpa membahayakan perdamaian,

keamanan dan keadilan.

4. Mereka harus menjauhi dalam hubungan-hubungan internasional mereka

penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara-negara lain.

5. Mereka harus memberikan bantuan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa

berupa tindakan apa saja yang diambil selaras dengan piagam dan mereka

tidak akan membantu negara-negara terhadap siapa diadakan tindakan-

tindakan preventif atau paksaan.

6. PBB harus memastikan bahwa negara-negara yang tidak merupakan

anggota bertindak selaras dengan azas-azas tersebut sejauh itu perlu untuk

memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

7. Tidak ada satupun dalam piagam boleh memberikan wewenang pada PBB

untuk turut ikut campur dalam persoalan-persoalan yang merupakan

semata-mata persoalan dalam negeri negara apa saja.

8. Bahasa resmi PBB adalah bahasa Tiongkok, Inggris, Perancis, Rusia, dan

Spanyol. Bahasa-bahasa yang digunakan ialah bahasa Perancis dan

Inggris, bahasa Spanyol juga dipergunakan dalam Majelis umum dan

dalam Dewan Ekonomi dan Sosial.

9. Keanggotaan PBB terbuka untuk semua negara cinta damai yang

menerima syarat-syarat piagam PBB dan dalam pertimbangan organisasi

sanggup serta bersedia untuk memenuhi syarat-syarat itu.

10. Anggota-anggota yang asli dari PBB ialah negara-negara yang

menandatangani pernyataan PBB pada tanggal 1 Januari 1942 atau yang

turut ambil bagian dalam komperensi San Fransisco serta yang

menandatangani serta yang meratifikasi piagam PBB.

11. Negara-negara lain dapat diperkenankan menjadi anggota oleh Majelis

Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

12. Anggota-anggota dapat diskor atau dikeluarkan oleh Majelis Umum atas

rekomendasi Dewan Keamanan. Mereka dapat diskor apabila Dewan

Keamanan mengadakan tindakan paksaan terhadap mereka atau mereka

dikeluarkan apabila mereka secara berulang kali melanggar azas-azas
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piagam. Dewan keamanan juga dapat mengembalikan hak-hak kepada

suatu anggota yang diskor.

Demikianlah azas-azas yang harus dipenuhi oleh seluruh negara-

negara yang menjadi anggota PBB. Namun demikian pertikaian-pertikaian dan

perbenturan kepentingan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya

tidak mungkin dihapuskan sama sekali sebab setiap negara yang merdeka dan

berdaulat mempunyai kepentingan Nasionalnya sendiri. Oleh sebab itu setiap

negara dalam menjalankan misinya dalam mewujudkan cita-cita hendaklah

juga memperhatikan aturan permainan (Hukum Internasional) agar

perdamaian di dunia ini dapat terwujud serta terpelihara.

Mereka yang menjadi pemimpin dari suatu negara hendaklah

memegang teguh azas-azas ini dalam memelihara perdamaian dunia yang

abadi menuju situasi Internasional yang lebih baik dan sejahtera.

D. Alat-Alat Kelengkapan (Organ Utama) Perserikatan Bangsa-Bangsa

Untuk memudahkan mencapai tujuan maka Perserikatan Bangsa-

Bangsa perlu dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga PBB merupakan

bagian-bagian yang saling berhubungan atau suatu sistem yang komponen-

komponennya adalah alat kelengkapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh

sebab itu dibawah ini akan diuraikan secara sepintas lalu organ-organ utama

dari PBB itu.

1. Majelis Umum (General Assembly)

Majelis umum terdiri dari semua negara anggota. Setiap anggota

mempunyai paling banyak lima orang wakil dalam Majelis umum dan kelima

wakil ini mempunyai satu suara. Setiap negara memutuskan sendiri cara

memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Majelis umum.
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Tugas atau fungsi dari Majelis umum adalah:

1) Menimbang dan memuat rekomendasi mengenai azas-azas kerjasama

Internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan termasuk

azas-azas perihal perlucutan senjata dan pengaturan senjata-senjata.

2) Membicarakan setiap persoalan yang bertalian dengan perdamaian dan

kemanan kecuali apabila suatu persengketaan atau situasi sedang

dibicarakan oleh Dewan Keamanan dan membuat rekomendasi tentang hal

tersebut.

3) Membicarakan dan dengan pengecualian yang sama membuat

rekomendasi tentang perihal persoalan apa saja dalam ruang lingkup

piagam atau yang bertalian dengan kekuatan-kekuatan dan fungsi-fungsi

dari organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4) Mempelopori penyelidikan-penyelidikan dan membuat rekomendasi-

rekomendasi untuk memajukan kerjasama politik internasional,

perkembangan hukum internasional dan kebebasan azasi bagi semua

manusia dan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial,

kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.

5) Menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan dari Dewan Keamanan

dan organ-organ lain dari PBB.

6) Membuat rekomendasi penyelesaian secara damai dari situasi apa saja,

dengan tidak memandang asal mulanya dari mana dapat merugikan

hubungan baik antara bangsa-bangsa.

7) Mengawasi melalui Dewan Perwakilan pelaksanaan daripada persetujuan-

persetujuan perwakilan bagi seluruh yang tidak disebut sebagai daerah

strategis.

8) Memilih enam anggota non permanen dari Dewan Keamanan, kedelapan

belas Dewan Ekonomi Sosial, memilih anggota-anggota Dewan

Perwakilan, turut mengambil bagian dalam pemilihan hakim-hakim

Mahkamah Internasional dan atas rekomendasi Dewan Keamanan

mengangkat Sekretaris Jenderal.
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9) Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran belanja PBB, sebagai

sumbangan-sumbangan diantara anggota-anggota dan memeriksa anggaran

belanja daripada badan-badan khusus.

2.  Dewan Keamanan (Security Council)

Dewan Keamanan (Security Council) adalah suatu dewan dalam PBB

yang bertanggungjawab terhadap terjaminnya keamanan dan perdamaian

dunia. Dewan ini terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak

tetap. Anggota tetap itu ialah:

 Amerika Serikat

 Uni Soviet

 Inggris

 Perancis

 Republik Rakyat Cina (RRC)

Ketua Dewan Keamanan dipegang oleh lima negara ini secara

bergiliran untuk jangka waktu dua bulan. Sedangkan anggota tidak tetap

dipilih oleh Majelis Umum untuk jabatan selama dua tahun dan sesudah dua

tahun diadakan pemilihan lagi oleh Majelis Umum.

Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tugas Dewan

Keamanan adalah sebagai berikut:

1) Memelihara perdamaian dan kemanan Internasional selaras dengan azas

dan tujuan didirikannya PBB.

2) Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan

pergeseran Internasional.

3) Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa

atau syarat-syarat penyelesaiannya.

4) Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistim tentang

pengaturan persenjataan.

5) Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan

lain yang bukan perang untuk mencegah atau untuk menghentikan agresor.

6) menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain

yang bukan perang untuk mencegah atau untuk menghentikan agresor.
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7) Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor.

8) Mengusulkan pemasukan anggota baru dengan syarat-syarat dengan mana

negara dapat menjadi pihak dalam status Mahkamah Internasional.

9) Melaksanakan fungsi-fungsi Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di

daerah strategis.

10) Mengusulkan kepada Majelis Umum tentang pengangkatan seorang

Sekretaris Jenderal dan bersama-sama dengan Majelis Umum mengangkat

para hakim dari Mahkamah Internasional.

11) Menyelesaikan laporan tahunan dan khusus kepada Majelis Umum.

Demikianlah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan

Keamanan dalam tugasnya memelihara perdamaian dunia ini. Akan tetapi ada

suatu hal yang perlu kita ketahui kalau kita membicarakan Dewan Keamanan

yaitu tentang hak ”VETO”yang dimiliki oleh lima anggota Dewan Keamanan

yaitu sebagaimana yang telah kita sebutkan diatas. Hak Veto asal katanya

adalah dari bahasa Latin yang artinya: melarang, tidak mengizinkan,

menyatakan suatu hal tidak boleh terjadi. Hak Veto hanya berlaku jika suatu

keputusan diambil oleh kurang dari sembilan negara anggota setuju. Akan

tetapi suatu keputusan Dewan Keamanan disetujui oleh sembilan negara maka

keputusan itu tidak boleh diveto oleh negara besar atau hak veto tidak berlaku.

3. Dewan Ekonomi Sosial (Economic and Social Council)

Dewan Ekonomi Sosial (ecosoc) terdiri dari 27 negaraanggota

berdasarkan geographical distribution. Setiap tahun Majelis Umum

mengadakan pemilihan anggota baru yakni untuk menggantikan negara-negara

yang telah tiga tahun menjadi anggota dengan catatan bahwa negara-negara

memang dianggap perlu untuk duduk terus sebagai anggota akan dipilih

kembali. Dari 27 negara itu terdiri dari 12 negara Asia Afrika, 3 Eropah

Timur, 5 Amerika Latin, dan 7 Eropah Barat.

Dewan Ekonomi Sosial ini didirikan adalah dalam rangka

meningkatkan peran serta fungsi PBB dalam meningkatkan taraf hidup

manusia. Betapa banyaknya masalah ekonomi yang selalu menyebabkan
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terjadinya perselisihan dan bahkan menjelma menjadi perang terbuka.

Pembagian pendapatan yang tidak merata, jurang pemisah antara negara kaya

dengan negara miskin yang masih jauh,faktor jarak antara negara utara dan

selatan merupakan sebagai faktor penyebab terjadinya gejolak-gejolak di

Planet Bumi ini.

Oleh sebab itu PBB juga berusaha menciptakan perdamaian dunia

melalui kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial lainnya. Sehingga apa

yang terdapat dalam piagam PBB akan terwujud.

Oleh sebab itu tugas dari Dewan Ekonomi Sosial ini adalah sebagai

berikut:

1) Bertanggungjawab di bawah kewenangan Majelis Umumbagi kegiatan

ekonomi dan sosial dari PBB.

2) Memulai atau mempelopori penyelidikan-penyelidikan, laporan-laporan

dan rekomendasi-rekomendasi mengenai persoalan-persoalan ekonomi

internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan persoalan-

persoalan yang sejenis.

3) Memajukan rasa hormat serta patuh pada hak-hak azazi manusia dan

kemerdekaan azazi bagi semua.

4) Menyelenggarakan koperasi-koperasi internasional dan menyiapkan

naskah-naskah konvensi untuk diserahkan kepada Majelis Umum tentang

hal-hal yang wajar.

5) Merundingkan persetujuan-persetujuan dengan badan khusus menentukan

syarat-syarat dengan mana mereka dapat mengadakan saling hubungan

dengan PBB.

6) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan badan khusus dengan cara

mengadakan konsultasi dengan mereka dan rekomendasi kepada mereka

(kepada Majelis Umum).

7) Mengadakan jasa-jasa yang disetujui oleh Majelis Umum bagi anggota-

anggota PBB dan badan-badan khusus atas permintaan.

8) Mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi bukan pemerintah

yang mempunyai hubungan atau urusan dengan persoalan yang diatur oleh

Dewan Ekonomi Sosial.
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4. Dewan Perwalian ( Trusteeship Council)

Dewan Perwakilan ini dibentuk adalah untuk mengatur pemerintahan

daerah-daerah yang ditempatkan dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-

Bangsa, melalui persetujuan Perwalian Internasional. Oleh karenanya daerah

itu disebut daerah Perwalian.

Adapun tujuan dari sistim Perwalian adalah:

1) Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional.

2) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka

mencapai status pemerintahan sendiri atau menjadi negara merdeka.

3) Memberi dorongan agar menghormati hak-hak manusia dan pengakuan

saling ketergantungan satu sama lain daripada rakyat-rakyat dunia.

4) Memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-

persoalan sosial, ekonomi dan komersial untuk semua anggota PBB dan

serta perlakuan yang sama bagi bangsa-bangsa dalam hal keadilan.

Menurut Piagam PBB Dewan Perwalian terdiri dari anggota-anggota

PBB yang mengatur daerah perwalian yaitu anggota tetap Dewan Keamanan

kecuali Uni Soviet dan RRC. Oleh sebab itu anggota Dewan Perwalian dipilih

untuk jabatan tiga tahun oleh Majelis Umum (dalam sidang umum) sehingga

anggota Dewan Perwalian genap kembali menjadi lima negara.

Tugas dan fungsi Dewan Perwalian yaitu:

1. Memeriksa dan membicarakan laporan-laporan dari negara-negara yang

mengatur pemerintahan Daerah-daerah Perwalian.

2. Memeriksa permohonan-permohonan dengan mengadakan konsultasi

dengan negara-negara yang mengatur pemerintahan Daerah Perwalian.

3. Mengadakan kunjungan-kunjungan inspeksi secara berkala dengan

persetujuan negara yang mengatur pemerintahan Daerah Perwalian.

5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

Mahkamah Internasional adalah suatu lembaga PBB yang bertugas

mengadili negara-negara yang melanggar hukum Internasional. Negara boleh
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saja Mahkamah untuk bersidang apakah suatu negara akan dikutuk oleh dunia

atau tidak atas tindakannya dalam pergaulan antar bangsa.

Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas orang hakim yang

dikenal sebagai anggota Mahkamah, mereka dipilih oleh Majelis Umum dan

Dewan Keamanan dengan mengadakan pemungutan suara secara bebas.

Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar

kebangsaan, akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistim-sistim

hukum yang terpenting di dunia diwakili oleh Mahkamah. Tidak ada dua

hakim yang menjadi warga negara yang sama.

Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan

dapat dipilih kembali. Mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama

masa jabatan mereka. Semua persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan

dari hakim-hakim yang hadir, dimana jumlah sembilan merupakan quorum.

Apabila terjadi seri maka ketua Mahkamah Internasional mempunyai suara

menentukan.

Mahkamah membuat suatu keputusan ”ex aequo et bono” artinya

sesuai dengan yang dianggap adil pihak-pihak yang bersangkutan setuju.

Dewan keamanan juga boleh ikut campur dalam suatu perkara apabila diminta

guna menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam suatu perkara

Internasional.

6. Sekretaris Jenderal (Secretary General)

Untuk menjalankan tugas seharai-hari PBB dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal. Sekretaris Jenderal adalah pemimpin sekretariat dari PBB yang

bertugas mengkoordinasikan tugas PBB secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis Umum (dalam sidang umum)

atas rekomendasi dari Dewan Keamanan. Sekretaris Jenderal memegang

jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali.

Tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut:

1) Sebagai kepala administratif dari PBB.
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2) Membawa setiap persoalan yang menurut pendapatnya membahayakan

perdamaian dan keamanan Internasional.

3) Membuat laporan tahunan dan laporan tambahan yang perlu pada Majelis

Umum mengenai pekerjaan PBB.

Demikianlah alat-alat kelengkapan PBB yang ada dalam piagam PBB

yang ditanda tangani pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco.

E. Badan-Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (Special Agencies Uno)

Kalau kita lihat berbagai badan dengan tujuan khusus yang ada dalam

organisasi PBB, yang mana badan dengan tujuan khusus didirikan melalui

perjanjian antar negara (intergovermental agreement) yang mempunyai

tanggungjawab Internasional yang luas yang mencakup bidang-bidang yang

lain seperti bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan lain-lain.

Badan-badan khusus PBB ini mempunyai sifat yaitu:

1. Bersifat Umum

Setiap badan khusus mempunyai sifat yang sama didalam batas-batas tertentu,

pada umumnya badan-badan ini mempunyai kedudukan hukum yang dapat

melakukan perjanjian dan persetujuan dengan berbagai negara. Setiap negara

dapat menjadi anggota dari badan khusus ini sesuai dengan yang ditentukan

dalam pengaturan dari masing-masing badan. Hubungannya dengan

Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan melalui perundingan dan perjanjian

yang dituangkan didalam suatu piagam peraturan bersama. Keseragaman

mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perserikatan dituangkan dalam

piagam itu tidak berarti bahwa badan-badan khusus tersebut mempunyai

keseragaman di dalam struktur organisasi, pertanggungjawaban anggaran,

yang jelas mempunyai struktur dimana terdapat sidang 9 Assembly dan

konferensi yang terdiri dari semua negara anggota sebagai pembentuk

kebijaksanaan (Policy Making). Perbedaan diantara setiap badan ini terutama

ialah markas pusatnya yang berbeda tempatnya.



91

2. Bersifat Khusus

Apabila memperhatikan sejarah berdirinya badan-badan khusus Perserikatan

Bangsa-Bangsa dan diantaranya sudah berdiri sebelum Perserikatan Bangsa-

Bangsa ada dan ada pula setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri. Badan-

badan khusus Internastional Telecomunication Union (ITU) dan Universal

Postal Union (UPU) sudah merupakan badan Internasional jauh sebelum Liga

Bangsa-Bangsa didirikan. Sifat khas lainnya adalah bahwa setiap badan ini

mempunyai ruang lingkup berhubungan dengan peningkatan taraf hidup

negara dan rakyatnya yang tercakup didalam bidang ekonomi, sosial,

kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan pada umumnya. Yang banyak

terlibat menandatangani persoalan ialah Dewan Ekonomi dan Sosial

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan langsung. Badan-badan khusus

mempunyai otonomi menjalankan fungsinya kedudukan Perserikatan Bangsa-

Bangsa banyak bersifat mengarahkan, mendapatkan bahan-bahan masukan

dan turut serta memberikan bantuan keuangan dengan batas-batas tertentu.

Setelah kita membicarakan sifat-sifat khusus dari PBB ini tentu terfikir oleh

kita bagaimana hubungan perjanjian PBB dengan badan-badan khusus ini.

Hubungan PBB dengan badan-badan khusus ini dapat kita lihat melalui

Dewan Ekonomi dan Sosial.

Hubungan ini dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok:

1) Badan-badan khusus yang mempunyai sifat umum dan umumnya

organisasi baru yaitu: WHO, ILO, FAO, UNESCO, ICAO, WMO.

2) Badan khusus yang sifatnya lebih umum dan umur organisasinya lebih tua

dibandingkan dengan yang pertama.

3) Mempunyai hubungan yang khusus dan tipe perjanjian khusus pada

masing-masing badan tersenut yaitu: IBRD, IMF, IFC, dan IDA.

Seorang sarjana yang bernama Goodsped (1967) menguraikan pokok-pokok

hubungan perjanjian PBB dengan badan-badan khusus sebagai berikut:

1) Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan khusus saling mempunyai

wakil dan berpartisispasi dalam masing-masing baik Dewan Ekonomi dan

Sosial mapun badan-badan khusus.
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2) Saling mengajukan usul acara (agenda)

3) Rekomendasi dari PBB dalam arti berkonsultasi dengan Perserikatan

Bangsa-Bangsa atas permintaannya dan kewajiban memberikan laporan

kepada PBB.

4) Saling menukar informasi dan dokumen yang bersifat rahasia akan

dipegang oleh kedua belah pihak.

5) Apabila diperlukan bantuan dapat diminta kepada Dewan Keamanan dan

Dewan Perwakilan.

6) Mendapat informasi dan apabila diperlukan meminta nasehat kepada

Mahkamah Internasional.

7) Mengembangkan standar umum personalia untuk administrasi yang

efisien.

8) Bekerjasama dalam membuat statistik, administrasi dan pelayanan untuk

tidak terdapat duplikasi.

9) Mengetahui kebutuhan anggaran dan membuat hubungan pembiayaan

bersama dan menentukan bagian tertentu dari PBB.

10) Menepati janji demi kepentingan bersama.

11) Apabila diperlukan mengadakan revisi dalam perjanjian dengan

perundingan pada masing-masing pihak.

12) Dan dari uraian di atas maka dibawah ini akan diuraikan badan-badan

khusus apa saja yang ternasuk di dalamnya.

Berikut ini akan dikemukakan badan-badan khusus PBB yang penting, yakni:

1. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour

Organization = ILO)

a. Sejarahnya

Badan ini didirikan pada tanggal 11 April 1919, naskah pendiriannya

dijadikan bagia XIII Perjanjian Versailles. Tahun 1946 ILO diterima

sebagai specialized agency yang pertama dalam PBB. Bermarkas di

Jenewa dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Yang dikejarnya

ialah: perdamaian yang tahan lama melalui terciptanya keadilan dan sosial,

perbaikan nasib kaum buruh, stabilitas dibidang ekonomi dan sosial.
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b. Tujuan

ILO ini bertujuan memberikan sumbangan pada pemeliharaan

perdamaian dengan memajukan keadilan sosial, memperbaiki dengan

kegiatan Internasional, syarat-syarat perburuhan dan tingkat hidup,

memajukan stabilitas ekonomi dan sosial.

Untuk dapat mencapai semua ini, ILO mempertemukan pemerintah,

perburuhan dan managemen untuk mengusulkan ukuran-ukuran minimum

internasional dan untuk menyusun naskah-naskah konvensi perburuhan

Internasional sebagai pokok-pokok persoalan.

c. Susunan Organisasi

Suatu konfrensi umum yang merupakan wewenangyang tertinggi

dari ILO. Ia bertemu tiap-tiap tahun dan terdiri dari delegasi-delegasi

Nasional yang terdiri dari dua orang wakil pemerintah, sebagai tambahan

seorang utusan yang mewakili managemen dan seorang yang mewakili

perburuhan. Badan pengatur terdiri dari 40 anggota, dua puluh mewakili

pemerintah-pemerintah (sepuluh adalah negara-negara yang mempunyai

industri penting dan sepuluh lagi mewakili perburuhan). Badan pengatur

mengawasi pekerjaan kantor perburuhan Internasional dan berbagai

panitia-panitia serta komisi-komisi kepunyaan organisasi.

Kantor perburuhan Internasional yang berbentuk sekretariat

konfrensi dan badan pengatur, mengumpulkan dan membagi-bagi

informasi, membantu pemerintah dalam usaha membuat naskah-naskah

undang-undang atas dasar keputusan-keputusan konprensi,

menyelenggarakan penyelidikan yang khusus mengatur cara-cara yang

terbaik untuk membantu dalam pelaksanaan secara efektif konvensi-

konvensi dan menerbitkan pengumuman-pengumuman.
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2. Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization

= FAO)

a. Sejarah

FAO lahir dengan harapan yang dinyatakan dalam Piagam Atlantik

untuk memastikan tercapainya perdamaian yang mana akan memberi

jaminan bahwa semua manusia disemua negeri dapat bebas dari

kemiskinan. FAO didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945.

b. Tujuan

Tujuan FAO untuk memajukan kuantitas dan kualitas bahan

makanan di seluruh dunia. FAO memperbaiki keadaan hidup penduduk

pedesaan. Dan dengan demikian memberi sumbangan bagi suatu ekonomi

dunia yang semakin luas.

Dalam melaksanakan tujuan-tujuan ini organisasi memajukan

perkembangan sumber-sumber tanah dan air di dunia dan memberi

dorongan untuk penetapan suatu pasaran Internasional yang stabil untuk

barang-barang dagangan mereka. Organisasi memajukan pertukaran di

seluruh dunia, melawan wabah penyakit dan memberikan bantuan tehnik.

c. Susunan Organisasi

Suatu komprensi terdiri dari seseorang wakil dari tiap-tiap negara

anggota. Komprensi  bersidang tiap-tiap tahun dan menentukan politik

serta menyetujui anggaran belanja organisasi.

Suatu dewan yang terdiri dari wakil-wakil dari 24 negara anggota

yang dipilih oleh komprensi. Dewan bertindak atas nama semua negara-

negara anggota dan bertanggungjawab pada komprensi.

3. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (United

Nation Educational, Scientific and Caltural Organization = UNESCO)

a. Sejarah

UNESCO didrikan pada tanggal 9 November 1946 dengan

menganjurkan dan memajukan kerjasama diantara bangsa-bangsa di
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bidang pendidikan pengetahuan dan kebudayaan (free flow of thought and

matual knowledge and understanding of peoples) dengan mempergunakan

segala bentuk alat komunikasi yang ada. UNESCO tak henti-hentinya

mendorong kegiatan pemberantasan buta huruf dan kewajiban belajar.

Badan ini bekerja melalui komite nasional UNESCO di tiap-tiap negara.

b. Tujuan

Memberikan sumbangan dalam perdamaian dan keamanan dengan

memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa melalui pendidikan,

pengetahuan dan memupuk rasa hormat universal untuk kadilan, untuk

berlakunya hukum dan untuk hak-hak manusia dan kemerdekaan-

kemerdekaan azazi yang telah diperkuat bagi rakyat-rakyat di seluruh

dunia, dengan tidak membedakan bangsa, kelamin atau agama oleh

Piagam PBB.

c. Susunan Organisasi

Suatu komprensi umum terdiri dari wakil-wakil dari negara-negara

anggota. Komprensi yang bersidang tiap-tiap dua tahun sekali,

memutuskan politik dan rencana organisasi. Suatu Dewan Eksekutif

dipilih oleh komprensi umum. Dewan ini bertanggungjawab akan

pelaksanaan yang disetujui oleh komprensi.

Suatu sekretariat yang terdiri dari seorang Direktur Jenderal dan

suatu staf Internasional. Kegiatan-kegiatan menurut rencana dilaksanakan

melalui komisi-komisi nasional di negara-negara anggota.

4. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization = WHO)

a. Sejarah

Komprensi WHO diterima tanggal 22 Juli 1946 oleh Komprensi

Kesehatan Internasional dan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial di New

York. Organisasi ini lahir pada tanggal 7 April 1948,pada waktu itu ilmu

kedokteran dan obat-obatan luar biasa majunya. Tetapi sayang ratusan
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manusia yang sakit tidak bisa tertolong. Oleh karena itu perlu diadakan

kerjasama Internasional untuk mengatasi kesulitan tersebut.

b. Tujuan

Mengusahakan tercapainya tingkat kesehatan yang tertinggi bagi

semua rakyat. Jasa-jasanya meliputi dua jenis yang bersifat nasehat dan

tehnis yang bertujuan menyebarkan pengetahuan dan membantu mendidik

pegawai-pegawai ahli mengenai hal-hal lain.

c. Susunan Organisasi

Suatu Majelis Kesehatan dengan wakil dari semua anggota-anggota

bersidang tiap-tiap tahun. Organisasi ini merupakan badan pembuat politik

dari organisasi. Dewan eksekutif yang terdiri dari wakil-wakil dari semua

anggota yang berjumlah delapan belas dipilih oleh Majelis Kesehatan

Dunia, yang bersidang paling sedikitnya dua kali setahun. Organisasi

bertindak sebagai organ eksekutif dari majelis.

Suatu sekretariat yang terdiri dari seorang Direktorat Jenderal dan

staf teknik serta administrasi yang perlu.

5. Bank Pembangunan dan Perkembangan Internasional (Inernational

Bank of Reconstruction and Development = IBRD)

a. Sejarah

Didirikan pada tanggal 27 Desember 1945, pembangunan dunia

sehabis perang dunia ke II sangat perlu,oleh sebab itu pada bulan Juli 1944

diadakan suatu komprensi untuk menggariskan pembentukan Bank Dunia

itu yang akhirnya berhasil didirikan pada bulan Desember 1945.markasnya

di Washington D.C. sejak berdirinya sampai sekarang sudah lebih sepuluh

milyard dollar yang dipinjamkan kepada berbagai negara untuk

bermacam-macam proyek dengan syarat-syarat yang sangat ringan.

Disamping itu diberikan juga secara cuma-cuma bantuan teknis.
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b. Tujuan

Membantu pembangunan dan perkembangan daerah-daerah

kepunyaan anggota dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan

produktif. Memajukan penanaman modal asing pribadi dan apabila modal

asing rpibadi itu tidak segera diperoleh dengan syarat-syarat yang mudah

untuk membantu penanaman modal pribadi itu dengan pemberian

pinjaman untuk tujuan-tujuan produktif dari modalnya sendiri, dana-dana

yang dikumpulkan olehnya dari sumber-sumber lain.

Memajukan pertumbuhan seimbang daripada perdagangan

Internasional dan memelihara keseimbangan dalam neraca pembayaran-

pembayaran yang memberi dorongan pada penanaman Internasional untuk

perkembangan sumber-sumber produktif dari anggota-anggota Bank

Internasional. Bantuan Bank tidak saja terbatas pada memberikan atau

meminjam pinjaman-pinjaman, ia pun mengirimkan misi-misi dengan

berbagai fungsi-fungsi ke negeri-negeri yang meminta mereka.

c. Susunan Organisasi

Suatu dewan gubernur-gubernur terdiri dari seorang Gubernur dan

seorang berganti-ganti diangkat oleh tiap-tiap negara anggota. Seluruh

kekuasaan Bank berada di tangan Dewan yang secara normal bertemu

sekali setahun. Direktur pelaksana, lima diantaranya diangkat oleh

anggota-anggota mempunyai jumlah saham-saham yang terbesar dan yang

lain-lain dipilih oleh gubernur-gubernur dari sisa anggota-anggota.

Dewan gubernur tidak mewakilkan kepada direktur-direktur

pelaksana wewenang untuk menjalankan sengaja kekuasaan Bank, kecuali

yang direserbir untuk dewan gubernur dengan pasal-pasal persetujuan.

Seorang presiden dipilih oleh direktur-direktur pelaksana dan suatu

staf  Internasional. Presiden secara ex officio adalah ketua direktur-

direktur pelaksana dan kepala staf kerja Bank. Presiden harus tunduk

kepada petunjuk-petunjuk Direktur Pelaksana mengenai persoalan-

persoalan kebijaksanaan dan ia pun bertanggungjawab akan
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penyelenggaraan Bank serta organisasi-organisasi, pengangkatan dan

pemberhentian pegawai-pegawai dan staf.

Diantara pejabat-pejabat tinggi Bank termasuk tiga wakil presiden

dan kepala-kepala dari berbagai departemen-departemen.

6. Koperasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation

= IFC)

a. Sejarah

IFC didirikan pada bulan Juli 1956 dan menjadi suatu yang

mempunyai hubungan yang rapat  dengan Bank Internasional, namun

demikian ia merupakan suatu kesatuan hukum yang terpisah dan dana-

dana keuangannya ialah terlepas dari yang dipunyai Bank.

Didorong kerjasama Internasional di bidang ekonomi dan bagi

negara-negara yang membutuhkannya ditolong dengan devisa. IFC ini

dibuat untuk mencegah inflasi.

b. Tujuan

Memupuk perkembangan ekonomi dengan memberi dorongan

untuk memperbanyak usaha-usaha swasta produktif di negeri-negeri

anggota terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Hal ini dilakukan dengan jalan:

Membuat penanaman modal perusahaan-perusahaan swasta yang

produktif, bersama-sama dengan penanaman swasta tanpa jaminan

pemerintah akan dapat dibayar kembali, dalam hal-hal dimana tidak

terdapat cukup modal swasta menurut syarat-syarat mudah.

Bertindak sebagai suatu Bank ”cleating” untuk mempertemukan

kesempatan-kesempatan penanaman modal, modal swasta dan managemen

yang berpengalaman serta membantu memberi dorongan untuk penanaman

modal swasta yang produktif, baik dalam negeri maupun asing.

Koperasi itu diberi wewenang untuk menjamin dana-dana dengan

penjualan saham-sahamnya sendiri atau obligasi-obligasi, tetapi dia tidak

mengharapkan untuk mempergunakan wewenang itu pada saat permulaan,
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dengan demikian dana-dana yang tersedia untuk penanaman dari saat

permulaan terbatas pada modal tertulis.

c. Susunan Organisasi

Segala wewenang IFC terletak pada sebuah dewan gubernur yang

terdiri dari para gubernur dan wakilnya dan Bank Dunia mewakili negara-

negara yang juga menjadi anggota IFC. Sebuah Dewan direktur yang

terdiri dari ”ex officio” dari Direktur Eksekutif Bank dunia yang mewakili

negara-negara yang juga menjadi anggota IFC, mengawasi seluruh

kegiatan IFC.

Presiden ”ex officio” menjadi ketua Dewan Presiden IFC. Seorang

Presiden dipilih oleh dewan atas usul ketua dan suatu staf pegawai.

7. Dana Moneter Internasional (International Monetory Fund = IMF)

a. Sejarah

Dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 Desember

1945 ketika wakil-wakil dari negara-negara yang mana quota-quota

mereka berjumlah 80% dari sumber-sumber dana telah menyerahkan

ratifikasi tentang persetujuan Bretton Woods.

b. Tujuan

Memajukan kerjasama moneter internasional dan perluasan

perdagangan internasional. Memajukan stabilitas pertukaran keuangan,

memelihara pertukaran uang secara teratur, mencegah pengurangan nilai

pertukaran uang secara bersaing, membantu menetapkan sistim

pembayaran multilateral perihal transaksi-transaksi yang sedang berjalan

antara anggota-anggota dan membantu melenyapkan pembatasan alat-alat

pembayaran asing yang menghalangi perdagangan dunia.
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c. Susunan Organisasi

Suatu dewan gubernur terdiri dari seorang Gubernur dan seorang

yang secara bergantian yang diangkat oleh tiap-tiap negara anggota.

Semua kekuasaan dana ada ditangan dewan. Dewan ini mewakili

kekuasaan-kekuasaan itu pada Direktur-direktur pelaksana, kecuali

kekuasaan untuk memasukkan atau menschors anggota, untuk menyetujui

suatu revisi quota atau suatu perubahan seragam dalam nilai mata uang

anggota-anggota, untuk menentukan pembagian pendapatan bersih dana

dan untuk menentukan melikwidasi dana.

Direktur-direktur pelaksana,lima diantaranya diangkat oleh anggota-

anggota yang memiliki quota terbesar dan yang lain-lain dipilih oleh

gubernur dan anggota-anggota yang tersisa. Mereka bertanggungjawab

akan penyelenggaraan pekerjaan dana dan juga seorang Managing

Direktur yang dipilih oleh direktur-direktur pelaksana. Dia adalah ketua

direktur pelaksana exofficio dan adalah kepala dari staf  penyelenggaran

dana. Seorang wakil mnaging direktur dalam susunan-susunan

administrasi dan bertindak sebagai pejabat ketua dewan apabila dia tidak

hadir.

8. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil

Aviation Organization = ICAO)

a. Sejarah

ICAO didirikan pada tanggal 4 April 1947, pada waktu Perang

Dunia II peranan pesawat terbang sangat menentukan. Hal ini didasari

bahwa sehabis perang itu penerbangan sipil akan makin maju. Sebab itu

perlu segera didirikan suatu badan internasional untuk mempelajari dan

menyelesaikan problem-problem penerbangan sipil, mengusahakan dan

menetapkan standar internasional, menentukan peraturan-peraturan

penerbangan sipil internasional.



101

b. Tujuan

Mempelajari persoalan-persoalan penerbangan sipil internasional

dan menetapkan ukuran-ukuran serta peraturan-peraturan internasional

untuk penerbangan sipil. Organisasi memberi dorongan untuk

mempergunakan tindakan-tindakan keamanan, peraturan-peraturan

seragam dan prosedur-prosedur yang lebih sederhana pada perbatasan-

perbatasan internasional. Memajukan penggunaan-penggunaan metode-

metode teknik dan perlengkapan yang baru. Dengan demikian dengan

bekerjasama anggota-anggota telah dikembangkan suatu pola untuk dinas-

dinas metereologis, pengawasan lalu lintas, perhubungan, alat-alat suara

radio, organisasi-organisasi pencarian dan penyelamatan dan fasilitas-

fasilitas lainnya perlu untuk penerbangan internasional yang aman.

ICAO bertanggungjawab bagi penyusunan naskah-naskah konvensi

hukum penerbangan internasional dan memperhatikan banyak aspek-aspek

ekonomi pengangkutan udara internasional.

c. Susunan Organisasi

Suatu majelis terdiri dari wakil-wakil dari negara-negara anggota.

Majelis ini bersidang tiap-tiap tahun, menentukan tindakan-tindakan

keuangan dan memeriksa tiap-tiap persoalan yang diserahkan oleh dewan.

Suatu dewan yang terdiri dari wakil-wakil dua puluh satu negara

yang dipilih oleh majelis, dengan memperhitungkan negara-negara yang

paling penting dibidang angkutan udara dan mereka yang memberi

sumbangan untuk sebahagian besarbagi memberikan fasilitas-fasilitas

untuk navigasi penerbangan sipil internasional, demikian pula kebutuhan

untuk mewakili daerah-daerah geografis terpenting di dunia. Dewan

merupakan badan pelaksana organisasi, dewan juga mendirikan panitia-

panitia tehnik tambahan dan mengawasi pekerjaan mereka, membuat usul-

usul kepada pemerintah anggota, komisi navigasi udara, panitia

pengangkutan udara, panitia hukum merupakan ketiga badan-badan

tambahan yang terpenting. Dewan memilih Presidennya. Seorang

Sekretaris Jenderal yang mengangkat stafnya.
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9. Persatuan Pos Sedunia (Universal Postal Union = UPU)

a. Sejarah

Didirikan pada tanggal 1 Juli 1875 oleh konvensi yang diterima di

Berne pada tanggal 9 Oktober 1874. Disadari perlunya keseerhanaan,

kerapian dan kelancaranpos itu baik di bidang nasional maupun di bidang

internasional. Hal ini diterima ssuai dengan azas resiprositas yakni setiap

barang pos yang datang dari negara lainakan diteruskan oleh sesuatu

negara selancar dan sebaik barang posnya sendiri. UPU mengadakan

kongres sekali dalam lima tahun.

b. Tujuan

Membentuk suatu daerah Pos Tunggal yang meliputi semua negara-

negara anggota PBB, untuk penukaran surat menyurat secara timbal balik

dan dengan maksud untuk memperkuat organisasi serta memperbaiki

berbagai dinas-dinas pos dan memajukan perkembangan kerjasama

internasional dibidang ini.

c. Susunan Organisasi

Suatu Kongres Pos Universal bersidang stiap 5 tahun. Kongres ini

mempelajari konvensi pos universalserta perjanjian-perjanjian tambahan

alat dasar usul-usul yang disampaikan oleh negara-negara anggota. Dan

dapat pula diselenggarakan kongres-kongres luar biasa atas perminataan

dua pertiga anggota.

Suatu panitia pelaksana dan penghubung yang terdiri dari dua puluh

anggota yang dipilih oleh kongres atas dasar geografis yang adil, untuk

sedikit banyaknya mengawasiBiro, mengadakan hubungan kerjasama

dengan PBB dan organisasi-organisasi lainnya.

Suatu komisi penasehat mengenai penyelidikan-penyelidikan pos

yang terbuka untuk segala anggota UPU untuk melaksanakan pelaksanaan

penyelidikan-penyelidikan dn memberi nasehat mengenai persoalan-

persoalan tehnik, operasional dan ekonomi yang penting untuk dinas-dinas
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pos. Suatu panitia kemudi terdiri dari dua puluh anggota yang bersidang

sekali setahun, mengkoordinasi serta menentukan rencana-rencana komisi.

Suatu Biro internasional merupakan sekretariat tetap Uni. Biro ini

mengkoordinasi dan menerbitkan informasi-informasi dan merupakan

suatu Bank ”clearing” bagi penyelesaian rekening-rekening yang bertalian

dengan dinas pos internasional.

10. Persatuan Telekomunikasi Internasional (International

Telecomunication Union = ITU)

a. Sejarah

Organisasi ITU didirikan di Paris pada tahun 1865 sebagai Uni

Telegraf Internasional. Diterima sebagai hasil konvensi Telekomunikasi

Internasional pada tahun 1932 dan ditandatangani di Madrid. Dengan jalan

demikian terbukalah jalanbuat mengubah persatuan Telegraf  Internasional

menjadi Persatuan Telekomunikasi Internasional pada tahun 1934. ITU

diterima oleh PBB pada tahun 1947.

b. Tujuan

Menyusun peraturan-peraturan internasional untuk dinas-dinas

telegraf, telepon dan radio untuk memajukan perkembangan jasa-jasa dan

meluaskan penggunaan jasa-jasa ini oleh umum, dengan tingkat harga

yang serendah mungkin.

Dengan demikian organisasi memajukan kerjasama

internasionaluntuk perbaikan dan penggunaan rasional daripada

telekomunikasi segala jenis, memajukan perkembangan-perkembangan

fasilitas-fasilitas teknis dan penyelenggaraan jasa-jasa ini yang paling

efisiensi dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan negara dalam mencapai

tujuan-tujuan bersama.

Terutama organisasi ini membagi frekuensi radio dan mencatat

tugas-tugas frekuensi radio, memupuk kerjasama dengan maksud untuk

menetapkan tingkat harga yang serendah mungkin sesuai dengan efisiensi,

memajukan diterimanya tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan
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hidup dengan perantaraan kerjasama dinas-dinas telekomunikasi dan

penyelidikan-penyelidikan, mengusulkan serta mengumpulkan dan

menerbitkan informasi mengenai urusan telekomunikasi

c. Susunan Organisasi

Suatu komperensi yang berkuasa penuh yang merupakan organ

tertinggi dari Uni biasanya bersidang sekali tiap-tiap lima tahun,

komprensi-komprensi administratif yang secara normal bersidang pada

saat dan tempat yang sama sebagai komprensi yang berkuasa penuh.

Suatu dewan administratif yang terdiri dari delapan belas anggota,

dipilih oleh komprensi yang berkuasa penuh, dengan memperhatikan

perwakilan geografis yang adil. Dewan secara normal bersidang sekali satahun

tetapi dapat bersidang lebih sering apabila dianggap perlu atau apabila enam

anggota memintanya. Dewan bertindak atas nama komprensi yang berkuasa

penuh antara masa persidangan komprensi. Suatu sekretariat umum dikepalai

oleh seorang Sekretaris Jenderal. Uni juga mempunyai suatu dewan registrasi

Frekuensi Internasional, suatu panitia penasehat telegraf dan telpon dan suatu

panitia radio.

ASEAN DAN MISINYA

A. Latar Belakang Berdirinya Asean

Kalau kita tinjau sebelum abad ke-16, Asia Tenggara merupakan

kawasan yang merdeka dan berdaulat. Waktu itu kawasan Asia Tenggara

terdiri dari kerajaan-kerajaan yang hidup secara terpisah satu sama lain. Pada

abad pertama datanglah pengaruh Hindu dan Budha di Asia Tenggara. Agama

ini melahirkan kerajaan-kerajaan yang besar seperti kerajaan Sriwijaya dan

Majapahit yang secara bergantian mempangaruhi tata kehidupan di Asia

Tenggara. Setelah agama Hindu dan Budha datang pulalah agama Islam ke

Asia Tenggara, yang juga melahirkan kerajaan-kerajaan yang berdasarkan

agama Islam yaitu kerajaan Aceh, Demak, Brunai Darussalam, Malaysia dan
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lain-lain. Semua ini memperkaya peradaban manusia di Asia Tenggara sampai

abad ke-16.

Pada abad ke-16 mulailah malapetaka di Asia Tenggara, malapetaka itu

ialah datangnya bangsa Barat seperti Belanda, Inggris , Portugis serta Spanyol

dan bangsa lainnya. Bangsa-bangsa Barat ini mula-mula datang untuk

berdagang. Misi dagang itu berlangsung beberapa tahun, kemudian berubah

niat untuk menjjah dan menjadikan kerajaan-kerajaan yang dulu hidup

merdeka dan berdaulat menjadi koloni-koloni negara Barat. Satu perstu

kerajaan yang merdeka di Asia Tenggara dikuasai oleh pendatang bangsa

Barat, keculai kerajaan Muangthai (Thailand). Imperealisme Inggris

menguasai Malaysia (1814), Singapura (1849), Burma (1894), Kalimantan

Utara (1880). Imperialisme Perancis menguasai Indochina (1896), Spanyol

menguasai Filipina (1898), Belanda menguasai Indonesia (1602). Seluruh

rakyat di Asia Tenggara selama lebih kurang tiga setengah abad mengalami

penderitaan yang sama sebagai anak jajahan bangsa Barat.

Bangsa Barat dari dulu kala sangat tertarik sekali dengan Asia

Tenggara. Mereka memandang Asia Tenggara sebagai kawasan yang potensial

dan strategis baik dipandang dari politik, ekonomi, sosial budaya dan militer

atau pertahanan keamanan. Hal ini berkembang karena waktu negara-negara

Barat mengembangkan suatu sistem ekonomi yang terkenal dengan sistem

Mercantilisme. Sistem Mercantilisme yaitu koloni-koloni yang ada adalah

untuk keuntungan negara induk dan pemenuhan kebutuhan sendiri dari negara

induk. Maka negara-negara yang dijajah wajib menyediakan kebutuhan negara

induk dengan segala sesuatu yang dibutuhkannya seperti bahan mentah untuk

industri, pasar bagi-bagi hasil industri negara induk dan beberapa kebutuhan

mendasar lainnya. Dalam hal ini Djalinus Syah mengatakan :

Mengapa bangsa Barat menjajah Asia Tenggara; pertama, karena
letaknya sangat strategis untuk pelayaran perniagaan. Kedua, kawasan
ini memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah ruah dan
ketiga, wilayah ini mempunyai penduduk yang cukup banyak sebagai
calon pembeli bagi barang industri dunia Barat ( Djalinus Syah:
1985:2 ).
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Jadi negara Barat memandang wilayah Asia Tenggara yang begitu luas

sangat potensial bagi faktor pendukung bagi kemajuan ekonomi negara barat

terutama disegi pensuplai bahan mentah. Hal ini terlihat dengan dikurasnya

hasil-hasil tambang dan hutan serta perkebunan wilayah Asia Tenggara selama

berabad-abad oleh Bangsa Barat demi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian

dalam dasawarsa empat puluhan, semua negara-negara Asia Tenggara yang

telah dijajah memperoleh kembali kemerdekaannya. Indonesia merdeka

tanggal 17 Agustus 1945, Malaysia merdeka tanggal 31 Agustus 1957,

Filipina tanggal 4 Juli 1946 dan Vietnam merdeka tahun 1948.

Negara-negara Asia Tenggara yang telah merdeka kembali dari

penjajahan Bangsa Barat tentu saja merasakan adanya persamaan nasib.

Persamaan nasib itu telah menimbulkan perasaan kesetiakawanan diantara

sesama bangsa Asia Tenggara. Selain sama-sama dijajah oleh bangsa Barat

perasaan senasib juga ditimbulkan oleh letak wilayah negara-negara yaitu

mereka hidup diperairan yang sama yaitu Selat Sunda dan Selat Malaka, Laut

Cina Selatan dan sama-sama di satu kawasan yaitu Asia Tenggara. Faktor-

faktor ini menimbulkan keinginan untuk bersatu dan bekerjasama yang saling

menguntungkan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan.

Berdasarkan fakta sejarah dan persamaan kepentingan di atas,

kerjasama regional Asia Tenggara pada hakekatnya bukanlah suatu hal yang

baru. Setelah perang dunia I selesai dan negara-negara Asia Tenggara telah

merdeka kembali, mulailah timbul pemikiran-pemikiran dikalangan

negarawan-negarawan Asia Tenggara untuk mengadakan pendekatan-

pendekatan secara berkelompok. Sejarah telah mencatat diadakannya Asia

Interelation Conference 1947, Asian Conference on Indonesian di New Delhi

tahun 1948, konferensi Bogor tahun 1954 dan konferensi Asia-Afrika tahun

1955.

Diantara konferensi-konferensi itu yang sangat terkenal ialah

Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. konferensi ini melahirkan

suatu rumusan yang terkenal dengan nama Dasasila Bandung. Dasasila

Bandung itu berbunyi :
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1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas

yang termuat dalam piagam PBB.

2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua Bangsa

3. Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa.

4. Tidak melakukan Intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam

negeri negara lain

5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara

sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB.

6. a. Tidak menggunakan peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi

kepentingan khusus salah satu negara besar.

b.  Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain

7. Tidak melakukan Tindakan-tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan

kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu

bangsa.

8. Menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai seperti :

perundingan, persetujuan arbitrase atau penyelesaian hukum atau cara-cara

damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai

dengan piagam PBB.

9.   Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10.Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional (

Thaib,1985:10-11).

Sepuluh prinsip dari hasil konferensi Asia-Afrika ini sangat berperan dan

berpengaruh sekali terhadap proses perkembangan hubungan internasional. Dan

kalau kita lihat ide-ide dan identitas-identitas regional-regional Asia mulai

muncul. Sejalan dengan itu Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah perang dunia

ke-II selesai keluar sebagai dua raksasa dunia. Perang konvensional berganti

dengan perang dingin. Dalam perang dingin ini kedua negara raksasa itu selalu

menanamkan pengaruhnya diseluruh dunia tidak terkecuali kawasan Asia

Tenggara. Amerika Serikat memimpin dunia barat (Amerika Serikat dan Eropa

Barat) mereka menganut ideologi Liberal Demokrasi dan Uni Soviet memimpin

Blok Timur (Uni Soviet dan Eropa Timur) dengan ideologi Komunis. Konfrontasi
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diantara negara dan ideologi yang bertentangan ini tidak saja terjadi di Eropa saja

akan tetapi akan sampai ke Amerika Latin, Asia, Timur Tengah dan Afrika

(Frankle:1980:167).

Berdasarkan pengalaman sejarah, persamaan kepentingan, persamaan

nasib, di ilhami oleh berbagai hasil konferensi negara-negara Asia serta didorong

oleh perkembangan politik internasional maka negara-negara yang berada di

kawasan Asia Tenggara melakukan usaha-usaha kerjasama regional. Diantara

kerjasama regional itu ialah ASA (Association South East Asia) didirikan pada

tanggal 31 Juli 1961 di Bangkok yang bertujuan untuk mengadakan kerjasama

Ekonomi, sosial dan kebudayaan. Anggotanya adalah Malaysia, Thailand dan

Fhilipina. Kemudian didirikan pula Maphilindo pada tanggal 5 Agustus 1963.

organisasi ini didirikan atas gagasan presiden Filipina Diasdado Macapagal,

tujuannya adalah untuk mengalang rumpun bangsa-bangsa melayu untuk

bekerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya guna menjamin

kestabilan dan keamanan di Asia Tenggara.

Setelah berdiskusi secara mendalam akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1967

kelima negara tersebut sepakat untuk mendirikan suatu himpunan sebagai wadah

untuk membina kerjasama  diantara negara-negara Asia Tenggara. Himpunan ini

diberi nama ASEAN (Association of  South East Asian Nations). Pendirian

organisasi ini dituangkan ke dalam suatu Deklarasi Asean atau Deklarasi

Bangkok. Adapun pokok-pokok dari isi Deklarasi ASEAN atau Deklarasi

Bangkok adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama regional tersebut diberi nama Asean (Association of South East

Asian Nations)

2. Konperensi tingkat menteri luar negeri anggota Asean diadakan setiap tahun

secara bergantian di Ibukota Negara anggota.

3. Organisasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,

kemajuan social dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara untuk

mencapai masyarakat Asia Tenggara yang makmur dan damai.

4. Mendorong kerjasama aktif untuk mencapai perdamaian dan kestabilan

dengan jalan menghormati keadilan, tata hukum hubungan antara negara dan

berpegang teguh kepada piagam PBB.
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5. Bahwa pangkalan militer asing di Asia Tenggara bersifat sementara dan hanya

masih ada karena Negara yang bersangkutan masih menginginkannya.

Pangkalan asing tersebut tidak akan digunakan untuk mengulingkan

kemerdekaan dan kebebasan nasional Negara-negara asia Tenggara baik

secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak menganggu proses

ketertiban perkembangan nasional masing-masing Negara.

6. Kerjasama regional baru tersebut baru dilakukan atas dasar semangat sama

tinggi kedudukan dan partnership.

7. Sebagai pelengkap mekanisme organisasi dibentuk suatu Standing Committee

dibawah pimpinan menteri Luar Negeri dimana Standing Committee itu

berada, dengan anggota-anggota yang terdiri dari duta-duta besar Negara

anggota lainnya. Dibentuk pula Adhoc Committee, permanent committees

untuk bidang tertentu dan sekretaris nasional di masing-masing Negara

sebagai pelaksana harian organisasi dan mempersiapkan sidang-sidang

tahunan para menteri luar negeri, sidang Standing Committee maupun siding

permanent committee.

8. Asean membuka kesempatan bagi Negara-negara yang terletak secara georafis

di daerah Asia Tenggara.

9. StandingCommitee bertugas menjalankan pekerjaan organisasi untuk jangka

waktu dua konferensi tahunan (Martadisastra:1984:14).

Demikianlah pokok-pokok isi Deklarasi Bangkok (Deklarasi Asean) yang

telah melahirkan suatu organisasi regional yang baru di Asia Tenggara. Organisasi

ini bertujuan untuk memajukan ekonomi, social dan kebudayaan guna

mewujudkan Asia Tenggara yang makmur dan damai.

B. Struktur dan Alat Kerjasama Asean

Asean adalah sebuah organisasi yang bersifat internasional yang

berada di kawasan Asia Tenggara. Setiap organisasi tentu saja harus

mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adanya anggota yang tergabung dalam

organisasi dan organisasi tersebut harus mempunyai norma atau undang-
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undang atau peraturan-peraturan yang harus ditaati. Itulah tiga unsure yang

menunjukan sesuatu itu organisasi yang baik (Syahnur:1982:5).

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Asean melakukan

tindakan Organizing yaitu membentuk struktur organisasi guna menentukan

garis komando dan konsultasi bagi unsure-unsur yang terlibat dalam

organisasi tersebut. Maka organisasi Asean disusun sebagai berikut :

1. Meeting of Asean Heads og governments. Merupakan kekuasaan tertinggi

dalam Asean. Pertemuan tinggkat tinggi ini diadakan apabila perlu atau

apabila ada hal-hal yang mendesak.

2. Annual meeting of foreign minister. Sidang menteri luar negeri diadakan

sekali setahun. Sidang ini berperan dan bertanggung jawab dalam perumusan

garis kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan Asean dan memeriksa serta

memecahkan persoalan-persoalan yang ada.

3. Meeting of Asean economic ministers. Sidang ini dilaksanakan dalam dua

tahun sekali. Tugas sidang ini adalah merumuskan dan mengkoordinasikan

kerjasama Asean di bidang ekonomi serta menilai hasil-hasil yang dicapai

oleh komite-komite yang ada dibawahnya.

4. Meeting of other Asean ministers (Labour, social walfare, education and

information minister). Ini adalah siding non-ekonomi dari menteri-menteri

Negara Asean. Sidang ini akan merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan

kerjasama Asean dalam bidang perburuhan, sosial budaya, pendidikan,

penerangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Sidang menteri non ekonomi

tidak diadakan secara berkala tapi diadakan bila dianggap perlu.

5. Standing Commitee (Preparetory meeting to the standing commitee). Badan

ini bertugas membuat keputusan dan menjalankan tugas-tugas perhimpunan

diantara dua buah sidang tahunan para menteri luar negeri.

6. Komite-komite

Ada sebelas komite dalam Asean yang terbagi atas dua golongan besar yaitu

komite bidang ekonomi dan komite non ekonomi.

a. Komite-komite yang kedudukannya di bawah bidang ekonomi :
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-Committee on food, agriculture and Forestry (COFAF) adalah komite

pangan, pertanian dan kehutanan yang berkedudukan di Indonesia.

- Committee on trade and tourism (COTT) adalah komite perdagangan dan

pariwisata yang berkedudukan di Singapura.

- Committee on Industry, mineral dan energy (COIME) adalah komite

industri, pertambangan dan energi yang berkedudukan di Filipina.

-Committee on Finance and Banking (COFAB) adalah komite keuangan dan

perbankan yang berkedudukan di Thailand.

-Commitee on transportation and communication (COTAC) adalah komite

transportasi dan komunikasi yang berkedudukan di Malaysia.

b. Komite-komite non-ekonomi yang berkedudukan secara bergantian pada

lima Negara Asean menurut abjad dalam Bahasa Inggris dalam waktu satu

tahun. Komite-komite itu ialah:

- Committee on Science an Technology (COST) di Singapura.

- Committee on Social and development (COSD) berkedudukan di

Indonesia.

- Committee on Culture and information (COCT) berkedudukan pertama

kali di Indonesia.

7. Asean Secretariat (Sekretariat Asean).

Sidang menteri Luar Negeri Asean di Bali telah menyetujui

struktur organisasi Asean dengan membentuk Sekretariat Asean dan telah

membubuhkan tanda tangan pada Agreement and establishment of the

Asean secreatariat yang berkedudukan di Jakarta, yang dipimpin oleh

pejabat setiap Negara Asean secara bergantian dalam waktu dua tahun.

8. Asean National Secretariat (Sekretariat nasional Asean) yang

berkedudukan di masing-masing Negara Asean, yang bertugas untuk :

- Memberi rekomendasi kepada menteri luar negeri mengenai

kerjasama Asean dalambidang ekonomi dan non-ekonomi.
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- Mengadakan hubungan dan melakukan koordinasi dengan instansi

pemerintah dan non-pemerintah tentang kerjasama Asean

- Melaksanakan dan membantu menyelenggarakan sidang-sidang Asean

- Menyusun rencana kerjasama nasional dan melaksanakan kegiatan

program-program kerjasama Asean.

- Memprakarsai penelitian dan pengkajian pelaksanaan bidang-bidang

kerjasama.

Sekarang Asean memiliki enam secretariat nasional yaitu :

- Asean National Secretariat of Brunei Darussalam.

- Asean National Secretariat of Indonesia.

- Asean National Secretariat of Malaysia.

- Asean National Secretariat of Philiphines.

- Asean National Secretariat of Singapura.

- Asean National Secretariat of Thailand.

Demikianlah struktur pengorganisasian Asean guna menjalankan misinya

yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur dan damai di Asia Tenggara.

C. Misi Yang Dibawa Asean

Misi yang dibawa Asean adalah menciptakan kesejahteraan dan

perdamaian. Kesejahteraan dan perdamaian itu akan terwujud melalui

kerjasama dan saling pengertian diantara Negara-negara di Asia Tenggara

umumnya dan Negara-negara yang tergabung Asean Khususnya.

Misi Asean itu tercantum dalam Deklarasi Asean (Deklarasi Bangkok).

Deklarasi ini ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi ini

membuka lembaran baru dan awal sejarah baru bagi terujudnya tata hubungan

baru diantara negara-negara yang tergabung dalam Asean. Deklarasi

memanifestasikan keinginan masing-masing Negara anggotanya untuk dapat

hidup secara aman dan tentram. Dengan berwadahkan asean Negara-negara

yang tergabung didalamnya akan membina kerjasama seerat-eratnya dalam

berbagai bidang.
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Pengalaman-pengalaman Negara-negara Asean dimasa silam, telah

membentuk sikap-sikap Negara-negara Asean tentang persepsi masa depan

kawasan Asia Tenggara. Mereka berpendirian bahwa untuk kawasan yang

damai dan saling pengertian serta untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri,

salah satu jalan yang harus ditempuh adalah menciptakan tertib kawasan

melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini dengan tegas

dicantumkan dalam Deklarasi Asean yaitu berupa tujuan didirikannya Asean

yaitu:

Second, that aims and purposesoff the association shall be:

1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development

in the region through joint endeavours in the spirits of equality and partnership

in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community

of South East Asean Nations.

2. To promote regional peace and stability through abinding respect for justice

and the rule of the law in the relationship among countries of the regionand

adherence to the principles of the united nations.

3. To promote active collaboration and mutual assistance on matter on common

interests in the economic, social, cultural, technical, scientific and

administrative field.

4. To provide assistance to each other in the form of training and research

facilities in the educational, professional, technical, and administrative sphere.

5. To collaborate more effectively for graeter utilization of their agriculture and

industries, the axpansion of their trade including the study of the problem of

international comudity trade, the improvement of their transportation and

communication facilities and the raising of the living standards of their people.

6. To promote South East Asean Studies.

7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and

regional organitation with similar aims and purposes and explore all evenues

for even closer cooperation among themselves (Martadisastra:1984:130).

Jadi tujuan didirikannya Asean adalah memajukan ekonomi, social dan

budaya di Asia Tenggara serta terciptanya perdamaian dan stabilitas di Asia
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Tenggara. Asean menekankan pada peningkatan taraf hidup rakyat pada masing-

masing Negara dengan tidak mengabaikan factor keamanan dan stabilitas regional

sebagai penunjangnya. Hal ini bisa dilakukan dengan membina kerjasama dalam

bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, industri, pendidikan, kebudayaan serta

bidang-bidang lainnya. Sehingga Misi Asean sebagai pembawa kesejahteraan dan

perdamaian bisa diwujudkan.

Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa Asean adalah organisasi terbuka.

Maksudnya adalah bahwa Asean terbuka bagi negara-negara yang menyetujui

maksud dan tujuan didirikannya Asean tersebut. Jadi negara yang terletak di Asia

Tenggara boleh bergabung ke dalam Asean. Hal ini telah terbukti dengan

masuknya Brunei Darussalam menjadi anggota ke enam (6) Asean pada tanggal 6

Januari 1984. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 27 November 1971

ditandatangani pula Deklarasi Kuala Lumpur. Deklarasi ini berisikan bahwa

negara-negara Asean ingin menciptakan kawasan damai, bebas dan netral di Asia

Tenggara. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi ketegangan-ketegangan yang

mungkin muncul akibat adanya perebutan pengaruh antara Blok Barat dan Blok

Timurdi kawasan ini.

Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa negara-negara yang tergabung

dalam Asean mengusahakan suatu pengakuan dan menghargai bahwa kawasan

Asia Tenggara adalah kawasan damai, bebas dan netral serta bebas dari intervensi

kekuatan luar dalam segala bentuk dan manifestasinya. Untuk negara-negara

Asean harus mendukung dengan cara bekerjasama lebih erat dan memperkuat

dirinya masing-masing untuk mewujudkan hal itu (Mardisastra:1984:146).

Deklarasi in menegaskan bahwa Asean tidak ingin melihat kawasan ini

menjadi ajang perebutan kekuasaan, campur tangan asing dan intervensi di

kawasan ini. Ide ini timbul karena Asean sangat khawatir bahwa perebutan

kekuasaan antara Blok Barat dan Blok Timur juga akan terjadi di Asia Tenggara.

Kita mengetahui sejak berubahnya perang konvensional (setelah Perang Dunia ke

II) ke Perang Dingin (Cold War) pada tahun 1950-an. Amerika dan Soviet

senantiasa berusaha mencari pendukung untuk membantu mewujudkan strategi

globalnya. Untuk mengatasi itu Asean cepat-cepat memproklamirkan diri sebagai

kawasan damai, merdeka dan netral (ZOPFAN: Zone of Peace, Freedom and
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Neutrality). Akan tetapi sekarang perang dingin sudah berakhir, apakah Deklarasi

Zopfan itu masih relevan. Jawabnya adalah masih relevan. Dapat dikatakan

demikian karena sesudah perang dingin berakhir, kawasan Asia Tenggara juga

tidak luput dari ancaman perebutan kekuasaan. Dewasa ini RR Cina, Jepang dan

negara besar lainnya juga menaruh minat untuk mempengaruhi kawasan ini.

Masih belum selesainya masalah Kamboja menandakan kawasan ini masih

menyimpan potensi untuk bergolak.

RRC adalah negara besar dengan penduduk lebih dari satu milyar jiwa,

merupakan negara yang menganut politik hegemoni dan idiologi. Ia adalah

penganut komunis Ala Cina, dimana basis kekuatan partai berada pada tangan

petani. Cina ingin menjadikan kawasan ini sebagai kawasan pengaruhnya. Tentu

saja bukan hanya ideologi yang ingin disebarkan akan tetapi juga hasil industri

dan kerajinannya. Asean adalah pasar potensial buat Cina. Jepang adalah negara

industri yang memperoleh surplus perdagangan terbesar di dunia. Jepang juga

ingin menanamkan pengaruhnya di kawasan ini. Setidak-tidaknya Jepang ingin

negara-negara di kawasan ini tetap menjadi tempat penanaman modal dan pasar

bagi industri Jepang.

Untuk itu semua Asean tidak menutup mata. Masa Pasca Perang dingin

dunia tetap dihadapkan pada persaingan baik secara sendiri-sendiri ataupun secara

kolektif. Asean memandang peranan wadahnya masih sangat relevan terutama

sekali dalam menyamakan pandangan dan langkah untuk menghadapi pengaruh

dari kekuatan luar yang mungkin akan merugikan pembangunan negara-negara

yang tergabung dalam Asean khususnya dan kawasan Asia Tenggara umumnya.

Untuk mewujudkan kawasan ini sebagai kawasan bebas, merdeka dan netral maka

Asean telah mulaimelontarkan perlunya kerjasama dibidang pertahanan (Kompas:

22 Mei 1993:hal 9).

D. Implementasi Misi Asean Guna Mencegah Terjadinya Perselisihan
Diantara Anggotanya.

Sebagai negara merdeka dan berdaulat negara-negara anggota Asean

mempunyai tujuan dan kepentingan nasional masing-masing yang harus mereka

perjuangkan. Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing
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maka negara-negara yang tergabung dalam Asean akan mengalami perbenturan

kepentingan yang mungkin saja akan melemahkan kerjasama Asean itu sendiri.

Apabila terjadi perbenturan kepentingan tentu saja akan merusak mekanisme

kerjasama Asean. Tentang kemungkinan akan adanya perbenturan itu didukung

oleh Fuad Hasan sewaktu menjabat Kabalitbang Deplu RI sebagai berikut:

Bahwa Asean adalah suatu himpunan yang unsur-unsurnya adalah negara-
negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat. Masing-masing dengan
wawasan politik dan tata negaranya sendiri. Keanggotaannya dalam ASEAN
tidak sedikitpun mengurangi ciri-ciri tersebut, oleh karenanya maka tidaklah
mustahil bisa terjadi perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan
wilayah (Hasan, 1985:4)

Jika kita lihat masa lalu tentang hubungan antara negara-negara yang

tergabung dalam Asean juga penuh dengan permusuhan. Kita dapat melihat

perselisihan antara Malaysia dengan Filipina tentang masalah Sabah. Filipina

mengklaim bahwa Sabah adalah bahagian dari wilayah teritorialnya, maka

Filipina melakukan berbagai kegiatan infiltasi dan melatih gerilyawan di Sabah

pada tahun 1968. hal ini sudah menjadi masalah besar dikawasan Asia Tenggara.

Masalah ini hampir saja membuyarkan semangat kerjasama Asean, akan tetapi

berkat niat baik dari Menlu Indonesia Adam Malik dan Menlu Thailand Thanat

Koman, perselisihan itu bisa dikurangi dan diredam maka Asean sebagai

organisasi kerjasama dapat diselamatkan (Fifield, 1979:12).

Kemudian juga dapat kita lihat memburuknya hubungan antara Indonesia dengan

Singapura menyusul dihukum gantungnya dua orang Marinir Indonesia  diakhir

tahun 1968. Singapura tidak mengindahkan protes dan permohonan resmi

Pemerintah Indonesia untuk meringankan beban hukuman terhadap dua marinir

tersebut. Mereka dituduh terlibat dalam kegiatan sabotase pada tahun 1965.

Akhirnya eksekusi hukuman gantung tetap dijalankan dan pemerintah beserta

rakyat Indonesia melakukan protes keras. Massa merusak kedutaan Singapura di

Jakarta. Akan tetapi Presiden Soeharto dan Menlu Singapura Raja Ratnam

memperbaiki hubungan yang sudah memburuk tersebut.

Demikian potensi untuk terjadinya perselisihan diantara negara-negara yang

tergabung dalam Asean, makadalam hal ini Asean diharapkan dapat berfungsi

dalam mengatasi ketegangan-ketegangan yang mungkin timbul dalam

memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing negara anggota Asean.
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Hal itu telah berhasil diwujudkan oleh Asean. Keberhasilan itu ditandai oleh telah

ditandatanganinya perjanjian kerjasama Asean mulai dari deklarasi Bangkok

sampai pada perjanjian perdagangan bebas Asean. Hal ini berarti Asean telah

memiliki kemauan baik (good will) untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara

sebagai kawasan damai dan sejahtera.

Untu itu negara-negara anggota Asean harus mematuhi perjanjian yang telah

ditandatangani itu dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pentingnya kerjasama

yang saling menguntungkan untuk dilaksanakan di Asia Tenggara. Hal ini sesuai

dengan pendapat Lau Tiek Soon (Guru besar ilmu politik University of

Singapura) yang mengatakan sebagai berikut:

1. Asean adalah suatu hubungan kerjasama regional yang timbul karena adanya

keinginan untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya

serta kerjasama untuk menghadapi masalah-masalah keamanan sehubungan

dengan perubahan konfigurasi politik di kawasan Asia Tenggara dan situasi

Indocina.

2. Kini Asean telah sampai pada titik tolak kearah pemenuhan aspirasi para

pemimpin negara-negara Asean dan harapan dari penduduk-penduduk

kawasan Asean.

3. Dewasa ini negara-negara Asean sedang menghadapi ancaman yang berbentuk

subversi dalam negeri dan gerakan komunis bawah tanah, oleh karena itu

Asean bekerjasama seerat-eratnya dalam operasi-operasi bersama dan

pertukaran informasi.

4. Asean sedang membentuk jaringan-jaringan kesatuan bilateral dan multilateral

yang akan mengikat Asean lebiherat dalam hubungan keamanan di wilayah

Asean, meskipun tidak akan membentuk pakta pertahanan atau pakta militer

secara formal, namun Asean dan para anggotanya diam-diam menyetujui

perlunya kerjasama lebih erat dalam masalah-masalah pertahanan dan sejak ini

peranan Asean dalam pertahanan wilayah tidak akan dipersoalkan lagi dimasa

datang (Soon:1976:338)

Soon dalam keterangannya mengatakan bahwa demikian pentingnya kerjasama

Asean bukan saja penting dalam kerjasama ekonomi, sosial budaya, akan
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tetapiAsean juga penting untuk memikirkan kerjasama pertahanan bersama

walaupun Asean dalam waktu dekat tidak akan menjadi pakta militer.

Sesungguhnya perhatian kerjasama utama dari Asean telah dan akan terus

ditujukan terhadap peningkatan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial

dan kebudayaan, namun kita tidak menutup mata terhadap perkembangan yang

sangat cepat dalam dunia internasional. Kita mengikuti dengan seksama

pergeseran-pergeseran dan perubahan-perubahaninternasional yang berlangsung

dalam hubungan anatar negara-negara besar yang terlibat di kawasan Asia

Tenggara ini. Meskipun sikap dan pengaruh besar tidak bisa dihapuskan atau

ditiadakan, karena negara-negara Asean secara esensial juga membutuhkan

mereka (baca: negara-negara industri maju) untuk dijadikan partner dalam

pembangunan, namun Asean diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam

situasi baru dikawasan Asia Tenggara khususnya dan Asia Pacific umumnya,

terutama sekali dalam masa pasca perang dingin.

Perubahan politik internasional dan berakhirnya perang dingin, maka tidak dengan

sendirinya memberikan jaminan bahwa kekuatan-kekutan luar akan menghentikan

ikut campurnya dalam masalah-masalah dikawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu

untuk memelihara keutuhan wilayah teritorial masing-masing negara dan

kemerdekaannya serta melindungi kepentingan masing-masing dan kepentingan

regional, maka kewajiban utama negara-negara Asean adalah untuk terus

memupuk dan mempererat saling pengertian dan saling kepercayaan diantara

mereka. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan

nasional masing-masing dan sekaligus memperkuat ketahanan regional secara

keseluruhan.

Agar Asean terus menguasai tujuan politiknya maka masing-masing negara

anggotanya perlu melanjutkan memperkuat diri dalam bidang ekonomi, sosial dan

politik. Dengan memperkuat ketahanan nasional serta regional dan dengan

ketegasan dalam tekad bersama, maka Asean akan dapat menangkis kekuatan luar

yang akan mencampuri persoalan regional dan akan dapat membantu tercapainya

tujuan-tujuan yang telah disepakati seperti tercantum dalam Deklarasi Asean.

Hal ini ditegaskan oleh Pemerintahan Republik Indonesia bahwa masalah-masalah

regional harus dapat diselesaikan oleh negara-negara yang ada di regional itu,
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dalam hal ini adalah Asean di Asia Tenggara. Indonesia sangat mengkhawatirkan

pembahasan masalah regional secara internasional atau internasionalisasi masalah

regional akan menyeret kekuatan-kekuatan diluar regional itu untuk turut campur.

Maka dengan demikian Asean memiliki komitmen bahwa masalah Asia Tenggara

harus dapat diselesaikan oleh Asean sendiri (Kompas:23 Mei 1993.9).

Kelahiran Asean disertai kesadaran bahwa kemauan baik dan

kemakmuranbersama adalah keharusan yang mutlak, dan tidak ditunggangi

kekuatan luar manapun. Asean adalah organisasi dari, untuk dan oleh negara-

negara Asean sendiri. Asean ditujukan untuk membela kepentingan regional,untuk

mengusahakan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran dikawasan ini. Asean

adalah bersifat netral dalam geraknya dan tidak pula diarahkan untuk menangkal

suatu negara atau kelompok manapun juga.

Prinsip koeksistensi dan kerjasama saling menguntungkan,prinsip tidak

mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghormati integritas dan

kedaulatan negara lain, prinsip kesamaan derajat dan keadilan, itulah beberapa

prinsip yang melandasi kerjasama Asean di Asia Tenggara.

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, maka perselisihan dan

perbenturan kepentingan yang sangat potensial bisa dihindari. Kerjasama Asean

sebenarnya dibangundiatas perbedaan-perbedaan kepentingan diantara

anggotanya. Oleh sebab itu masih banyak masalah-masalah yang belum

terselesaikan dan masalah itu memiliki potensi untuk menjadikan kawasan ini

sebagai wilayah yang tidak aman (Daulay:Haluan 10 Juli 1986).

Diantara masalah-masalah itu ialah antara lain masalah pertengkaran Malaysia

dan Filiphina atas sabah. Masalah ini adalah masalah yang sangat peka sekali

untuk ditonjolkan. Akan tetapi berkat semangat dan kerjasama Asean masalah ini

bisa didiamkan dan Presiden Marcos pada tahun 1977 berjanji akan mencabut

klaim Filiphina atas sabah tersebut.

Masalah lain adalah pertengkaran antara beberapa negara kawasan Asia Tenggara

dalam menguasai kepulauan Spratly. Kepulauan ini diperebutkan antara 6 (enam)

negara yaitu: RRC, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filiphina. Perebutan

kepulauan itu terjadi karena akhir-akhir ini diketahui bahwa dikawasan itu
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terdapat sumber minyak yang cukup besar. Maka tidak mustahil keenam negara

itu terlibat perang untuk mengausai pulau itu (Kompas:17 Mei 1993:hal 12).

Juga menjadi masalah adalah masalah batas landas kontinen di antara negara-

negara Asean yang saling berdekatan.hukum laut internasional 1982

mengisyaratkan bahwa zone ekonomi eksklusif negara yang berbatasan dengan

laut adalah sejauh 200 mil lepas pantai. Maka hal ini menjadikan batas

penguasaan negara-negara Asean saling berhimpit. Masalah ini adalah masalah

peka juga untuk ditonjolkan. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang bisa

timbul di kawasan ini.

Potensi-potensi perselisihan ini sampai sekarang tidak muncul menjadi masalah ril

di Asia Tenggara. Hal ini adalah berkat adanya kerjasama Asean. Asean telah

melahirkan suatu kesepakatan yang ditandatangani waktu KTT Asean di Bali

tahun 1976. Perjanjian berisikan kalau ada perselisihan atau perbedaan pendapat

diantara negara yang tergabung dalam Asean, maka masalah itu harus diselesaikan

secara damai yaitu melalui dialog antara negara yang sedang bersengketa.

Kemudian negara Asean sepakat untuk tidak menggunakan ancaman militer dan

kalau perlu membentuk badan penengah guna mengatasinya

(Mardisastra:1985:136-137).

Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh

kepala pemerintahan dan disahkan oleh parlemen masing-masing. Artinya

perjanjian itu harus dihormati berdasarkan azas Pacta Sun Servanda.

Jadi peranan Asean dalam mencegah terjadinya perselisihan antara sesama negara

anggota Asean sebagai implementasi dari misi yang dibawa Asean yaitu

perwujudan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Asia tenggara adalah

berhasilnya disepakati suatu perjanjian yang yang berisi pedoman penyelesaian

sengketa. Hal ini mutlak perlu karena setelah melakukan kerjasama dalam

berbagai bidang tentu hal-hal yang tidak diingini harus dicegah. Hal ini bisa

dilihat diwaktu Singapura menerima kunjungan Presiden Israel Chaim Herzog

pada tanggal 18-20 November 1986. Hal ini menimbulkan protes dan kecaman

dari negara-negara Asean lainnya. Negara yang paling keras memprotesnya

adalah Malaysia, karena Singapura dilihat sebagai negara yang mengabaikan
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kesepakatan regional untuk menentang pencaplokan Palestina oleh Israel dan

Zionismenya.

Kalau dibiarkan hal itu tentu saja akan melemahkan kerjasama Asean. Dan kalau

seandainya Asean tidak ada, maka sudah jelas wadah untuk menyelesaikan

masalah tersebut tidak ada.akibat yang akan timbul adalah sangat fatal sekali,

karena pada waktu itu Malaysia sudah mengancam akan memutuskan pengiriman

air bersih ke Singapura. Kalau hal ini sampai terjadi tentu saja Singapura akan

mengalami kesulitan-kesulitan.

Akan tetapi semua hal itu bisa diselesaikan dengan jalan damai. Singapura melalui

menteri luar negerinya mengeluarkan suatu pernyataan:

.....undangan kepada presiden Israel untuk mengunjungi Singapura, tidak berarti

Singapura dapat menerima dan menyetujui kebijaksanaan yang diambil Israel,

selanjutnya ia mengatakan Israel memberikan bantuan kepada Singapura dalam

membangun angkatan udaranya, saat Singapura memperoleh kemerdekaannya

tahun 1965 (Kompas:13 Desember 1986: hal.1).

Dalam halini Singapura menegaskan bahwa undangan terhadap Presiden Israel

adalah dilakukan atas hak Singapura sebagai negara merdeka dan

berdaulat.melalui pernyataan menlunya Singapura juga memohon agar anggota

Asean lainnya memahami posisi Singapura dan hubungannya dengan Israel. Hal

ini sebenarnya telah disepakati sebagai prinsip dari berdirinya Asean yaitu

menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara lain dan integritas teritorialnya.

Cuma saja Singapura tidak mengkonsultasikan kebijaksanaannya itu dengan

negara lain.

Akhirnya masalah itu dapat diselesaikan dengan baik, karena Asean telah

memiliki perjanjian tentang cara penyelesaian perselisihan sesama negara anggota

yaitu Treaty of Amity and Cooperation in South Asia. Traktat ini berisikan

penegasan bahwa setiap perbedaan pendapat harus dapat diselesaikan dengan

jalan damai.

Jadi disini terlihat sekali bahwa peranan Asean itu benar-benar penting. Hal ini

penting karena negara-negara dikawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan

yang berbeda-beda bahkan mungkin saling berlawanan. Dalam memperjuangkan

kepentingan nasional masing-masing negara sudah pasti ada pertikaian. Untuk
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mengatasinya didirikanlah Asean, sebagai wadah untuk berunding mengatasi

berbagai macam masalah berdasarkan hukum yang telah disepakati. Maka

perbedaan-perbedaan kepentingan yang timbul bisa diminimalkan, sehingga

kepentingan nasional yang berbeda bisa menyebabkan dua negara berperang bisa

dihindarkan(Morgenthou:1990:14).

Jadi misi Asean dapat diwujudkan antara lain dalam mencegah terjadinya

pertikaian antara sesama negara anggotany. Kalau hal itu bisa dihindarkan tentu

saja kestabilan kawasan bisa diwujudkan. Kalau kestabilan bisa diwujudkan, maka

masing-masing negara anggota akan dapat membangun dirinya sendiri. Akhirnya

terbinalah kerjasama yang saling meguntungkan dan sasaran masyarakat sejahtera

dan damai di Asia Tenggara dapat diwujudkan.itulah implementasi misi Asean di

Asia Tenggara.
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BAGIAN TUJUH

POLITIK LUAR NEGERI NEGARA MAJU

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Amerika adalah sebuah Negara yang didasarkan atas nilai-nilai Puritanisme yang

dalam perkembangannya memiliki sejarah yang unik. Salah satu keunikan itu

adalah pross lahirnya Amerika menjadi sebuah Negara bangsa. Bangsa Amerika

bearasal dari imigran Eropa yang pindah ke Amerika guna mencari kehidupan

yang lebih baik dalam bidang agama, politik, ekonomi dan sosial budaya. Di

Benua Amerika imigran itu tumbuh menjadi bangsa yang besar salah satunya

disebabkan oleh adanya prinsip yang mendasari perjuangan mereka di Benua

Amerika. Prinsip itu adalah keinginan untuk menjadi contoh bagi semua umat

manusia seperti nilai-nilai yang terdapat dalam Puritanisme (Boorstin, 1953:36-

55).

Keinginan untuk menjadi contoh bagi semua umat manusia tersebut

dinamakan dengan Sense Of  Mision (Merk, 1963) atau menganggap diri mereka

sebagai bangsa yang memiliki a special commission (morgan, 1958) yaitu orang-

orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memberi contoh bagi seluruh umat

manusia. Inti dari sense of mission atau sebagai yang mengemban a special

commission itu adalah perjuangan individu untuk mendapatkan kebebasan dan

kemerdekaan. Negara harus menjamin dan menyediakan space agar setiap

individu dapat berkembang dengan baik dan dapat mengejar kebahagiaan.

Ada tiga istilah yang digunakan untuk menyebut kemerdekaan kebebasan

yaitu liberty, freedom dan rights. Ketiga istilah ini mempunyai arti yang hampir

sama yaitu adanya hak setiap individu untuk menentukan dan mencapai apa yang

diingininya tanpa pembatasan-pembatasan dan kalau ada pembatasan harus atas

persetujuan individu yang bersangkutan. Diantara hak-hak itu adalah

kemerdekaan beragama, berfikir, mengeluarkan pendapat, berkumpul,

kemerdekaan berusaha dan mengejar kebahagiaan (Sargent, 1987:47).
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Ide kebebasan dan kemerdekaan ini bermula dari revolusi protestan pada

tahun 1500-1600 yang dipelopori Marthin Luther dan John Calvin. Ia memprotes

praktek yang ada dalam Gereja Khatolik yang nilainya penuh dengan tahayul dan

menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan manusia secara alami. Mereka telah

mencoba mencari tempat yang  baik untuk mempraktekkan keyakinannya di

Negara Eropa dan Inggeris, tapi praktek kerajaan yang begitu ketat dengan

seremonial telah merampas kebebasan dan kemerdekaan manusia. Maka mereka

pindah sebagai imigran ke Amerika yang dimuali pada tahun 1620 di Plymouth

Bay Colony, kira-kira di negara bagian Massachussetts sekarang. Salah seorang

pimpinan mereka yang sangat terkenal adalah John Winthrop. Ia menyampaikan

suatu misi suci yang mereka bawa dari Eropa ke Amerika bahwa mereka akan

menjadi contoh bagi semua umat manusia sebab kaum puritan akan membangun

kerajaan Tuhan sesuai dengan petunjuk Kitab Injil. Hal ini disampaikan oleh

Winthrop di atas kapal Arabela pada tahun 1629. Ia dengan bangga mengatakan

bahwa kelompok puritan adalah manusia yang ditunjuk oleh tuhan untuk menjadi

contoh bagi seluruh umat manusia. Ia mengatakan “We would be a city set on a

hill, the eies of all people are upon us” (Morgan, 1958:70). Jadi Amerika sejak

dari mula adalah sudah dianggap dirinya adalah sebagai contoh untuk mengajari

umat manusia (Eropa) untuk berdemokrasi menghargai kebebasan dan

kemerdekaan.

Kemudian misi ini dinyatakan secara jelas dalam deklarasi kemerdekaan

Amerika bahwa Negara dibuat adalah untuk kemerdekaan dan kebahagiaan rakyat

dan bukan sebaliknya. Deklarasi kemerdekaan Amerika menyatakan:

We hold these to be self-evident, that all menare created equal, that they

are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among

these are life, liberty and pursuit of happiness. That so secure these rights

government are instituted among men deriving their just power from

consent of the governed (Tindall, 1984:A1).

Jadi misi Amerika itulah yang mewarnai kebijaksanaan perkembangan

Amerika mulai dari expansi dari pantai timur (New England) ke pantai barat

(Texas, California, dll), Hawaii, Alaska dan pembentukan Negara sahabat yang

selalu di bawah lingkup nilai-nilai misi Amerika. Sampai hari ini Amerika selalu
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menganggap dirinya adalah pendekar demokrasi dan HAM yang ukurannya

adalah nilai-nilai Amerika, Amerika akan menghancurkan suatu Negara yang

dianggap melanggar demokrasi dan HAM walaupun itu akanmemakan biaya yang

sangat mahal termasuk nyawa prajurit Amerika. Sebab hal itu adalah pelaksanaan

misi suci dari nilai-nilai puritanisme Amerika sejak awal abad ke-17 yang selalu

hidup didalam setiap diri orang Amerika bahwa Amerika harus menjadi contoh

bagi seluruh dunia dalam hal demokrasi, penegakkan HAM dan lingkungan hidup.

Amerika harus menjadi “a city upon a hill” bagi seluruh dunia.

POLITIK LUAR NEGERI NEGARA PERANCIS

Sejak abad ke-18 politik luar negeri Perancis selalu mengikuti dua sasaran utama

yaitu politik batas alam dan politik status quo atau pertimbangan kekuatan di

Eropa. Pola-pola kebijakan luar negerinya ini telah mencerminkan  kekuatan

Perancis selama bertahun-tahun, namun secara perlahan-lahan pola-pola ini

mengkristal menjadi dogma-dogma dan mitos-mitos yang terlepas sama sekali

dari realitas abad ke-20. Namun justru atas kerangka mitos itu pulalah politik luar

negeri Perancis terbentuk.

Sasaran dasar politik luar negeri Perancis pada waktu itu masih tetap

melanjutkan  posisi ”imperial” dan ”kontinentalisme”. Untuk mempertahankan

posisi kontinental di Eropa, misalnya, De Gaulle menandatangani Perjanjian

Perancis-Soviet 1944 untuk menjamin keamanan Perancis dari ancaman Jerman.

Sedangkan ”Imperialisme” Perancis berakar dari tradisi Perancis yang

mengatakan bahwa Perancis bukan hanya pemimpin poltik di Eropa tetapi ide-ide,

kebudayaan serta peradabannya yang tinggi harus diekspor ke negara-negara

Eropa lainnya serta ke seluruh dunia. Hal inilah yang kemudian dipakai untuk

membenarkan agresivitas dan ekspansionisme Perancis pada masa pemerintahan

Kaisar Napoleon Bonaparte.

Berakhirnya Perang Dunia II membuat keadaan menjadi lain dan secara

otomatis mengikis pola-pola tradisional politik luar negeri Perancis yang ingin

menjadi kekuatan yang utama di daratan Eropa. Perancis yang tergabung dalam

jajaran negara-negara sekutu Barat giat membangun kembali Eropa yang porak



126

poranda akibat perang. Di saat itu pulalah Republik Keempat Perancis dilanda

krisis politik, ekonomi, sosial akibat dari perang kolonial berlarut-larut di Aljazair,

yang akhirnya membawa ke kejatuhannya.

De Gaulle tampil sebagai penyelamat, mendirikan Republik Kelima

Perancis dan berusaha mengembalikan kebesaran dan kejayaan Perancis. Ia

berusaha merealisasikan ide-ide dan ambisinya menjadikan Perancis kekuatan

ekonomi, politik dan militer di Eropa, dan mewujudkan Perancis yang memiliki

kekuasaan penuh untuk memutuskan masalah-masalah Eropa maupun dunia,

seperti posisi Perancis dalam sistem pertahanan Barat, hubungan Perancis-Uni

Soviet-AS maupun Perancis di Dunia Ketiga. Dengan pembangunan kekuatan

nuklir yang pesat, Perancis telah menuju ke politik luar negeri yang menurut

pandangan publik Perancis sebagai ”jauh lebih independen” terhadap AS maupun

NATO. De Gaulle pada masa-masa ini melihat bahwa Eropa yang lemah berada di

bawah ”Hegemoni” AS, dan sebagai anggota NATO merasa terikat pada aliansi

regional ini, sehingga tidak bebas bertindak di Eropa maupun di dunia dan bahaya

ini dipandang oleh De Gaulle akan merintangi cita-cita dan ambisinya. Dalam hal

ini, De Gaulle menghendaki agar masalah Eropa dipecahkan oleh Eropa sendiri,

misalnya masalah reunifikasi Jerman, usaha menghadapi ancaman Soviet ke

Eropa Barat. Setelah berhasil membangun kekuatan nuklirnya, Perancis merasa

berhak untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pertahanan nasionalnya

sendiri yang bebas dari payung nuklir AS dan iniliah yang kemudian membawa

Perancis keluar dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 1968.

Nasionalisme Perancis pada masa-masa itu dapat diidentikkan sebagai

sikap anti AS dan kekuatan Eropa lainnya yang dianggap sebagai saingannya

(baca Inggris). Namun sejak tahun 1970-an pengganti-penggantinya seperti

Pompidou, Giscard d’Estaing maupun Mitterand tampaknya berusaha menjauhkan

sikap Anti AS. Pompidou misalnya, mengupayakan perluasan MEE dengan

mengizinkan Inggeris masuk menjadi anggotanya, suatu hal yang amat ditentang

habis-habisan oleh De Gaulle. Dengan AS juga ditandatangani perjanjian di

bidang moneter. Hubungan dengan AS pada masa Giscard d’Estaing malah

semakin meningkat dengan tidak mengabaikan pentingnya hubungan dengan Uni

Soviet, antara lain ketika ia mengunjungi Moskwa pada tahun 1980 sebagai
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realisasi gagasan yang dicanangkan oleh De Gaulle. Betapapun terjadi perubahan

dalam politik luar negeri Perancis setelah De Gaulle, perubahan tampak tidak

mendasar sifatnya misalnya tidak ada satupun pengganti De Gaulle yang berusaha

menjadikan Perancis anggota penuh NATO kembali. Juga dasar politik luar negeri

lainnya seperti strategi menghadapi Soviet maupun ide-ide Eropa serta cita-cita

peranan globalnya tidak mengalami perubahan mendasar.

POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA

Jika dilihat sejarah penemuan Benua Australia oleh Inggeris sangat jauh

berbeda dengan sejarah penemuan Amerika. Sejarah perpindahan orang Eropa

ke Australia juga sangat jauh berbeda dengan sejarah perpindahan orang

Eropa ke Amerika. Orang Eropa yang pindah ke Australia (terutama dari

Inggeris) adalahpara criminal yang akan menjalani hukuman penjara di Benua

Australia. Jadi yang pindah ke Australia adalah para konflik (residivis) yang

mendapat hukuman yang sangat berat dan dikirim ke Australia melalui jalan

laut tanpa rasa perikemanusiaan. Proses hukuman yang mereka lalui di

Australia adalah sangat kejam. Sisa-sisa kekejaman itu masih bisa disaksikan

di museum Negara bagian Tasmania di kota Hobart dan pada peninggalan

sebuah benteng yang sangat terkenal dengan penjaranya yaitu penjara Port

Arthur di pantai selatan pulau Tasmania sangat dingin pada waktu winter.

Sehingga Australia pada masa lalu dikenal dengan istilah “Penal

Colonies” atau penjara yang sangat besar. Jadi nenek moyang orang Australia

adalah para criminal, para penjahat dan residivis. Jadi dilihat dari sejarahnya

Australia tidak memiliki misi suciseperti yang dimiliki oleh Amerika dalam

kepindahannya ke dunia baru. Bahkan sampai hari ini Australia adalah bagian

dari Inggeris; yang pada tahun 1760-1776 Amerika memandang kerajaan

Inggeris tersebut adalah salah satu Negara terkorup di Eropa.oleh sebab itu

adalah sangat tidak masuk akal pada tahun 1999 John Howard mengatakan

bahwa Australia adalah wakil dari Amerika di Asia Pacific.

Selanjutnya timbulnya doktrin Howard adalah dalam rangka

penyelesaian masalah Timor-Timur. Suasana Timor-Timur yang begitu

memanas setelah pelaksanaan referendum yang dimenangkan oleh kelompok
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pro kemerdekaan, berakhir dengan sebuah tragedy kemanusiaan. Australia

telah mengirimkan pasukan ke Timor-Timur sebagai pasukan perdamaian

(Republika, 10-3-2000). Bahkan dalam kerangka penyelesaian masalah Timor

Timur ini John Howard mengemukakan sebuah doktrin bahwa Australia

adalah deputy Amerika di kawasan Asia Pacific. John Howard dengan enteng

mengatakan:

Kami menjalin hubungan yang unik dengan Negara-negara Amerika

Utara yang memainkan peranan penting, khususnya Amerika Serikat,

dalam budaya seluruh duniadan keseimbangan politik seluruh dunia.

Maka kami adalah satu-satunya masyarakat yang terdiri dari unsure

Eropa, Amerika Utara dan Asia. Kami mempertahankan dan

mengembangkan hubungan dengan Amerika Serikat, Inggeris dan

Eropa yang memungkinkan kami memainkan peranan yang lebih luas

pada yang semestinya…..apa yang bakal dilakukan oleh Amerika

Serikat dan sekutunya, kalau daya paksa dibutuhkan, adalah

mewujudkan keputusan yang jelas sudah diambil oleh PBB, saya

menganggap pembelaan wewenang PBB sebagai hal yang penting

sekali (Republika, 28-4-99, hal.4).

Substansi dari doktrin Howard adalah bahwa ia menganggap Australia

adalah wakil Amerika di Asia Pacific dalam hal mengemban misi yang dibawa

oleh Amerika seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Pengadopsian misi Amerika oleh Howard adalah didasari karena bangsa

Australia adalah memiliki unsur Eropa dan unsur Amerika Utara. Oleh sebab

itu Howard merasa berkewajiban untuk mengajari atau membudayakan

bangsa-bangsa yang ada di Asia Pacific untuk berdemokrasi dan menegakkan

hak asasi manusia, termasuk mengajari Indonesia apa yang harus dilakukan

oleh Timor Timur.

Dalam konteks hubungan dengan pemecahan masalah Timor Timur,

sebagai contoh John Howard mungkin melihat Indonesia adalah Negara yang

sangat brutal, tidak menghormati nilai-nilai demokrasi, tidak menghargai

HAM dan lain-lain. Oleh sebab itu Howard dengan langkah yang pasti turun

tangan mengajari bangsa Indonesia untuk menghormati hasil referendum yang
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menurutnya telah dilaksanakan secara demokratis. Untuk itu John Howard

ingin membantu menyelesaikan masalah itu dengan dasar bahwa apa yang

dilakukannya adalah atas izin dari Amerika Serikat. Begitulah Howard

mencari pembenaran atas tindakannya dalam memecahkan masalah Timor

Timur pasca referendum tahun 1999 dengan mengirimkan pasukan tempur ke

wilayah itu.

Jadi secara esensi Doktrin Howard memuat unsur rasisme, dimana

Australia melihat bangsa Indonesia harus diajari dan dibudayakan dalam hal

berdemokrasi, menghargai HAM, menghormati kebebasan mengemukakan

pendapat dan lain-lain. Howard ingin menjadikan Australia sebagai “A city

upon a hill” di wilayah Asia Pacific.

Doktrin Howard sebagai pola baru kebijaksanaan luar negeri Australia dan

reposisi pola kebijaksanaan dan pola hubungan luar negerinya terhadap Negara-

negara Asia dan Pacific. Doktrin Howard adalah sebuah doktrin yang dikeluarkan

oleh perdana mentri Australia John Howard dalam rangka penyelesaian secara

menyeluruh masalah Timor Timur pasca jejak pendapat bulan Agustus 1999. John

Howard berpendapat bahwa Australia memiliki tanggungjawab secara

internasional untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dan mencegah

pertumpahan darah antar kelompok yang saling bertentangan di wilayah itu.

Dalam kaitan ini maka John Howard mengemukakan suatu doktrin untuk

membenarkan tindakan pengiriman pasukan Australia ke Timor Timur dengan

mengatakan bahwa Australia adalah wakil Amerika di Asia Pacific. Oleh sebab

itu Howard mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Australia di Asia Pacific

adalah sama dengan keinginan Amerika untuk melakukan sesuatu terhadap

penyelesaian suatu kasus diwilayah tertentu atau dengan kata lain Australia bisa

bertindak atas nama Amerika di wilayah Asia Pacific.

Doktrin Howard sangat menarik untuk dikaji karena John Howard

berusaha mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam misi yang dibawa oleh Amerika

Serikat dalam mengamankan dunia untuk demokrasi, hak asasi manusia dan

lingkungan hidup. Misi yang dibawa Amerika ini sudah ada mulai sejak

kepindahan kaum puritan (sekelompok intelektual penganut agama Protestan) ke
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Benua Amerika pada awal ke-17. Mereka (kaum puritan) mengatakan bahwa

mereka akan mengajari dunia untuk membangun Negara yang demokrasi, taat

pada injil dan membangun pemerintahan atas izin orang yang diperintah.

Berkaitan dengan hal itu, kalau Howard mengatakan Australia adalah wakil

Amerika di Asia Pacific maka Australia telah menyatakan secara terbuka bahwa

Australia adalah pelaksana tugas dari misi Amerika di Asia Pacific. Segala unsur

yang ada dalam misi atau mission Amerika tentu juga ada dalam Doktrin Howard

sebab doktrin itu mengambil ide sebagai wakil Amerika di Asia Pacific.

Sehubungan dengan itu bagaimanakah prospek hubungan Internasional

bilateral antara Australia dan Indonesia dimasa depan berdasarkan doktrin

Howard tersebut, adalah suatu masalah yang menarik untuk dibahas dan ditelaah

secara mendalam. Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 secara terbuka meletakkan hubungan internasionalnya berdasarkan

atas persamaan derajat dan saling menghormati kedaulatan dan kemerdekaan

masing-masing. Misi Amerika yang kurang lebih dianut oleh Howard memuat

nilai-nilai bahwa Australia memposisikan dirinya lebih tinggi dibandingkan

dengan Negara lain. Australia akan mengajari Negara lain termasuk Indonesia

bagaimana cara berdemokrasi, menghargai HAM, melestarikan lingkungan hidup.

Misi tersebut ada benarnya secara universal, tetapi dalam tatanan nilai dalam

hukum internasional hubungan antar Negara harus didasari oleh prinsip saling

menghargai, persahabatan dan kesederajatan.
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BAGIAN  DELAPAN

INDONESIA DITENGAH POLITIK GLOBAL

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Proses pengambilan keputusan (decision-making process) politik luar negeri oleh

elite politik sangat menentukan arah policies dan actions yang akan diambil.

Proses transformasi inputs menjadi outputs sekaligus merupakan cermin

bagaimana sebuah Negara mengelola politik luar negerinya. Menurut Snyder,

proses pengambilan keputusan dalam politik luar negeri sedikitnya dipengaruhi

oleh tiga factor utama: lingkungan internal, stuktur dan prilaku sosial, serta

lingkungan eksternal.

Nilai -nilai dan prinsip-prinsip politik luar negeri dapat digolongkan ke

dalam tatanan ideal, adapun implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam

hubungan antar aktor politik internasional (termasuk non state actor) tergolong

dalam tatanan operasional. Meskipun terkadang dapat kesenjangan,

inkonsistensi atau bahkan kontradiksi dalam mentransformasikan tatanan ideal

ke dalam tatanan operasional selalu bermuara pada satu tujuan; mewujudkan

kepentingan nasional.

Menurut Norman J.Padelford, “national interest of a country is what its

governmental leaders and in large degree also what its people consider at any

time to be vital to theirnational independence, way of life, territorial security, and

economic welfare. Dalam hal ini, diplomasi dan perang merupakan wahana

(means) politik luar negeri yang paling lazim digunakan sebuah Negara untuk

mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri Indonesia hingga memasuki usia yang ke 60 tidak luput

dari dinamika kesinambungan dan perubahan. Dalam perjalanan sejarah, prinsip

bebas (independent) dan aktif selalu dijadikan pedoman politik luar negeri

Indonesia. Bebas dan aktif menjadi semacam litany dalam pelaksanaan politik
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luar negeri. Namun dalam implementasinya, pengertian “bebas” kadang

ditafsirkan secara elastis. Berbeda dengan “bebas”, prinsip “aktif” lebih memiliki

pengertian yang permanen.

Ketika perang dingin mewarnai konstelasi politik internasional,

prinsip”bebas” diartikan terbatas sebagai tidak mengikatkan diri pada salah satu

blok dari dua Negara adidaya yang bermusuhan. Dalam perkembangannya,

ketika bipolarisme bergeser ke unipolarisme,”bebas” diberi makna lebih longgar

sebagai bebas menentukan sikap terhadap persoalan internasional. Namun

semua sepakat, “bebas” tidak berarti “netral” sebab “netral” memiliki konotasi

pasif. Sementara itu prinsip “aktif” diberi pengertian yang konstan yaitu ikut

secara aktif mengupayakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui di dalam Pasal 1 ayat 2,

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang

menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah :

"Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang
diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi
internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka
menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional."

Politik Luar Negeri atau Kebijakan Luar Negeri tidak terlepas dari berbagai

perkembangan keadaan nasional dan internasional, bahkan Politik Luar Negeri

(Polugri) merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri yang diambil oleh

Pemerintah. Demikian pula dengan Polugri Indonesia yang tidak terlepas dari

pengaruh banyak faktor, antara lain posisi geografis Indonesia yang terletak pada

posisi silang antara dua benua dan dua samuera, potensi sumber daya alam serta

faktor demografi atau penduduk di Indonesia, serta berbagai perkembangan

yang terjadi di dunia internasional.

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan alinea ke empat serta sila ke-2

pancasila adalah merupakan landasan ideal politik luar negeri Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 mencantumkan tujuan dan cita-cita bangsa

Indonesia yang berkaitan dengan hubungan internasional yakni:
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 Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia

 Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadila social

Berlandaskan pada prinsip diatas indonesia menggariskan politik bebas

aktif dalam melaksanakan politik luar negeri. Bebas dalam pengertian bahwa

indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak

sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam

pancasila.kemudian aktif yang berarti bahwa dalam menjalankan kebijaksanaan

luar negeri indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian

internasionalnya melainkan bersikap aktif.

Dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu indonesia

menempatkan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya, sehingga

indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lainyang

berdasarka kpentingan nasional negara-negara itu sendiri.

Dasar-dasar pokok politik luar negeri indonesia adalah:

a) Diabdikan untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan

pembangunan

b) Bebas aktif, tetap anti imperialisme-kolonialisme dalam segala bentuk

c) Ikut ambil bagian dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia khususnya

stabilitas di wilayah asia tenggara, tanpa mengurang kemampuan kita untuk

membangun

d) Mendorong adanya bantuan luar negeri kepada indonesia tanpa disertai

ikatan politik dan syarat yang seringan-ringannya

e) Persahabatan, saling hormat menghormatidan saling tidak mencampuri

urusan dalam negeri masing-masing.

Prioritas dalam hal ini adalah meningkatkan kerjasama antar negara di

asia tenggara dan pasifik selatan, memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi,
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sosial dan kebudayaan antar pemerintahan dan rakyat asia tenggara dan

mempergunakan forum dalam menetapkan solidaritas antar bangsa.

Pelaksanaan politik luar negeri indonesia dapat dibagi atas beberapa periode:

1. Masa Demokrasi Parlementer

Menurut Nazaruddin Syamsudin,dkk (1988:9.12) kepentingan nasional

utama yang hendak diperjuangkan oleh setiap kabinet pada awal

kemerdekaan adalah mencakup masalah keamanan. Karena pada awal

kemerdekaan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah

mempertahankan kemerdekaan yang pada waktu itu mendapat gangguan

dari belanda yang ingin menjajah lagi.

Dalam rangka memperthankan kemerdekaan maka kepentingan

nasional bangsa adalah mengarahkan segala upaya untuk mendapatkan

pengakuan atas kedaulatan yang baru di rebut dari penjajah. Ini merupakan

rangkaian persoalan pertama yang harus dilalui oleh negara dan

pemerintahan baru. Karena kedaulatan itu sah adannya jika telah mendapat

pengakuan dari dunia internasional.

Situasi internasional yang ada telah menunjukkan adanya persaingan

yang bermula dari pertentangan ideologi, satu pihak komunis dan kapitalis

dilain pihak. Dengan ini apa yang harus dilaksanakan oleh indonesia untuk

memperoleh pengakuan kedaulatan perlu adanya kebijaksanaan yang

sepadan, setidaknya tidak bertentangan dengan pandangan dan keinginan

sekutu.

Sikap pandang negara bebas terhadap pertentangan kedua belah

kekuatan itu,hal itu juga merupakan sikap pandang yang juga dibenarkan

oleh indonesia pada waktu itu terlihat dari beberapa usaha indonesia seperti

mencoba membantu india dan mengirim delegasi negara Arab. Sikap politik

luar negeri tersebut ternyata merupakan senjata ampuh bagi kepentingan

nasional indonesia. Dengan berjalan waktu masalah indonesia menjadi

perhatian berbagai negara di dunia.
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Kebijaksanaan politik luar negeri yang dijalankan itu ternyata berhasil

baik. Tidak saja pengakuan dari belanda tetapi dari berbagai negara barat

maupun non-barat. Kebijaksanaan politik luar negeri seperti ini telah

memalingkan pihak sekutu pada indonesia dan datangnya pengakuan

kedaulatan dari pihak non-barat seperti : india, mesir dan lain-lain.

Pada masa orde lama orientasi politik luar negeri indonesia lebih

dekat dengan negara-negara yang berhaluan komunis seperti cina dan

vietnam karena pada waktu itu pemerintah sangat anti kolonialisme dan

imperialisme yang umumnya datang dari barat.

Sedangkan pada masa orde baru orientasi politik luar negeri indonesia

adalah lebih cenderung ke barat karena pada waktu itu indonesia banyak

membutuhkan bantuan dunia barat untuk melaksanakan program

pembangunan nasional

2. Masa Orde Lama Dan Demokrasi Terpimpin

pada masa ini politik luar negeri indonesia berkisar pada ideologi dan

diwarnai oleh sikap psikologis-politis dan sukarno berusaha mengelola krisis

politik di dalam dan luar negeri dengan pemikirannya sendiri.

Dalam politik luar negeri sukarno memberikan enrgi baru sebagai motor

penggerak gagasan-gagasan. Terlihat dari gagasan dalam politik luar negeri

dikenal dengan politik mercusuar. Banyak negara tetangga( kawasan asia

tenggara) menentang politik luar negeri indonesia karena kurang bersahabat

dengan tetangga. Bagi pihak Amerika Serukat dan sekutunya. Politik luar

negeri indonesia dianggap sebagi ancaman terhadap tata hubungan yang

telah terbentuk. Kepentingan utama indonesia adalah masalah keamanan.

Keamanan telah diinterpretasikan dengan politik luar negeri yang anti

terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sikap politik luar negeri indonesia

ini membuat sifat indonesia menjadi anti barat dan pro blok timur. Sikap

politik luar negeri indonesia yang anti kolnialisme dan imperialisme telah
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menggeser politik luar negeri indonesia semakin dekat dengan pihak

komunis.

3. Masa Orde Baru

Kebijakan luar negeri mulai dibebani oleh tugas untuk mencari dana dari luar

negeri serta hubungan harmonis dengan pemilik modal dan teknologi mulai

diciptakan dan menduduki tempat yang baik. Strategi politik luar negeri

talah ditujukan untuk terciptanya stabilitas sosial-ekonomi dan politik dalam

negeri

Pelaksanaan politik luar negeri didahului dengan mencabut konfrontasi

terhadap malaysia dan singapura. Pembangunan nasional merupakan fokus

utama bagi indonesia membawa pada perbuatan sikap dalam menjalin

hubungan dengan negara lain.

4. Masa Reformasi dan Pasca Reformasi

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada bulan

Mei 2005 telah memperkenalkan suatu konsep baru kebijakan luar

negeri ”konstruktivis” yang pada intinya untuk mengembangkan tiga macam

kondisi dalam pelaksanaan politik luar negeri, yakni;

1. pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri

2. konektivitas yang sehat dalam urusan internasional

3. identitas internasional yang solid bagi indonesia yang didasarkan pada

pencapaian domestik dan diplomatiknya.

Arah kebijakan dari Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan

Kerjasama internasional pada masa sekarang adalah :

1. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka

memperjuangkan kepentingan nasional termasuk dalam penyelesaian

masalah-masalah perbatasan dan dalam melindungi kepentingan

masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
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2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan

pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN;

3. Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerjasama

internasional, bilateral dan multilateral maupun kerjasama regional

lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan

internasional;

4. Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat internasional dan

tercapainya tujuan pembangunan nasional;

5. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri

sesuai dengan undang-undang.

Tantangan Diplomasi Multilateral Indonesia

Dalam masa lima tahun terakhir terhitung sejak 1999, Indonesia menghadapi

berbagai masalah di fora internasional yang merupakan dampak dari

perkembangan yang terjadi pada tingkat nasional dan internasional. Kita melihat

melemahnya multilateralisme dan menonjolnya unilateralisme sebagaimana

terlihat antara lain dari penerapan doktrin AS tentang pre emptive war,

melemahnya pematuhan terhadap berbagai perjanjian internasional, tetap

macetnya upaya perlucutan senjata di Konferensi Perlucutan Senjata,

meningkatnya terorisme, terlantarnya upaya membentuk Negara Palestina dan

meningkatnya kekejaman Israel di wilayah Palestina yang didudukinya, alotnya

penyelesaian pendudukan AS di Irak, perbedaan posisi antara Negara

berkembang dan Negara maju mengenai strategi pembangunan dalam ekonomi

global, dan kegagalan upaya melaksanakan komitmen Agenda Pembangunan

Doha di KTM Cancun.

Situasi keamanan internasional secara umum dapat dikatakan tidak

kondusif bagi upaya-upaya perlucutan senjata. Peristiwa 11 September 2001

telah semakin mendorong Amerika Serikat melakukan review dan adjustment

dalam kebijakan luar negeri, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

Serangan terhadap WTC dan Pentagon telah membuka mata AS mengenai
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bentuk ancaman baru yang datang dari suatu entity non Negara. Bagi AS,

pendekatan multilateral yang terkesan lamban bukan merupakan satu-satunya

jalan untuk mengatasi masalah-masalah langsung menyangkut kepentingan

keamanan nasional.

Sikap go it alone actions dan a la carte diplomacy dalam rangka

mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan AS tersebut tercermin

dalam sikap pembatalan secara sepihak terhadap Traktat Rudal Anti-Balistik

(ABM) dalam rangka pengembangan national missile defence (NMD),

penolakannya terhadap proses penguatan rezim Konvensi Senjata Biologi (BWC),

bersikap kaku dalam masalah transfer senjata ringan dan caliber kecil kepada

pihak non-negara, menolak inspeksi OPCW terhadap fasilitas industri farmasinya

serta penyerangannya terhadap Rejim Taliban. Upaya koalisi internasional untuk

memerangi terorisme merupakan cerminan dari apa yang oleh sementara

pengamat disebut sebagai multilateralism on a very selfisb ground.

Perkembangan di dalam negeri juga berdampak diberbagai forum seperti

proses pengendalian ad hoc  HAM tentang pelanggaran berat HAM di Timor

Timur yang dinilai tidak sesuai dengan standar internasional tentang keadilan,

meningkatnya tuduhan tentang pelanggaran HAM di Aceh dan di Papua, dan

adanya “ladang” terorisme di Indonesia. Di samping perkembangan yang kurang

menguntungkan tersebut adapula perkembangan yang cukup positif sebagai

upaya di Indonesia, antara lain komitmen Durban untuk memerangi rasisme dan

xenophobia, komitmen internasional tentang ICT, keputusan sidang komisi HAM

untuk tidak lagi mengeluarkan Chairperson’s Statement tentang Timor Timur

yang selama ini dijadikan sasaran untuk mengecam Indonesia.

Prospek situasi internasional dalam beberapa tahun kedepan tampaknya

masih belum menentu dan suram, baik di bidang politik dan keamanan, ekonomi

dan perdagangan, maupun di bidang kemanusiaan dan social. System

internasional yang ada belum mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada

dan berlarut-larut, seperti konflik antarnegara, konflik internal, pendudukan oleh

kekuatan asing, unilateralisme AS yang mengancam integritas PBB dan
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multilateralisme, masalah HAM dan kemanusiaan, kemiskinan dan kesenjangan

pembangunan.

Terorisme dan upaya untuk mengatasinya, Pre Emptive War AS terhadao

Irak yang berdampak negatif terhadap perdamaian dan keamanan internasional

akan terus bergulir, yang pada gilirannya berpengaruh besar terhadap

perekonomian dunia, terutama terhadap sejumlah sektor kegiatan ekonomi,

antara lain sektor transportasi dan pariwisata. Hal ini diperburuk setelah adanya

wabah penyakit SARS beberapa waktu lalu dan tanda-tanda munculnya kembali.

Tak kalah pentingnya adalah berlanjutnya ketidakpastian perekonomian dan

perdagangan dunia setelah gagalnya KTM ke-5 WTO di Cancun yang

menindaklanjuti Agenda Pembangunan Doha. Perkembangan-perkembangan

tersebut merupakan kenyataan global yang sangat mempengaruhi lingkungan

strategis yang akan ikut menentukan keberhasilan upaya-upaya Indonesia dalam

memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum multilateral dan global.

Sebagai Negara yang sedang memulihkan perekonomian yang terpuruk

dan meningkatkan citra serta mempertahankan keutuhan wilayah akibat adanya

krisis ekonomi yang disertai dengan konflik-konflik horizontal dan vertikal serta

serangan pihak teroris dan tuduhan pelanggaran HAM, perjuangan Indonesia di

forum multilateral dan global akan cukup berat. Untuk itu, meskipun masih

menghadapi berbagai keterbatasan dalam menyesuaikan diri dengan standard

dan norma global yang terus bergulir, Indonesia tidak dapat menghindari

kenyataan tersebut. Tidak ada pilihan lain kecuali bahwa Indonesia harus

menempatkan masalah-masalah global tersebut dalam konteks kepentingan

nasional dan karenanya menjadi faktor penting dalam perumusan politik luar

negeri  Indonesia untuk diperjuangkan dalam perundingan-perundingan di forum

multilateral dan global.

Seraya mendorong kerjasama internasional dalam mewujudkan suatu

system internasional yang seimbang dan adil, mengupayakan adanya bentuk

bantuan teknik untuk meningkatkan kapasitas pembangunan Indonesia,

mengupayakan datangnya para investor asing, perlu diupayakan perbaikan-
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perbaikan dalam negeri di bidang pertahanan keamanan, perlindungan HAM,

supremasi hukum, pemulihan ekonomi. Untuk semua itu diperlukan penanganan

yang lebih serius, terpadu dan komprehensif sejalan dengan misi yang diemban

yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya dan dana yang ada.

Khususnya mengenai kondisi dalam negeri, kiranya pernyataan

organisasi-organisasi internasional dan Negara-negara maju mengenai

kelemahan yang ada di dalam negeri perlu ditanggapi secara positif dan dengan

pikiran lebih jernih. Perlu semakin disadari bahwa Indonesia tidak lagi dapat

melimpahkan kegagalan Negara-negara berkembang pada norma-norma

internasional baru dalam system hubungan internasional yang ada. Ada faktor

lain yang perlu disadari atas kegagalan Negara-negara berkembang, yaitu tidak

adanya konsistensi dan transparansi dalam peraturan perundang-undangan dan

lemahnya koordinasi antarlembaga yang ada di dalam negeri. Kurangnya

konsistensi dan transparansi tersebut sangat melemahkan dukungan terhadap

posisi Indonesia. Sedangkan lemahnya koordinasi di dalam negeri juga

menyulitkan tumbuhnya konsensus nasional. Tidak adanya konsensus nasional

mengenai posisi RI tentang masalah tertentu menyebabkan delegasi tertentu

menyebabkan delegasi RI tidak dapat berpartisipasi dalam upaya perumusan

nilai international (standard setting), sehingga akhirnya Indonesia akan terpaksa

menerima apa pun yang dirumuskan oleh pihak-pihak lain. Terakhir adalah masih

belum adanya stabilitas sosial politik di dalam negeri.

Dalam menghadapi hal tersebut di atas Indonesia juga tetap perlu

memajukan diplomasi multilateral secara konsisten dan terukur dengan

berperanan aktif di berbagai forum PBB, di Konferensi Perlucutan Senjata, di

WTO dan di organisasi internasional lainnya. Pada saat Indonesia diberi

kepercayaan untuk menduduki berbagai jabatan seperti Ketua Kelompok Asia di

Sidang HAM, Ketua Sidang Wakil Pribadi G-15, Ketua Kelompok Asia di UNCTAD,

Koordinator bidang Ekonomi Kelompok OKI, Ketua Kelompok Negara-negara

pendukung konsep spesial product di WTO. Mengenai masalah perlucutan

senjata khususnya Non-proliferation Treaty, disamping telah dipercaya menjadi
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Ketua untuk Prepcom ke-3 untuk NPT Review Conperence sampai tahun 2005,

juga akan bertindak sebagai Chairman Main Committee I.

Diperkirakan bahwa dalam periode 3-5 tahun kedepan Indonesia akan

terus menghadapi berbagai peristiwa penting, baik nasional maupun

internasional, yang mungkin belum pernah terjadi di masa-masa lalu. Namun

demikian, dalam situasi seperti itu Indonesia harus tetap aktif memperjuangkan

kepentingan nasional Indonesia di berbagai forum internasional. Dalam situasi

seperti itu kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia harus tetap

dapat dipertahankan, sebagaimana terlihat keanggotaan Indonesia pada

berbagai organisasi internasional maupun kepercayaan yang diberikan untuk

mengetahui berbagai forum internasional.

Terakhir, mengingat pesatnya kemajuan teknologi informasi serta

tingginya lalu-lintas informasi yang dilakukan lewat internet, upaya untuk lebih

memaksimalkan penyebaran informasi melalui pemanfaatan internet perlu

diperhatikan dan ditingkatkan dimasa depan. Tingginya kegiatan-kegiatan yang

dapat dikategorikan sebagai kegiatan penerangan, serta peluang kegiatan-

kegiatan yang dapat dikembangkan untuk mempromosikan, membentuk citra

Indonesia dan diplomasi public kepada civil society di Indonesia, menuntut

sumber daya manusia, anggaran dan perhatian penuh. Dalam kaitan itu kiranya

perlu sarana pendukung dalam bentuk tenaga dan anggaran serta penggarapan

aspek penerangan secara terpadu pada aspek multilateral sudah waktunya

dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.

Memang hanya dengan penyempurnaan yang terus-menerus, baik pada

aspek substansif maupun non substansif, semua tantangan yang ada saat ini

dapat dimanfaatkan menjadi peluang bagi pelaksanaan diplomasi multilateral

untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
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BAGIAN SEMBILAN

AFTA DAN NAFTA

AFTA (Asean Free Trade Area)

AFTA merupakan wujud dari negara-negara Asean untuk membentuk

suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing

ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis

produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

AFTA dibetuk pada waktu konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke IV

di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan AFTA merupakan wujud

dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan

bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan

regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan

dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008). Kemudian dipercepat menjadi tahun

2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

CEPT AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA adalah

adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea untuk impor barang bagi

Brunei Darrussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapura

dan Thailand, dan bagi Caombodja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun

2015.

CEPT AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui

penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan

hambatan-hambatan non aktif lainnya.

Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adnya

kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei

Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapura, dan

Thailand, dan bagi Cambodja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.
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NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas

negara-negara Amerika Utara: Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Pada

hakekatnya NAFTA telah terbentuk sejak tahun 1988, karena sejak tahun Serikat

dan Kanada. Pada saat itu kerja sama ekonomi antara Kanada dan Amerika

tersebut masih bersifat bilateral, dalam rangka memperbaiki kondisi

perekonomian Kanada yang semungkin memburuk diakibatkan meningkatnya

pengangguran dan banyaknya perusahaan-perusahaan Kanada yang memidahkan

investasi ke Amerika Serikat.

AFTA (Asean Free Trade Areal) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN

mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Ketika persetujuan

AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu Brunei,

Indonesia, Malaysia, Fhilipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada

1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang

terdiri dari sepuluh negara ASEAN, keempat pendatang baru terletak dibutuhkan

untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN,

diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA.

AFTA (Asean Free Trade Area) (Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN)

merupakan usul Indonesia pada sidang menteri ekonomi ASEAN ke-22 di Bali

pada Oktober 1990, dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN. Hal

ini didorong oleh karena pada paruh pertama 1980-an negara-negara ASEAN

menghadapi kesulitan ekonomi. Penerimaan wilayah perdagangan bebas akan

membuka jalan bagi liberalisasi lebih jauh bagi ekonomi ASEAN, pembebasan

perdagangan intra-ASEAN diharapkan akan meningkatkan kemampuan bersaing

ASEAN terhadap negara-negar pasifik lainnya. AFTA diharapkan dapat

berkembang secara berkelanjutan apabila ASEAN meningkatkan jumlah komoditi

yang diperdagangkan secara bebas antar negara ASEAN.

AFTA akan punya daya tarik apabila tercipta pasar yang lebih besar dan

dapatnya ASEAN menarik penanaman modal asing yang lebih banyak. Dengan

demikian AFTA juga dapat dimasukkan untuk menciptakan suatu daerah

investasi, telah dari daerah perdagangan. Untuk itu menghadapi semuanya ini,
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ASEAN harus memperbaiki dan menciptakan faktor-faktor penarik yang baru,

seperti infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi, selain

dari itu ASEAN juga harus mengusahakan pengembangan diri sebagai suatu

daerah investasi. Sasaran akhir AFTA adalah menciptakan suatu pasar regional

dengan penurunan bea masuk paling tinggi 5 persen pada masa tansisi 10 tahun.

Dalam transisi ini bea import yang berasal dri negara-negara ASEAN akan

diturunkan ke tingkat maksimum yang sama bagi setiap negara anggota, yaitu 5

persen pada tahun 2003.

Tujuan perjanjian AFTA dibuat adalah:

1. Untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai pangkalan pengeluaran

dalam pasaran dunia melalui penghapusan halangan tarif dan bukan tarif

dalam ASEAN.

2. Mampu menarik pelaburan asing langsung ke ASEAN

3. Dapat memperoleh barang dagangan dan pengeluaran yang lebih cakap di

ASEAN

4. Mewujudkan perdagangan intra-ASEAN

5. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar

dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN

6. Menarik investasi asing langsung ke ASEAN

Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah dengan skema “comman

efective preferential tarif (CEPT). Anggota ASEAN memiliki pilihan untuk

mengadakan pengecualian produk dalam CEPT dalam 3 kasus:

1. Pengecualian sementara

2. produk pertanian sensitif

3. Pengecualian umum (sekretariat ASEAN)

Menurut deklarasi Singapura 1992 (28 Januari 1992), kawasan bebas

ASEAN ditubuhkan menggunakan skim CEPT sebagai mekanisme utama mulai 1

Januari 1993 dengan tarif istimewa asas dari 0% hingga 5% dalam lingkungan
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masa 15 tahun. Satu majelis yang bertaraf kabinet juga dibutuhkan untuk

mengawasi, menyelaras dan meninjau pelaksanaan perjanjian skim CEPT untuk

AFTA.

Pada 31 Januari 2003, perjanjian AFTA dan CEPT dipidana dalam perkara

yang berkaitan dengan penghapusan duti-duti import:

Antara perkara-perkara yang disentuh adalah:

2. Duti import produk dalam senarai: senari, termasuk Brunei Darussalan,

Indonesia, Malaysia, philipines, Singapura, dan Thailand akan

dihapuskan tidak lewat dari pada 1 Januari 2010.

3. Duti import produk dalam senari-senari termasuk Kamboja, Laos,

Myanmar dan Vietnam akan dihapuskan tidak lewa dri pada 1 Januari

2015. Namun, penghapusan duti import bagi produk-produk sensitif

dibenarkan tidak lewat dari 1 Januari 2018.

Implementasi AFTA sejak Tahun 1992

 AFTA dilakukan secara bertahap

 perdagangan bebas ASEAN (AFTA) disetujui pada KTT-ASEAN di

Singapura tahun 1992, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan

intra-ASEAN dan pendayagunaan bersama semua sumberdaya dri dan

oleh negara-negara ASEAN. Pada waktu disetujuinya AFTA tersebut trget

implementasi penuhnnya adalah pada 1 Januari 2008, dengan cakupannya

adalah produk industri.

 Sejak tahun 1993, dimulailah program penurunan tarif masing-masing

negara ASEAN-6, melalui penyampaian Legal encaument yang

dikeluarkan setiap tanggal 1 Januari.

 Pada tahun 1994, sidang Menteri Ekonomi ASEAN memutuskan untuk

mempercepat implementasi penuh AFTA menjadi 1 Januari 2003, dengan

cakupannya termasuk produk hasil pertanian.

 Pada tahun 1998, KTT-ASEAN di Hanoi mempercepat implementasi

penuh AFTA menjadi 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas, fleksibilitas
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disini berarti bahwa beberapa produk yang dirasakan masih belum siap,

dapat ditudan pelaksanaannya sampai 1 Januari 2003.

 KTT-ASEAN tahun 1998 tersebut juga menyepakati target-target

penurunan tarif sebagai berikut:

o Tahun 2000 : menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5%

sebanyak 85% dari seluruh jumlah pos tarif yang

dimasukkan dalam inclusion list (IL).

o Tahun 2001 : menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5%

sebanyak 90% dari seluruh pos tarif yang

dimasukkan dalam (IL)

o Tahun 2002 : menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5%

sebanyak 100% dari seluruh pos tarif yang

dimasukkan dalam IL, dengan fleksibilitas.

o Tahun 2003 : menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5%

sebanyak 100% dari seluruh pos tarif yang

dimasukkan dalam IL, tanpa fleksibilitas.

 Kriteria Produk untuk dapat menikmati konsesi CEPT-AFTA

Produk yang dapat menikmati konsesi CEPT-AFTA haruslah memenuhi

persyaratan berikut:

a. Tercanntum dalam inclusion list (dalam bentuk legal enactment)

dinegara tujuan maupun negara asal, sebagaimana pelaksanaan prinsip

Recipiocity (timbal-balik)

b. Memenuhi kandungan ASEAN content minimum 40%

c. Menggunakan surat keterangan Asal-Forum D

 Mekanisme Sengketa dalam AFTA

Dalam perjanjian CEPT-AFTA, perselisihan atau sengketa dapat diproses

penyelesaiannya secara formal melalui dispute settlement Mechanism.

Namun dalam prakteknya tidak ada sengeketa yang di proses secara formal

melalui mekanisme ini. Sengeketa yang terjadi diselesaikan melalui semangat

ASEAN dan secara kekeluargaan, melalui pertemuan yang bertingkat-tingkat
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dalam working group, senior economic official meeting (SEOM). AFTA

council dan menteri-menteri ekonomi dan (AEM).

AFTA yang digagas sejak 1992 merupakan ikhtiar nyata, negara-

engara anggota ASEAN untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan

kegiatan ekonomi lain-lain di antara mereka. Diantara sepuluh negar anggota

ASEAN, lima negara anggota awal akan memulai pemberlakuan AFTA tahun

ini dan menyusul anggota lain seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei, dan

Myanmar.

Inti AFTA adalah CEPT (common effective preferential tariff),

yakni barang-barang yang di produksi diantara negara ASEAN yang

memenuhi ketentuan setidaknya 40% kandungan lokal akan dikenai trif hanya

0-5%.

Anggota ASEAN mempunyai 3 opsi pengecualian CEPT tersebut

dalam tiga kasus, yakni :

o Pengecualian sementara

o Produk pertanian yang sensitif

o Pengecualian umum lainnya

Untuk kategori pertama, pengecualian hanya bersifat sementara

karena pada akhirnya akan memenuhi standar yang ditargetkan, yakni 0-5%,

sedangkan khusus produk pertanian sensitif bisa diundur sampai 2010, bisa

dikatakan paling lambat 2015, semua tarif diantara negara ASEAN akan

mencapai titik 0%.

Secara umum, situasi ekonomi Indonesia sangat sulit, perdagangan

Indonesia dalam kurun 2000-2002, melemah, baik dalam kegiatan ekspor

maupun impor, kondisi ekonomi makro ditambah stabilitas. Politik yang tidak

mantap serta penegakkan hukum dan keamanan yang buruk ikut

mempengaruhi daya sering kita dalam perdagangan dunia. Memang secara

umum beberapa produk kita siap berkompetisi, misalnya; minyak kelapa

sawit, tekstil, alat-alat listrik, gas alam, sepatu dan garmen, tetapi, banyak
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pula yang akan tertekan berat memasuki AFTA, diantaranya, produk

otomatis, teknologi informasi dan produk pertanian.

Dalam AFTA, peran negara dalam perdagangan sebenarnya akan

direduksi secara siginifikan, sebab mekanisme tarif yang merupakan

wewenang negara di Pangkas. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma

yang sangat signifikan, yakni dari kegiatan perdagangan yang mengandalkan

proteksi negara menjadi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Tidak saja

secara nasional atau regional dalam AFTA, namun juga secara global karena

itu, kekuatan manajemen, efesiensi, kemampuan permodalan dan keunggulan

produk menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Selain menghadapi berbagai persoalan, AFTA jelas juga membawa

sejumlah keuntungan;

1. barang-barnag yang semula di produksi dengan biaya tinggi akan bisa

diperoleh konsumen dengan harga lebih murah

2. sebagai kawasan yang terintegrasi secara bersama-sama, kawasan

ASEAN akan lebih menarik sebagai lahan investasi

NAFTA (NORT AMERICAN FREE TRADE AREA)

NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas

negara-negara Amerika Utara; Amerika serikat, Kanada dan Meksiko. Pada

hakekatnya NAFTA telah terbentuk sejak tahun 1988, sejak tahun 1988 tersebut

telah dimulai kerjasama perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada.

Pada saat itu kerjasama ekonomi antara Kanada dan Amerika Serikat tersebut

masih bersifat bilateral, dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian Kanada

yang semakin memburuk diakibatkan meningkatnya pengangguran dan

banyaknya perusahaan-perusahaan Kanada yang memindahkan investasi ke

Amerika Serikat.

Pada dasarnya NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan

kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi, mulai dari

diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi tertentu hingga
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adanya perlakuan adil terhadap penanaman modal asing yang akan menanamkan

modalnya di masing-masing negara peserta. NAFTA didirikan pada tanggal 12

Agustus 1992 di Washington DC oleh wakil-wakil dari pemerintahan Kanada

serta pemerintahan tuan rumah yaitu Amerika Serikat dan diresmikan pada

tanggal 1 Januari 1994.

Saat masih direncanakan, NAFTA adalah topik yang sering

diperdagangkan antara ketiga negara, saat Presidwen George bush (yang berperan

utama pada perencanaan) dan presiden Bill Clinton (yang membantu

mempromosikan dan mengimplementasikan NAFTA) mendukung perjanjian,

milyaner Texas Roos dan politikal Pat Buchanan menentangnya. Banyak yang

berfikir NAFTA akan menyebabkan hilangnya pekerjaan di Amerika Serikat

karena kebanyakan perusahaan berpindah ke utara dengan alasan murahnya

tenaga kerja dan deregulasi pasar. Dan juga meningkatnya eksploitasi tenaga kerja

dan pelanggaran hak azasi manusia. Alasan lain adalah membantu menyelesaikan

masalah ekonomi Meksiko dan ketiga negara akan mendapat keuntungan dengan

meningkatnya perdagangan. Pakar lingkungan berpendapat dengan meningkatnya

perdagangan akan berdampak pula pada perkembangan industri di Rio Grande

yang akan menyebabkan masalah polusi semakin bertambah. Pendukung NAFTA

mulai berpendapat bahwa polusi sepanjang perbatasan. NAFTA menghilangkan

semua batas-batas nonaktif bagi perdagangan sektor pertanian antara Amerika dan

Mesiko. Ketentuan-ketentuan agrikultural America Kanda (ETA, Free Trade

Agreement) berdampak sejak 1989 digabungkan dengan NAFTA.

Meksiko dan Kanada mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang

terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian. Perjanjian

Kanada-Meksika menghilangkan hampir semua tarif baik secara langsung atau

selama 5,10, 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut berdampak pada perdagangan

susu, ayam, telur dan gula.
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 Sektor Pertanian Amerika

Kanada dan Meksiko adalah pasar eksport kedua dan ketiga terbesar

bagi Amerika. Gabungan kedua eksport tersebut lebih besar dibanding

eksport ke Jepang atau 15 anggota Europian Union. Sejak tahun fiskal

(1992-1998), nilai eksport keluar sektor pertanian Amerika meningkat 36

persen. Selama periode tersebut eskport pertanian dan makanan pada

kedua pasa NAFTA meningkat 48 persen.

 Perdagangan dengan Meksiko

Selama tahun fiskal 1997-1998 eksport makanan dan pangan

Amerika ke Meksiko meningkat dan 881 juta dolar menjadi 5,9 milyar

dolar. Level terbesar selama 5 tahun dalam NAFTA. Amerika banyak

mengeksport produk negara ke Meksiko dibanding China, Hongkon dan

Rusia tahun lalu.

NAFTA menjaga pasar Meksiko terbuka bagi produksi pangan

Amerika walaupun sejarah krisis ekonomi terburuk Meksiko modern. Saat

melemahnya Peso eksport pangan Amerika turun sampai 11 persen tahun

1995, dan meningkat kembali 60 persen tahun 1998.

Meski perdagangan pangan telah meningkat pada dua arah di bawah

NAFTA, dengan bertambahnya eksport pangan 10 persen setiap tahun

sejak tahun 1990-1998. Eksport Amerika mencapai rekor 7 milyar dolar ke

Kanada tahun 1998, dan bertambah lebih dari 89% sejak 1990. Buah-

buahan dan sayuran segar, makanan ringan dan konsumsi makanan lainnya

mendekati hampir tiga perempat penjualan di Amerika.

 Ketentuan NAFTA

1. Perlindungan (protection for import-sensitive crop), perlindungan

terhadap hasil sensitif import.

2. Ukuran sanitasi (sanitary and phytosanitary measures): ukuran ini

digunakan untuk melindungi manusia, binatang atau kesehatan dan



146

resiko yang mungkin ditimbulkan oleh penyakit binatang atau

tanaman, zat tambahan makanan atau terkena kontaminasi.

3. Subsidi eksport (eksport subsidies)

4. Dukungan internal (internal support)

5. Angka dan standar kualitas (grade and quality standard), Amerika dan

Meksiko setuju bahwa jika diantara kedua negara menggunakan suatu

ukuran mengenai klasifikasi, angka atau pasar produk domestik untuk

diolah, akan memberikan perlakuan yang menguntungkan produk

import yang sama untuk diolah.

6. Syarat asal (rules o original), kebanyakan peraturan bahan produksi

pangan berasal dari negara-negar AFTA.

7. Komoditas besar (bulk commodities): seluruh komoditas pangan

dalam jumlah besar dan produk-produk yang pasti diolah seperti jus

jeruk dan keju dibebaskan dari ketentuan de minimis, yang

memperbolehkan sampai 7% produk asal non NAFTA dilibatkan pada

pangan NAFTA.

8. Citrus: seluruh jus-jus tunggal (segar, beku, terkonsentrasi, rekonstitusi

dan foritied) harus terbuat dari 100 persen buah-buahan yang berasal

dari NAFTA.

9. Produk susu (dairy product): hanya susu yang berasal dari Amerika

atau Meksiko yang digunakan untuk membuat krim, mentega, yogurt,

es krim dan minimunan mengandung susu yang diperdagangkan.

10. minyak sayur (vegetable oil): seperti pembuatan margarin dan

hydrogera bed

11. Gula (sugar): seluruh pengolaha gula mengambil tempat di teritori

NAFTA.

12. Produksi kacang (peanut products): Meksiko harus memproduksikan

kacang untuk dieksport ke Amerika, Amerika juga mengeksport

produk kacang ke Meksiko.
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 Kerugian

 Kemiskinan di Meksiko

Meskipun banyak keuntungan yang dijanjkan NAFTA, rata-rata warga

Meksiko tidak merasakan manfaatnya sejak dilaksanakannya

perjanjian ini.

Pekerja Amerika juga tidak melihat manfaatnya dari perjanjian

perdagangan ini. Satu setengah tahun pertama dilaksanakannya

NAFTA terlihat perdagangan Amerika menjadi defisit hampir 80.000

pekerja Amerika kehilangan pekerjaannya. Para pekerja dari utara juga

tidak mendapat kebaikan: upah di Meksiko menurun sekitar 40-50%.

Sementara biaya hidup meningkat 80% pendapatan hanya meningkat

30%. Tingkat inflasi tahun 1996 meningkat lebih dari 51% dan 2000

usaha bisnis kecil dan sedang mulai bangkrut dengan meningkatnya

persaiangan dari perusahaan-perusahaan multinasional. Sampai dengan

tahun 1996 lebih dari 2,3 juta warga Meksiko kehilangan pekerjaannya

sejak dilaksanakannya NAFTA. Harga kebutuhan dasar seperti bahan

bakar dan listrik dilaksanakannya pada tingkatan yang tidak terduga.

Setahun setelah jatuhnya mata uang peso, tiga perempat keluarga

Meksiko tidak mampu mendapatkan makanan dasar dan pelayanan

dibutuhkan agar menjaganya tetap di atas garis kemiskinan.

 Permasalahan Sektor Pertanian di Meksiko

Sebelum dilaksanakannya NAFTA, sebagian lahan Meksiko

digunakan untuk produksi jagung yang dihasilkan oleh 2,5 juta petani.

Tahun 1996 Meksiko mengimpor 1,1 milyar dolar jagung, yang

merupakan salah satu produksi terkuatnya
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BAGIAN SEPULUH

AMERIKA SERIKAT dan KRISIS TIMUR TENGAH

Amerika Serikat (USA) adalah sebuah negara menurut sejarah dan kelahiranya

bersifat unik. Keunikan Amerika Serikat dapat dilihat  dari sejarahnya yang

panjang dan sangat menekankan pencarian dan penegakan kemerdekaan bagi

kaum tertindas secara ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Proses

pencarian dan penegakkan kemerdekaan ini didasari oleh nilai-nilai yang termuat

dalam sebuah ideologi yang dinamakan Puritanisme. Puritanisme inilah yang

mendasari dan isi dari American mission atau misi Amerika.

Tulisan ini akan menunjukkan bahwa keterlibatan Amerika dalam krisis

timur tengah pada abad ke 21 adalah perwujudan American Mission dalam

menegakkan kebebasan, kemerdekaan, persemaan dan demokrasi. Hal ini lebih

jauh dapat dilihat dari transformasi American Mission berupa

sebutan/symbol/nama mulai dari Puritanisme, the City upon a hill, Manifest

Destiny, Westward Movement, Great Deal, New Deal, Anti Terorisme dan lain

sebagainya. Semuanya menggambarkan bahwa Amerika Tidak henti-hentinya

berjuang menundukan “alam liar” yang mereka namakan “Alam Frontier” guna

dibudayakan (Civilized) agar nilai-nilai kebebasan, kemerdekaan, persamaan dan

demokrasi dapat hidup secara baik.
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American Mission ini pula  yang menjadi ideologi politik  Amerika dalam

mengatur pemerintahan negara. Produk hukum Amerika mulai dari Declaration

of Independence, Konstitusi Amerika dan berikut Amendemen-amandemenya,

selalu dijiwai oleh nilai-nilai penengakan kebebasan, kemerdekaan persamaan

dan demokrasi. Ideologi politis Amerika ini juga selalu memberi dasar para

pemimpin Amerika untuk membuat kebijakan dan melakukan tindakan agar

kebabasan, kemerdekaan, persamaan dan demokrasi selalu tegak dimuka bumi

ini. Masalahnya adalah ketika ideology politis Amerika ini berhadapan dengan

ideology politis negara-bangsa lain, terjadilah perselisihan mengenai arti

kebebasan, kemerdekaan, persamaan dan demokrasi yang diperjuangkan

Amerika.

Amerika dan Misi yang Dibawanya (American Mission)

Amerika adalah sebuah negara yang didasarkan atas nilai-nilai puritanisme yang

dalam perkembangannya memiliki sejarahnya yang unik. Salah satu keuinikan itu

adalah proses lahirnya Amerika menjadi sbeuh negara bangsa. Bangsa Amerika

Berasal dari imigran Eropa yang pindah ke Amerika guna mencari kehidupan

yang lebih baik dalam bidang agama, politik, ekonoi dan sosial budaya. Di benua

Amerika imigran tumbuh menjadi bangsa yang besar salah satunya diebabkan

oleh adanya prinsip yang mendasari perjuangan mereka di benua yang baru.

Prinsip itu ialah keinginan untukmenjadi contoh begi semua umat manusia

seperti nilai-nilai yang terdapat dalam Puritanisme (Boorstin, 1953: 36-35).
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Keinginan menjadi contoh bagi semua umat manusia tersebut dinamakan

dengan Sense of mission (Merk, 1963) atau menganggap mereka sebagai bangsa

yang memilki a special commisssion (Morgan, 1958) yaitu orang-orang yang

ditunjuk oleh Tuhan untuk memberi contoh bagi seluruh manusia. Inti dari sense

of mission atau sebagai yang mengemban a special commission itu adalah

perjuangan individu untuk mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, persamaan

dan demokrasi. Negara harus menjamin dan menyediakan space agar setiap

individu dapat berkembang dengan baik dan dapat mengejar

kebahagiaanya.Untuk itu negara harus berusaha menyediakan dan menjamin

terpebuhinya kebutuhan warganya dalam semua lapangan kehidupan.

Ada tiga istilah yang digunakan untuk menyebut kemerdekaan dan

kebebasan yaitu liberty, freedom dan right. Ketiga istilah ini mempunyai arti yang

hampir sama yaitu adanya hak setiap individu untuk menentukan dan mencapai

apa yang diiigininya tanpa pembatasan-pembatasan dan kalau ada opembatasan

harus atas persetujuan individu yang bersangkutan. Diantara hak-hak itu adalah

kemerdekaan beragama, berfikir, mengeluarkan penadapat, berkumpul,

kemerdekaan berusaha dan mengejar kebahagiaan (Sargen, 1987:47).

Ide kebebasan dan kemerdekaan ini bermula dari revolusi protestan pada

tahun 1500-1600 yang dipelopori oleh Martin Luther dan John Calvin. Mereka

memprotes praktek yang ada dalam Gereja Khatolik yang dinilainya penuh

tahayul dan menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan manusia secara alami.

Mereka telah mencoba mencari tempat yang baik untuk mempraktekan

keyakinannya di negara Eropa dan Inggeris, tapi praktek pemerintahan kerajaan
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yang begitu ketat dan penuh dengan seremonial telah merampas kebebasan dan

kemerdekaan manusia. Maka mereka pindah sebagai imigran ke Amerika yang

dimualui pada tahun 1620 di Plymouth Bay Colony, kira-kira di negara bagian

Massachusset sekarang. Salah seorang pimpinan mereka yang sangat terkenal

adalah John Winhtrop. Ia menyampaikan suatu misi suci yang mereka bawa dari

Eropa ke Amerika bahwa mereka akan menjadi contoh bagi semua umat manusia

sebab kaum puritan akan membangun  kerajaan Tuhan sesuai dengan petunjuk

kitab Injil. Hal ini disampaikan oleh Winhtrop di atas kapal Arabela pada tahun

1629. Ia dengan  bangga mengatakan bahwa kelompok puritan adalah manusia

yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Ia

mengatakan “ We would be a city set on a hill, the eies of all people are upon us

(Morgan, 1958:70). Jadi Amaerika sejak dari semula sudah menganggap dirinya

(Negera Amerika) sebgai contoh untuk mengajari umat manusia (Eropa) untuk

berdemokrasi, menghargai kebebasan dan kemerdekaan.

Kemudian misi itu dinayatakjan secara jelas dalam Deklarasi

Kemerdekaan Amerika bahwa negara dibuat adalah untuk kemerdekaan dan

kebahagiaan rakyat dan bukan sebaliknya. Deklarasi kmerdekaan Amerika antara

lain menyatakan:

We hold these truth to be self-evident, that all men are created equal,

that they are endowed by their creator with certain unalienable rights,

that among these are life, liberty and pusuit of happiness. That so secure
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these rights government are instituted among men deriving their just

power from consent of the governed (Tindall, 1984:A1).

Jadi misi Amerika itulah yang mewarnai kebijaksanaan dan perkembangan

negara-bangsa Amerika Serikat mulai dari expansi pantai timur (New England) ke

Pantai Barat (Texas, California, Washington, New Mexico, Hawaii, Alaska) dan

pembentukan negara sahabat yang selalu dibawah lingkup nilai-nilai misi

Amerika. Sampai hari ini Amerik,a selalu menganggap dirinya adalah pendekar

dalam demokrasi,  penegakkan hak azazi manusia yang ukuranya adalah nilai-

nilai Amerika. Amarika akan “menghancurkan/ membudayakan” suatu negara

yang dianggap melanggar kebebasan, kemerdekaan, poersamaan dan demokrasi

serta HAM walaupun itu akan memakan biaya yang sangat mahal termasuk

nyawa prajurit Amerika. Pelaksanaan misi suci dan nilai-nilai puritanisme

Amerika sudah dimulai sejak abad ke-17 dan nilai-nilai tersebut selalu hudup

dalam setiap diri orang Amerika bahwa Amerika harus menjadi contoh bagi

seluruh dunia dalam hal penegakkan kebebasan, kemerdekaan, persamaan dan

demokrasi. Amerika akan selalu menjadi “ A city upon a hill” bagi seluruh dunia.

Amerika dan Krisis Timur Tengah

Krisis (Crisis) adalah ”turning-point in illness time of difficulty or danger

(Hornby,AS,1974). Timur Tengah dikatakan krisis karena keadaan kehidupan

kenegaraan dalam segala aspeknya berada dalam taraf memperihatinkan, masa

sulit atau masa-masa membahayakan terhadap kehidupan yang beradab dan
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beraturan di wilayah itu. Krisis timur tangah juga dapat diartikan terjadinya

konflik, perang, perselisihan antar dua negara atau lebih. Hal ini dapat dilihat

dengan terjadinya perang teluk (1990), invasi Irak, perang Israel-Palestina dan

konflik-konflik lainya di Timur Tengah. Semua ini menimbulkan keadaan yang

membahayakan bagi kehiupan dan peradaban manusia.

Menurut analisis para ahli, setidak-tidaknya ada tiga penyebab terjadinya

konflik antar negara. Pertama, ambisi negara tertentu yang ingin menunjukkan

eksistensi negaranya dan pamer kekuatan (power showing). Hal ini berkaitan

dengan nasionalisme yang berlebihan dan perasaaan suatu bangsa yang merasa

”lebih” dari negara lain. Hal ini menyangkut dengan ideologi yang dianut oleh

sebuah bangsa yang kadang-kadang menjadikan negara itu ”expansionis” atau

selalu ikut campur dengan urusan negara lain.

Kedua, Konflik atau perang adalah sumber bisnis model baru yang sangat

menguntungkan. Berlaku suatu prinsip ”One’s person’s crisis is another person’s

opportunity for enrichment”(Cahyo, 2007). Militer atau indusrti militer adalah

”big bussiness” yang sangat menggiurkan. Pada tahun ini RR China

membelanjakan hampir 15% dari GDPnya untuk militer, begitu juga beberapa

negara lain. Disamping bisnis meilter, bisnis lainya  juga bisa lahir dalam tujuan

akhir perang, contohnya menguasai sumber daya alam seperti minyak bumi,

uranium, jalur perdagangan dan  lain-lain. Ketiga, Kemiskinan, ketidakadilan atau

gap sosial yang terlalu besar. Negara miskin dengan  kemiskinan penduduknya

lebih mudah menyebabkan konflik karena adanya ketidak puasan, ketidak adilan
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yang kadang-kadang berujung pada pemberontakan dan konflik sosial lainya atau

terorisme (Media Indonesia, 1 oktober 2002).

Kalau diajukan pertanyaaan negara manakah yang paling banyak terlibat

konflik pada 50 tahun terakhir ? Jawabnya adalah Amerika Serikat dan Israel.

Amerika terlibat dalam Pearng Korea, Perang Vietnam, Perang Dingin, Irak, dan

Afganistan. Amerika juga terlibat dalam minvasi ke Laos, Kamboja dan  Lybia.

Amerika Juga terlibat dalam oprerasai kemanan yaitu ke Dominika, Lebanon,

Somalia, Kosovo dan beberapa negara teluk.  Kemudian Israel terlibat setidaknya

dalam enam perang antara lain Perang Kemerdekaan (1948), Perang Suez(1956),

Perang Enam Hari (1967), Perang Atrisi(1967-1970), Perang Yom Kippur(1973),

Perang Libanon(1982) serta konflik dengan Palestina (1987-sekarang) (Media

Indonesia,Oktober 1, 2002).

Keterlibatan Amerika dalam konflik terutama di Timur Tengah, dapat

dianalisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu analisis yang dapat dilakukan

adalah sudut pandang ideologis politis. Amerika dengan idelogi yang dianutnya

yaitu berintikan kebebasan, kemerdekaan,persamaan dan demokrasi

membangun semangat Amerika untuk ikut serta menyelamatkan dunia dunia

untuk demokrasi, tegaknya keadilan, adanya persamaan dan kebebasan.  Para

pemimpin Amerika selalu mengemukakan bahwa tujuan keterlibatan Ameriika

adalah untuk mneyelamatkan dunia dari ancaman perang, kediktatoran,

ketidakadila rezim tertentu dari sebuah negara dan lain-lain. Seperti telah

diejalaska pada pada bagian terdahulu, Amerika menjadi sebuah negara-bangsa

melalui sejarahnya unik, yaitu berasal dari ideologi puritanisme yang menjelma
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menjadi American Mission yang ingin  menjadi contoh bagi  seluruh dunia dalam

membangun pemerinatahan yang demokratis. Hal ini dapat dilihat bagaimana

Amerika melakukan pergerakkan ke barat (West ward Movement) dalam

merebut New Mexico, California, Hawaii dan lain-lain selalu saja didasari oleh

ideologi politik  yaitu menegakkan demokrasi, kebebasan dan persamaan dan

demokrasi.

Ideologi politik yang mendasari perang bagi Amerika, memberi pembenaran

kepada Amerika untuk melakukan sesuatu. Woodrow Wilson dalam prerang

dunia I (pertama) mengatakan Amerika ikut berperang dalam rangka mengakhiri

perang (War to end all wars). Sementara George W. Bush mengatakan perang

melawan teroris adalah perang melawan kejahatan (Wipe out of evil). Terorisme

adalah “use of violence and intimidation, especially for political purposes

(Hornby, 1974:893). Pandangan seperti ini didasari oleh seperangkat nilai-nilai

yang dijadikan blue print untuk bertindak bagi orang-orang Amerika inilah yang

dinamakan ideologis politis yaitu Puritanisme.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Irak (meginvasi Irak) juga

didasari oleh ideologi Amerika yang sama. American Mission yang berintikan

kebebasan, kemerdekaan, persamaan dan demokrasi melihat ada tiga alasan

yang menharuskan Amerika menginvasi Irak: 1). Irak memiliki senjata pemusnah

masal; 2). Menggulingkan Saddam Husein dan; 3). Menjadikan Irak sebagai

mercusuar demokrasi (Kompas, maret 22, 2003). Alasan 1 dan 2  bagi Amerika

adalah ancaman terhadap kebebasan, kemerdekaan, persamaan dan demokrasi,
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karena berdasarkan fakta Irak telah menginvasi Kuwait pada tanggal 2 agustus

1990.

Kebijakan melibatkan diri secara lebih nyata diambil oleh Amerika Serikat

setelah tragedi 11 September 2001 dimana gedung kembar WTC dan Pentagon

deserang oleh teoris dengan menabrakkan pesawat komersial ke gedung-gedung

tersebut. Puluhan ribu manusia tidak berdosa menjadi korban. Bagi Amerika

Serikat, secara ideologis politis, serangan ini adalah suatu perbuatan yang

terkutuk dan tidak berprikemanusiaan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai

kemerdekaan, kebebasan, persamaan dan demokrasi yang menjadi misi Amerika.

Tindakan teroris dan negara-negara yang mendukung teroris adalah tindakan

yang harus dilawan. Bagi Amerika teroris adalah kejahatan yang harus ditumpas,

apapun resikonya.

Dengan adanya terorisme, Amerika menemukan ”lawan” yang sangat

jelas dalam kehidupannya berbangsa dan bernegaranya. Sebenarnya setelah

menaklukan Hawaii dan Guam, Amerika sudah kehilangan frontier yang akan

ditundukkanya. Timur Tengah tampil sebagai penyedia ”frontier-frontier” baru

bagi Amerika. Frontier itu berupa sistem pemerintahan yang diktator, tindakan

menginvasi negara lain, pembajakan, terorisme peneyanderaan, pengeboman

dan tindakkan teror lainya. Dengan demikian keterlibatan Amerika didorong oleh

ideologi-politik Amerika yang tidak ingin kemerdekaan, kebebasan, persamaan

dan demokrasi terancam oleh kekuatan-kekuatan yang dianggap tidak

berbudaya.
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Hal ini sejalan dengan pernyataan Condoleezza Rice (2006) bahwa

Amerika Serikat dalam strategi jangka panjangnya menyatakan bahwa ada tiga

cara yang dilakukan agar semua negara dunia menjadi negara demokrasi.

Pertama, pemerintahan negara harus melakukan pemilu yang bebas dan adil,

dimana semua warganegara dapat berpartisipasi secara baik. Kedua, tata

pemerintahan yang baik dengan lembaga yang representatif, transparan,

berkerja dengan baik berdasarkan supremasi hukum, termasuk kedalamnya

adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang independen. Ketiga, terbangunnya

sebuah masyarakat madani yang kuat dengan adanya NGO yang kuat dan media

yang bebas.

Menukik pada masalah keterlibatan Amerika di Timur Tengah, dapat

dilihat sebagai pewujudan ideologi politik Amerika yang didasari oleh nilai-nilai

puritanisme. Puritanisme pada hakekatnya adalah suatu pandangan hidup yang

berdasarkan kitab Injil sesuai dengan interpretasi agama protestan. Puritanisme

meletakkan dasar-dasar adanya hak-hak individu dalam bidang politik, ekonomi

dan sosial budaya. Mewujudkan kemampuan negara untuk menjamin warganya

agar hidup sejahtera, maka negara harus kuat secara politik, makmur secara

ekonomi dan tangguh secara milieter. Hal ini diperlukan guna menjamin

terlaksananya kebebasan, kemerdekaan, persamaan dan demokrasi.
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