
147 

 

Pemetaan Studi Hubungan Internasional di 
Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif 

 
 

Irfa Puspitasari, Baiq L.S.W. Wardhani, dan Radityo 
Dharmaputra 

 
Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga 

 
 
 

ABSTRAK 
 
 
Kajian mengenai studi Hubungan Internasional (HI) di Indonesia masih 
dalam tahapan perkembangan, sehingga masih sulit untuk dibandingkan 
dengan studi serupa di negara-negara Eropa, bahkan bila dibandingkan 
dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapore. Tulisan ini 
mencoba menelaah sudah sejauhmana perkembangan studi HI di Indonesia. 
Diawali dengan melihat silabus dan hasil wawancara dengan beberapa 
penstudi HI, juga dengan menelaah kembali beberapa tulisan hasil karya 
orang Indonesia, baik terkait dengan teori-teori HI maupun tentang politik 
luar negeri Indonesia, tulisan ini menemukan fakta bahwa terdapat 
kesamaan dalam kajian HI di Indonesia, yaitu belum dipakainya perspektif 
keindonesiaan dalam analisis HI. 
 
Kata-Kata Kunci: studi Hubungan Internasional, Indonesia, silabus, teori 
HI. 
 
 
The study of International Relations (IR) in Indonesia is still in its 
development stage, so unable to be compared to the same subject in Europe, or 
even in the Southeast Asian neighbors such as Singapore or Malaysia. This 
article tries to elaborate the contemporary condition of the study of IR in 
Indonesia. By using the course syllabi and the recent interview reports with 
the IR scholars, and complemented by tracing the historical and classic books 
on IR theory or even the Indonesian foreign policy, this research found some 
facts that IR scholars in Indonesia have not yet using the Indonesian approach 
in analyzing IR problems. 
 
Keywords: study of International Relations, Indonesia, syllabi, IR Theory. 
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Hubungan Internasional berkembang mengikuti dinamika politik global. 
Para pakar dalam studi HI ini melakukan perumusan, pengajuan ide-
ide, praktek, serta evaluasi pemikiran tentang diplomasi, identitas 
nasional-internasional, dan hubungan antar bangsa. Indonesia, sebagai 
sebuah negara, juga terpengaruh oleh perkembangan pemikiran HI dan 
dinamika global yang terjadi. Salah satu penanda fenomena ini adalah 
banyak Universitas yang memiliki program khusus mengenai ilmu 
Hubungan Internasional. 
 
Pada tahun 2009, setidaknya terdapat tiga belas perguruan tinggi yang 
membuka program studi Hubungan Internasional.1 Jumlah ini terus 
berkembang hingga tahun 2013 pada saat tulisan ini disusun. 
Universitas penyelenggara program studi Hubungan Internasional di 
Indonesia tergabung dalam Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional 
Indonesia (AIHII).2 Semakin banyaknya Universitas yang mulai 
membuka Hubungan Internasional dikarenakan perkembangan 
reformasi yang membawa Indonesia pada pola hubungan luar negeri 
yang sekarang. Sejak tahun 1999, Indonesia harus kembali 
mendefinisikan pola hubungan luar negerinya, terlebih lagi juga perlu 
melakukan redefinisi jati diri bangsa beserta kepentingan dan petunjuk 
untuk menyikapi perkembangan regional dan global.  
 
Dengan semakin banyaknya Universitas serta bidang kajian, kebutuhan 
untuk memetakan studi Hubungan Internasional di Indonesia sudah 
mulai terlihat dengan kemunculan lebih banyak lembaga pendidikan 
tinggi yang menyediakan program studi ilmu Hubungan Internasional. 
Upaya-upaya untuk memetakan studi HI sampai sekarang masih di 
tahap permukaan. Terdapat kesulitan yang cukup besar dalam 

                                                           

1  Beberapa Universitas yang menyediakan sarjana Hubungan Internasional, 
diantaranya Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas 
Padjajaran, Universitas Parahyangan, Universitas Gadjah Mada, Universitas 
Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas 
Udayana, Universitas Cenderawasih, Universitas Jember, Universitas 
Brawijaya, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah 
Jogjakarta, Universitas Paramadina, Universitas Pembangunan Nasional 
(UPN) “Veteran Jakarta”, UPN “Veteran” Surabaya, serta beberapa 
universitas lain yang menyediakan program studi Hubungan Internasional. 

2  AIHII berdiri mulai tanggal 3 Desember 2009 di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Proses berdirinya melalui beberapa tahap yang cukup panjang, 
dengan diawali deklarasi Karasetra sepuluh tahun yang lalu di UPN 
Yogyakarta, dilanjutkan pertemuan di Universitas Riau, Universitas 
Hasanuddin-Makassar, dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di 
Jakarta. Baru pada pertemuan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
bisa dideklarasikan sebuah kesepakatan. Dalam konvensi itu ada beberapa 
program kerja dan koordinator wilayah atau simpul. Ada simpul Barat, 
simpul Tengah, dan simpul Timur. 
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melakukan itu. Ibarat gunung es, hasil yang sekarang didapatkan masih 
hanya sepotong kecil yang terlihat di permukaan. Masih banyak potensi 
yang bisa didalami.  
 
Salah satu kelemahan dari studi Hubungan Internasional adalah 
kelangkaan suatu perspektif Indonesia dalam memandang persoalan-
persoalan global. Sudah banyak bahan pustaka yang masuk ke 
pendidikan HI di Indonesia mengenai strategi dan kebijakan luar negeri. 
Akan tetapi, sebagian besar bahan pustaka tersebut mengenai cara 
pandang negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Cina 
dan sebagainya. Bahan pustaka yang membahas mengenai saran 
kebijakan luar negeri dari perspektif Indonesia cukup banyak, tetapi 
sampai saat ini belum ada cara pandang yang disepakati sebagai suatu 
metode berpikir akademis. 
 
Sebenarnya, upaya-upaya baru dalam memunculkan epistemologi baru 
yang lebih emansipatif misalnya telah diketemukan dalam karya Edward 
Said. Said mengharapkan bukunya sebagai satu langkah memahami 
kekuatan wacana budaya Barat3 akan orientalisme (Said 2010). Said 
menyebutnya sebagai dominasi kultural terhadap aspek lainya. Orang 
Timur dilukiskan sebagai orang yang diadili atau terdakwa, yang dikaji 
dan dipaparkan, didisiplinkan atau diilustrasikan. Studi Indonesia 
dalam perspektif Orientalisme Barat, misalnya, ditemukan dalam karya 
Peter Carey (2007).4 Di Amerika Selatan, sudah muncul pemikiran 
tentang ketergantungan (Cardoso 1977). Dari India, sudah mulai 
mengglobal pemikiran Amartya Sen (1999) tentang hubungan antara 
pembangunan dan kemerdekaan serta pemikiran Arjun Appadurai 
(1996) dan Ahluwalia (2001) tentang globalisasi. Kalau kawasan 
akademis Timur Tengah bisa menemukan suaranya dan terwakilkan 
dalam perspektif Said, maka bagaimanakah dengan Indonesia?  
 
Di Indonesia, refleksi kritis tentang bangunan pengetahuan sudah mulai 
muncul dan tercermin pada karya Pramoedya Ananta Toer.  Sebagai 
tulisan sastra yang menginspirasi tentang pedagogi, karyanya berisi 

                                                           

3  Edward membatasi dirinya pada penulisan wacana oriental oleh Prancis, 
Inggris, dan Amerika Serikat. Wacana orientalisme merupakan cara dunia 
akademis Barat untuk mewakili dunia timur yang inferior dibandingkan 
barat. Dunia Timur ini oleh Edward dibatasi pada cara Prancis, Inggris, dan 
Amerika Serikat memandang Timur Dekat yaitu Persia dan Arab.  

4  Carey merepresentasikan ilustrasi naratif tentang runtuhnya Keraton 
Yogyakarta di bawah Raffles dengan pasukan Sepoy dan Tan Jin Sing. Carey 
menunjukkan tentang kekalahan Diponegoro berikut juga kekalahan-
kekalahan Yogyakarta sebelumnya. Carey juga menunjukkan keterpecahan di 
kalangan Keraton sendiri. Apa yang Carey tunjukkan adalah takdir Timur 
yang selalu terkalahkan oleh Barat. 



Irfa Puspitasari, Baiq L.S.W. Wardhani, dan Radityo Dharmaputra 

150                                                                                  Global & Strategis, Th. 8, No. 1 

 

kritik terhadap pengetahuan Indonesia yang juga dijajah dengan cara-
cara dan metode Belanda. Berkenaan dengan Indonesia yang telah 
merdeka lebih dari setengah abad ini, dengan banyaknya universitas 
yang menyediakan program studi Hubungan Internasional, penelitian 
ini berupaya menemukan tentang bagaimana pengetahuan Hubungan 
Internasional di Indonesia terbangun. 
 
 

Sebuah Tinjauan Pustaka 
 
Studi Poskolonial muncul sebagai kritik Eurosentrisme. Studi ini 
mengambil berbagai macam bentukan wacana dan  metode yang 
seringkali merupakan pilihan lampau. Barat dalam kajian globalisasi 
dan poskolonial dipahami sebagai bentukan sejarah dan bukan hanya 
sekedar letak geografis. Eurosentrisme barat terbentuk sejak adanya 
pembagian wilayah di Kekaisaran Suci Roma, kemudian perang Salib 
pada masa klasik. Pada era modern, pembagian wilayah barat dan timur 
ini muncul lagi pada waktu Perang Dingin (Krishnaswamy & Hawley 
2008).  
 
Munculnya kajian-kajian poskolonial yang masih mengemuka hingga 
saat ini membuktikan bahwa sepertinya jalan kemerdekaan 
pengetahuan tersebut cukup panjang. Selama ini pengetahuan HI di 
Indonesia banyak berisi catatan-catatan berbagai debat Eurosentris. 
Menurut Freddy BL Tobing (dalam Sudarsono et al. 1996) selama ini 
model penelitian dalam HI sering berangkat dari klasifikasi fenomena ke 
dalam kategori dan kelas (taksonomi), tingkat analisis,5 dan penetapan 
korelasi antar variabel. Dalam taksonomi, Walter Carlsnaes memberikan 
sumbangan yang berarti sebagai langkah berfikir yang lebih operasional.  
Kebijakan luar negeri bisa dilihat dari berbagai perspektif yang oleh 
Carlsnaes dikategorikan dalam dimensi Holistik-Reduksionis dan 
dimensi Objektif-Interpretatif.   
 
Empat pendekatan tersebut tidak serta merta langsung ada, akan tetapi 
hadir dalam berbagai babak debat besar akademis HI. Awal perang 
dunia pertama, debat epistemologi diwarnai oleh dua perspekti yang 
saling berlawanan, yaitu liberalisme dan realisme. Debat besar kedua 
diwarnai debat metodologis antara pendekatan keilmuan yang 
mengusung teori dengan pendekatan sejarah tradisional yang 
mengusung metode pemahaman. Debat ketiga merupakan perlawanan 
pemikirian Marxis baru terhadap perspektif mainstream neoliberal dan 

                                                           

5  Dalam HI, unit analisis tidak harus sama dengan unit eksplanasinya. Ada tiga 
macam pola yang melatar belakangi pemilihan sudut pandang yaitu 
induksianis,  reduksionis, korelasional.      
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neorealis. Debat keempat merupakan era munculnya perspektif-
perspektif kritis dan posmodernis (Jackson & Sorensen 1999).  
 
Letak perspektif ilmuan dan praktisi dari Indonesia belum terpetakan 
dengan baik. Sebagai bagian dari awal penelitian, disini dicontohkan 
buah karya beberapa akademisi HI di Indonesia. Dalam Sudarsono 
(1996, 22-50), Zainuddin Djafar berangkat dari tiga pemetaan 
pendekatan yang disebutnya sebagai paradigma Hubungan 
Internasional. Yang pertama, Realis berkenaan dengan teori utamanya 
balance of power. Kedua, Pluralis yang mengaspirasikan dunia tanpa 
perang, legal hukum, dan normatif. Dan yang ketiga, adalah 
Strukturalis/ globalis yang mengusung isu-isu ekonomi dalam HI, 
aktor-aktor non-state. Pemikir paradigma yang terakhir ini adalah Viotti 
dan Kauppi. Mencakup ide-ide mengenai kapital dan hubungan sosial 
antara  negara-negara di utara dan selatan.   
 
Secara lebih kritis, Sudarsono (1996, 3-21) menanggap bahwa 
pendekatan-pendekatan yang selama ini ada di HI memiliki beberapa 
kelemahan. Seperti perspektif Realis, yang berangkat dari kritik 
terhadap pemikiran idealis yang berbahaya karena terbukti gagal dalam 
menciptakan perdamaian dan bahkan meletus fasisme. Kelompok debat 
kedua seperti neoliberal dan neorealis merupakan suatu bentuk tirani 
akademis atas substansi. Sementara kaum strukturalis pada debat 
ketiga, terlalu mementingkan determinasi struktur daripada unitnya 
padahal kenyataannya lain.   
 
Upaya untuk menemukan perspektif yang khas juga kadang mengalami 
hambatan. Misalnya upaya untuk menemukan cara berpikir postmodern 
atau pos kolonial Amerika Latin yang dilakukan oleh Fernando de Toro 
menemui kesulitan untuk memulai dari mana cara berpikir yang orisinil 
atau asli. Salah satu pilihan yang mungkin adalah melakukan 
dekonstruksi terhadap teori-teori yang hanya berpusat pada eropa. 
Kemudian melakukan genealogi, atau melakukan strategi yang tepat 
dalam mengatasi struktur pengetahuan yang dominan. Sampai 
kemudian de Toro menyimpulkan bahwa pewacanaan selalu dilekatkan 
pada asal wilayah, dilepaskan dari hubungannya dengan wilayah, dan 
kembali dilekatkan lagi dengan wilayah. Bahwa subjektivitas menjadi 
nomadik (de Toro 1995). 
 
Apabila subjektivitas sifatnya nomadik, wacana kadang melekat sesuai 
dengan wilayah tertentu, kadang dipisahkan, maka penelitian ini tidak 
ingin menyajikan alat kebenaran yang kaku. Hasil penelitian ini dapat 
dipublikasikan dan menjadi lem perekat dari pemikiran –pemikiran 
bangsa Indonesia dalam bidang Hubungan Internasional sejak awal 
kemerdekaan hingga kontemporer yang masih terpotong-potong. 
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan 
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pemikiran sekaligus melakukan konstruksi pemikiran studi Hubungan 
Internasional di Indonesia, sehingga bisa menambah kekayaan ilmu 
pengetahuan di Indonesia sekaligus Hubungan Internasional di dunia. 
 
Sistematika laporan penelitian disusun berdasarkan kategori hasil dari 
tiga metode pengumpulan data. Dua kategori bagian awal hasil 
penelitian ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 
pembahasan mengenai sudut pandang dan kelompok pembahasan yang 
berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia. Jadi pada analisis 
wawancara dibagi menjadi pembahasan mengenai pemikiran pakar 
tentang perspektif Indonesia dalam kajian hubungan internasional serta 
pemikiran tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Begitu juga dengan 
bagian selanjutnya mengenai pembahasan dari hasil data berupa silabus 
rancangan perkuliahan.  
 
   

Sudut Pandang dan Kepentingan: Telaah Wawancara dan 
Silabus HI di Indonesia 

 
Bagian ini memberikan jawaban mengenai bagaimanakah akademisi 
Hubungan Internasional memandang konstelasi hubungan antar bangsa 
saat ini, dan bagaimanakah mereka memandang hubungan luar negeri 
Indonesia. Dengan menemukan jawabannya, maka setidaknya dapat 
diperoleh gambaran mengenai rumusan penelitian tentang 
bagaimanakah kompetensi unggulan perspektif Indonesia dari pakar-
pakar Hubungan Internasional di seluruh Indonesia, dan, perbedaannya 
dibanding arus utama pemikiran Hubungan Internasional di beberapa 
negara lain.  
 
Jawaban dari pertanyaan utama tersebut ditilik dari wawancara terbuka 
dari beberapa poin pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan tersebut 
antara lain terkait dengan variasi perspektif dosen, yang berimplikasi 
pada pertanyaan apakah dengan perspektif yang sering digunakan 
tersebut, dosen juga menganjurkan perspektif yang mereka anut kepada 
mahasiswa? Apakah buku yang ditulis mencerminkan perspektif 
tersebut? Apakah dosen mengadopsi dari Universitas asal mereka 
belajar? 
 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dilengkapi dengan pertanyaan 
seperti bagaimanakah pengajaran Teori Hubungan Internasional 
diajarkan? Bagaimana tren penggunaannya oleh mahasiswa saat ini? 
Bagaimanakah Staf mengajarkan tentang kebijakan luar negeri? 
Bagaimanakah respon mahasiswa? Bagaimana staf pengajar 
mengevaluasi kebijakan luar negeri saat ini? Bagaimanakah 
rekomendasinya? Dan apakah dalam penyampaiannya ada sumber-
sumber karya anak negeri yang dijadikan rujukan? 
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Sampai pertengahan tahun penelitian berjalan, tim peneliti telah 
mengadakan sejumlah wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). 
Tim telah berdiskusi dengan tujuh narasumber dari berbagai Universitas 
di Indonesia dari simpul Barat, Tengah, dan Timur. Dari simpul Barat, 
tim peneliti mendapatkan kesempatan untuk melakukan FGD dengan 
staf pengajar dari Universitas Indonesia-Depok. Dari simpul Tengah, 
peneliti berhasil mewawancarai Universitas Wachid Hasyim Semarang 
dan Universitas 45 Kalimantan Timur, dari simpul Timur wawancara 
dilakukan dengan partisipasi dari kolega di Universitas Airlangga.  
  
Sudut Pandang 

 
Perkembangan Epistemologi HI sudah berkembang sampai paradigma 
negara seperti kajian tentang perang dan damai, kajian kerjasama 
internasional, kajian berkeilmuan dan bermetodologi, kajian kritis, dan 
kajian posmodernis. Akan tetapi, dari hasil pembicaran dari para 
narasumber, kebanyakan menyebutkan paradigma dari kajian 
keamanan. Di Indonesia sendiri memang publikasi dalam ke-HI an 
kurang yang berkualitas, oleh karenanya kebanyakan dalam kuliah THI 
ini sumber-sumbernya berada dari luar, jurnal internasional dan dari 
staff pengajar sendiri. Belum ada penulis Indonesia yang mampu 
membuat teori. Semua teori diadopsi dari luar, atau Barat, sebagai suatu 
paradigma yang dominan. Hal ini bisa dipahami karena saat ini memang 
yang menjadi negara-negara besar dalam kancah internasional yang 
menjadi sumber pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pendekatan 
pengetahuan dan kuasa dari Foucault.  
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kecenderungan 
umum. Pertama, terlihat bahwa variasi perspektif dari dosen bergantung 
pada latar belakang pendidikannya. Di Universitas Indonesia misalnya, 
dengan latar belakang yang beragam, perspektif yang diberikan juga 
beragam, mulai dari realisme, liberalisme, konstruktivisme, 
developmentalisme, gender, posmodernisme, dan perspektif kritis.6 
Peminatan yang dimunculkan juga berkait erat dengan latar belakang 
tersebut. Keberadaan peminatan Keamanan Internasional, Ekonomi 

                                                           

6  Dari hasil wawancara dengan staf pengajar di UI (pada Evi Fitriani, Broto 
Wardoyo, dan Andrew Wiguna Mantong), terlihat bahwa latar belakang staf 
pengajar di UI meliputi Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Taiwan, 
Australia, dan Jepang. Ada delapanbelas staf pengajar di HI UI, diantaranya 
adalah Makmur Keliat, Edy Prasetyono, Syamsul Hadi, Ani Widyani, 
Zainuddin Djafar, Fredy Buhara, Suzie Sri Suparin, Andi Widjajanto, Nurul 
Isnaeni, Erwin Indradjaja, Evi Fitriani, Hariyadi Wirawan, Yuni Intarti, 
Christian Hajanto, Asra Virgianita, Dwi A, Ali Abdullah Wibisono, Andrew 
Wiguna Mantong, dan Broto Wardoyo. 
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Politik Internasional, dan Masyarakat Transnasional dipengaruhi oleh 
keberadaan lulusan asal Inggris. Walaupun begitu, perlu dicatat bahwa 
menurut Evi Fitriani (2013), mahasiswa HI UI masih banyak yang 
menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam penelitiannya. 
 
Kecenderungan kedua yang muncul dari hasil penelitian ini adalah 
adanya pengakuan bahwa walaupun belum ada teori HI yang muncul 
dari akademisi Indonesia. Fitriani (2013) misalnya, menegaskan bahwa 
ada beberapa persoalan dasar yang menyebabkan belum adanya teori HI 
dari Indonesia. Beberapa diantaranya adalah persoalan sulitnya 
menciptakan teori, keterbatasan sumber daya, masih tertinggalnya 
perkembangan ilmu sosial di Indonesia, serta kemunculan Universitas di 
Indonesia yang masih terhitung muda. Namun, yang menarik adalah 
argumen Fitriani bahwa tidak banyak yang bisa dipelajari dari dalam 
negeri serta asumsi bahwa karena teori adalah satu sudut pandang maka 
cukuplah menggunakan teori yang ada untuk memahami yang terjadi di 
Indonesia. Pandangan senada muncul dari Basis Susilo (2013) yang 
mengatakan adanya aspek kemalasan berteori dan terlalu kuatnya teori-
teori Barat sebagai penyebab ketiadaan teori HI khas Indonesia. Selain 
itu, pandangan Muttaqien (2013) juga menarik, karena menekankan 
pada terlalu fokusnya para akademisi pada peristiwa politik domestik 
Indonesia, sehingga mengakibatkan minimnya karya terkait kajian HI.7 
 
Kecenderungan ketiga, yang kemudian menjadi menarik, adalah adanya 
pengakuan pula mengenai kebutuhan perspektif khas Indonesia dalam 
studi HI. Adi (2013) merekomendasikan untuk berupaya memberikan 
warna originalitas dalam kerangka berpikir. Rujukan kepada Kitab 
Klasik, Sriwijaya, Majapahit, Sejarah hubungan internasional 
Nusantara. Kitab Negarakertagama, atau merujuk pada best practice 
konsep ekonomi, Asia Tenggara, dan Politik Internasional Majapahit 
bisa menjadi dasar. Menurut Wahyudi Purnomo (2013) upaya untuk 
membentuk teori bisa mulai dilakukan dengan melihat pada naskah-
naskah kuno. Studi ke naskah-naskah klasik di Raja Pustaka, Perpus 
Nasional Jakarta, atau Perspustakaan Amsterdam perlu dilakukan. 
Pendapat yang senada dengan Adi diungkapkan oleh Rosnany (2013), 
pengajar Politik Luar Negeri dan Isu- Isu Global  dari Universitas 45, 
bahwa pandangan Barat masih dominan lebih disebabkan karena 
banyaknya buku-buku rujukan dari Barat dan keberadaan lulusan dari 
Barat. Akan tetapi, Rosnany berpikir bahwa saat ini mulai ada harapan 

                                                           

7  Walaupun begitu, perlu dicatat (menurut Muttaqien), ketiadaan teori bukan 
berarti pakar HI di Indonesia tidak pakar dalam berpikir. Pemikiran-
pemikiran sekaligus karya Dewi Fortuna Anwar, Banyu Perwita, Ikrar Nusa 
Bakti sering sekali menjadi rujukan untuk memahami kebijakan luar negeri 
Indonesia.  Hanya saja perspektifnya belum terpetakan dan belum 
disandingkan dengan perspektif positivis maupun pospositivis lainnya. 
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perkembangan pengetahuan HI di Indonesia dengan adanya  program 
seperti hibah publikasi buku dari Dikti, atau program penulisan 1000 
buku oleh UN Makassar. Konferensi yang diadakah oleh  UGM di akhir 
tahun 2013 juga membuktikan keinginan yang sama. Buku pengantar 
dari Prof. Mohtar Masoed juga membuktikan sedikit harapan.  
 
Meskipun demikian, memang di Indonesia belum ada karya penemuan 
sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia oleh Amartya Sen ataupun 
teori baru. Studi Hubungan Internasional bersifat dinamis, hanya baru-
baru saja mulai mengadopsi analisis wacana dari linguistik. Sebelumnya 
studi ini cenderung seperti menara gading, karena mengadopsi teori-
teori yang belum tentu sesuai. Hal ini dikarenakan mereka yang studi 
lanjut ke luar negeri memakai teori-teori di sana untuk melihat lapangan 
HI di tanah air.  
 
Terkait dengan silabus ataupun rancangan mengajar dalam studi 
mengenai teori HI, hasil wawancara dan telaah silabus beberapa 
Universitas menunjukkan bahwa secara umum hampir seluruh 
Universitas menggunakan rujukan luar. Satu-satunya rujukan Indonesia 
yang dimasukkan adalah tulisan Mochtar Mas’oed terkait peringkat 
analisis (di Universitas Brawijaya). Selain itu, variasi pengajaran pun 
hampir sama, mulai dari realisme, liberalisme, English School, teori 
normatif, marxisme-strukturalisme, teori kritis HI, konstruktivisme, 
poskonstruktivisme, posstrukturalisme, poskolonialisme, feminisme, 
environmentalisme, dan perspektif terkait globalisasi. 
 
Sikap Dan Kepentingan: Politik Luar Negeri Indonesia 

 
Terkait dengan posisi dasar akademisi HI di Indonesia terhadap politik 
luar negeri Indonesia dan pengajarannya, secara umum ada beberapa 
kritik utama. Pertama, narasumber melihat bahwa slogan thousand 
friend zero enemy merupakan semboyan yang sulit diterjemahkan, baik 
secara makna maupun implementasinya. Kedua, slogan-slogan politik 
luar negeri saat ini seperti Dynamic Equilibrium juga menjadi sekedar 
kata-kata yang seringkali dipertanyakan maknanya. Ketiga, sekarang ini 
semuanya berjalan mekanis, seperti tidak ada jiwanya. Berbeda dengan 
awal kemerdekaan, Soekarno pada saat itu mampu membuat rakyat 
merasa sebagai bangsa.8 Wacana kebangsaan dapat diterima oleh 
hampir setiap orang. Keempat, berkaitan dengan filosofis kerangka 
dasar kebijakan luar negeri, apabila dibandingkan dengan saat ini sudah 
jauh berbeda. Saat ini, negara kesulitan untuk misalnya menerapkan 

                                                           

8  Dikemukakan oleh Nurul Isnaeni dan Wahyudi Purnomo (2013). Purnomo 
menambahkan, bahkan sekarang ini yang melakukan kebijakan luar negeri 
pun semakin bervariasi, misalnya pemerintah tingkat daerah pun bisa 
membuat kebijakan luar negeri.  
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soft power, karena memang pendekatan kebijakan bersifat 
programmatic, kurang adanya consented effort karena elitnya masih 
harus berjuang supaya nilai kebangsaan tersebut dapat diterima oleh 
semua pihak. Hal ini yang pemimpin sekarang perlu belajar dari 
Soekarno. Kelima, kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang 
cenderung programmatic tersebut dikarenakan Indonesia saat ini lebih 
merasa ketakutan ketinggalan dari negara lain. Saat ini Indonesia masih 
belum dapat menemukan gagasan besar kepentingan nasional. 
Kepentingan nasional pada dasarnya bersifat dinamis, sehingga perlu 
perumusan pada periode tertentu. Logika tersebut bisa diteruskan untuk 
merumuskan strategi besar kebijakan Kementerian Luar Negeri.  
 
Setelah mengidentifikasi kelemahan yang saat ini ada dalam kebijakan 
luar negeri, narasumber memberikan empat rekomendasi besar dalam 
memperbaiki kebijakan. Rekomendasi pertama, Indonesia perlu lebih 
terintegrasi dalam merespon isu-isu lingkungan. Rekomendasi kedua, 
masyarakat perlu dapat melakukan kritik terhadap Kemlu, masyarakat 
perlu tahu sejauh mana Kemlu efektif dalam menjalankan perannya. 
Masyarakat juga perlu tahu sejauh mana efektifitas perwakilan HI di 
luar negeri. Selama ini hanya sedikit yang diketahui masyarakat. Media 
selama ini hanya menunjukkan isu-isu Timur Tengah. Rekomendasi 
ketiga, narasumber beberapa kali memberikan kebijakan luar negeri 
Cina, Malaysia, dan juga kemudian Amerika Serikat yang bisa dicontoh. 
Isnaeni (2013) juga mencontohkan model kebijakan walikota Surabaya 
yang lebih pro-aktif dalam kerjasama internasional dibandingkan 
dengan kota-kota atau propinsi lain. Indonesia sendiri banyak 
menandatangani MoU, sayangnya MoU tersebut minim implementasi. 
Rekomendasi keempat, untuk HI sendiri perlu dikaji seberapa jauh 
manfaatnya serta bagaimana kontribusi kalangan epistemis HI terhadap 
penguatan fokus keijakan luar negeri Indonesia. Terkait dengan 
kontribusi akademisi HI dalam penguatan kebijakan tersebut, muncul 
pula rekomendasi perlunya melakukan penelitian grounded research 
yang menempatkan diplomat RI sebagai sumber,  dengan investigasi di 
bidang medan, aktor, wacana, dan kebiasaan (Mantong 2013).  
 
Dalam konteks silabus dan rancangan pengajaran, kajian politik luar 
negeri Indonesia lebih banyak memberikan kesempatan pada karya 
pemikir HI Indonesia. Beberapa diantaranya adalah tulisan Ganewati 
Wuryandari, Rizal Sukma, Agus Sriyono, Hasnan Habib, Bantarto 
Bandoro, J. Soedjati Djiwandono, Jusuf Wanandi, Mohammad Hatta, 
M. Sadli, dan Teuku Rezasyah, Roeslan Abdulgani, Dewi Fortuna Anwar, 
Anak Agung Banyu Perwita, Ichlasul Amal, Yoyok Ariesusanto, Bambang 
Cipto, Wisnu Dewanto, Hidayat Mukmin, Ali Sastroamidjojo, Sjahrir, 
Leo Suryadinata, Sumaryo Suryokusumo, Asnandi Usman, Harsja 
Bachtiar, A. Dahana, Kirdi Dipoyudo, A. Eby Hara, J. Kristiadi, CPF 
Luhulima, Suhadi Mangkusuwondo, Boer Mauna, Edib Muslim, Alfian 
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Muthalib, Endi Rukmo, Pande Radja Silalahi, Disman Simandjuntak, 
Soemitro, Hadi Soesastro, Juwono Sudarsono, J. Supranto, dan AR 
Sutopo.  
 
Secara substantif, pengajaran politik luar negeri Indonesia juga memiliki 
kesamaan, walaupun tetap ada keragaman isu yang diangkat. Kesamaan 
yang terlihat adalah keberadaan latar belakang historis dari politik luar 
negeri Indonesia, pengantar mengenai konsep politik luar negeri dan 
diplomasi, serta pembahasan periodisasi politik luar negeri Indonesia. 
Keberagaman justru terlihat pada isu-isu yang diangkat, karena isu jelas 
sangat terkait dengan konteks waktu pengajaran serta posisi dosen dan 
Universitas. Di Brawijaya misalnya, isu yang diangkat meliputi HAM, 
demokrasi, dan globalisasi. Di UI, isu yang dimunculkan adalah isu 
lingkungan. Sementara itu, di Airlangga, isu yang sering dibahas adalah 
isu mengenai disintegrasi bangsa dan hubungan Indonesia-Australia 
serta negara-negara Pasifik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari dosen-
dosen yang mengajar mata kuliah tersebut memiliki kedekatan dengan 
isu apa, lulusan negara mana, serta perkembangan konteks global saat 
ini. 
 
 

Telaah Karya Publikasi Indonesia 
 

Karya Pendiri Bangsa 
 
Setelah pada bagian sebelumnya dipaparkan hasil wawancara dan telaah 
silabus dari akademisi HI di Indonesia, pada bagian ini peneliti lebih 
menekankan pada hasil analisis publikasi dari pendiri bangsa dan 
diplomat Indonesia, dengan tujuan melihat benang merah sudut 
pandangan Indonesia dalam memandang fenomena internasional. 
 
Pemikiran pendiri bangsa serta para pejuang kemerdekaan berbeda-
beda, akan tetapi pada satu tujuan kemerdekaan. Kedaulatan dimaknai 
dengan beriringan dengan kemerdekaan sepenuhnya atas kemampuan 
dan kepercayaan terhadap bangsa sendiri. Dalam tulisan-tulisan 
diplomat, biasanya sangat jarang ditemukan dari mana sumber atau 
rujukannya selain formalitas dari UUD dan MPR. Berbeda dengan 
tulisan Soekarno, misalnya pada tulisan “Indonesia Menggugat” 
memberikan juga upaya untuk menulis secara akademis,  meskipun 
masih luput disana sini.   
 
Pemikiran mengenai sikap bangsa terhadap dunia luar terlihat dengan 
pidato Soekarno berjudul Indonesia Menggugat yang diterbitkan tahun 
1932. Gugatan ditujukan kepada imperialisme dan kapitalisme. 
Kapitalisme sebagai sistem bermasyarakat dalam cara berproduksi yang 
meminggirkan kelompok buruh dari faktor produksi, supaya akumulasi 
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kapital berada di tangan majikan sementara imperialisme merupakan 
sistem menguasai ekonomi dan negeri bangsa lain. Berbeda dengan 
kolonialisme yang merupakan penjajahan politik, imperialisme 
merupakan penguasan dengan cara sosial, ekonomi dan lainnya dan 
belum tentu menggunakan politik.  Di Indonesia, kompeni memberikan 
perintahnya kepada kepala yang meneruskannya dalam bentuk 
penindasan pada rakyat. Proses tersebut menghancurkan Indonesia. 
Imperialisme modern saat ini menyilaukan, seakan-akan mendatangkan 
kemajuan dengan modal-modalnya. Kalau pada masa perkebunan, 
bahan mentah yang diambil, tetapi pada masa modern 1930an, kapital 
dimasukkan ke tanah jajahan  dalam bentuk bangunan, jalan kereta api, 
pelabuhan, dan jalan-jalan. Infrastruktur itu memudahkan perusaan 
saja sehingga menghanculkan perekonomian rakyat. Indonesia tetap 
menjadi tempat dimana bahan-bahan mentah diambil untuk industri 
asing serta dijadikan sasran pasar.  
 
Menyikapi penjajahan tersebut, oleh karenanya, Soekarno menyatakan 
Indonesia menggugat kemerdekaan. Indonesia percaya pada usahanya 
sendiri, bertekad untuk persatuan Indonesia, dengan cara 
mengembalikan lagi dekadensi akal budi serta marhaenisme. Dalam 
konteks ini, posisi Soekarno terkait imperialism global dan bagaimana 
Indonesia memosisikan diri sudah tampak jelas. Inilah salah satu 
sumbangan pemikiran pemimpin Indonesia terkait persoalan global. 
 
Tulisan lain yang juga monumental adalah tulisan Mohammad Hatta 
(1988) berjudul “Mendayung di antara Dua Karang”, merupakan 
kumpulan pidato tentang Keterangan Pemerintah kepada Badan Pekerja 
Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 2, 16, dan 20  September 1948. 

Salah satu poin dari Hatta adalah bahwa perjuangan Indonesia harus 
diperjuangkan atas dasar semboyan percaya akan diri sendiri dan 
berjuang atas kesanggupan kita sendiri.  Posisi Hatta yang krusial adalah 
pendapatnya bahwa pendirian mengenai Indonesia jangan menjadi 
objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap 
menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak 
memperjuangkan tujuan Indonesia sendiri, yaitu kemerdekaan 
seutuhnya. Posisi yang diusung oleh Hatta ini tidak saja menjadi fondasi 
pemikiran politik luar negeri Indonesia hingga saat ini tapi juga menjadi 
kritik terhadap kondisi global yang saat itu seakan-akan menyempitkan 
pilihan negara pada dua opsi, Barat atau Timur. Sumbangan pemikiran 
Hatta ini menjadi berbeda dengan posisi umum yang diambil negara 
lain saat itu. 
 
Pidato Soekarno pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung 
menjadi momentum lain dari dinamika perkembangan sudut pandang 
Indonesia. Soekarno berpidato dalam pembukaan konferensi di 
Bandung, tanggal 18 April 1955, bahwa negara-negara Asia Afrika 
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memiliki kekuatan fisik yang terbatas dalam hal persenjataan, akan 
tetapi masih bisa berbuat banyak dengan cara damai menggerakkan 
kekuatan spiritual, moral, dan kekuatan politis untuk menyerukan suara 
dan akal dalam hubungan antar negara. Ia menekankan bahwa 
perdamaian dan kemerdekaan berjalan beriringan. Di akhir pidatonya, 
ia mengingatkan untuk tidak terus meratapi pahitnya masa lalu, tetapi 
menatap masa depan, mengingatkan untuk berterimakasih akan 
pemberian Tuhan berupa kehidupan dan kebebasan, bahwa kemanusian 
terkikis karena bangsa-bangsa atau bagian bangsa belum bebas, dan 
bahwa ahwa tujuan kemanusiaan adalah membebaskan dari rasa takut, 
degradasi kemanusiaan, kemiskinan, ikatan fisik, spiritual dan 
intelektual.   
 
Tulisan lain yang monumental dari Soekarno (1959) berkaitan dengan 
upaya memperkuat sikap Indonesia tentang kemerdekaan tanggal 17 
Agustus 1945 beserta kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi 
berbagai diplomasi dan taktik Belanda. Ia mengritik aspek legalitas 
dalam perjanjian internasional, bahwa bila sekali saja menandatangani 
perjanjian internasional, sampai kiamat tidak boleh menyimpang. Kalau 
saja seperti itu tentunya Indonesia tidak akan bebas dari supremasi 
modal Belanda dan masih berada di bawah bayang-bayang Uni 
Indonesia-Belanda. Oleh karenanya perjanjian internasional perlu 
direvisi bila bertentangan dengan keadilan manusia (Soekarno 1959, 37) 
Soekarno (1959, 48) melihat kebenaran pada dua naskah pemikiran Uni 
Soviet dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Soekarno (1959, 
54) menentang pendapat asing yang mendorong adanya federasi di 
Indonesia. Soekarno juga mewaspadai liberalisme yang mengancam 
kesadaran sosial dan meretakkan kohesi sosial. 
 
Tulisan lainnya adalah dari Mohammad Roem (1989), yang 
memperlihatkan kuatnya determinasi Soekarno dan Indonesia sejak 17 
Agustus 1945 sampai upaya pengakuannya mencapai keberhasilan 
hingga saat ini.9 Bila menuruti Belanda dan juga Roem10 pada konferensi 

                                                           

9   Disini Roem juga mengutip tulisan Roeslan Abdulgani yang menulis tentang 
pentingnya perjuangan melalui jalur perang rakyat semesta  yang dimulai 
pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian berlangsung 
seratus hari melawan lima divisi India di bawah kepemimpinan Mountbattan. 

10 Roem yang merupakan ketua delegasi perundingan wajar berpendapat 
pentingnya pengakuan internasional terhadap penyerahan kedaulatan 
Indonesia. Hanya saja Soekarno memiliki visi bahwa kemerdekaan sudah 
didapat jauh sebelum pengakuan diperoleh dari negara internasional. Hal ini 
memperlihatkan kesungguhan Soekarno untuk terus bertahan pada 
kesepakatan internal. Soekarno pada tahun 1945 didesak oleh para pemuda di 
Rengasdengklok, bahkan sebelum Chairul Saleh dan Wikana mendesak, 
sebelumnya Sutan Syahrir sudah mengungkapkan bahwa Indonesia harus 
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KMB, sudah pasti Indonesia sampai sekarang bukannya memperingati 
hari kemerdekaan tiap tanggal 17 Agustus 1945, tetapi pada tanggal 27 
Desember 1950. Roem banyak memiliki ketidaksepakatan dengan 
Soekarno. Sikapnya itu terlihat pada tulisan-tulisannya tentang poligami  
yang dilakukan oleh Soekarno. Roem beranggapan bahwa seharusnya 
Indonesia mengutuk invasi Soviet ke Afghanistan. Roem setuju dengan 
sikap Indonesia yang tetap tidak mengakui negara Israel.11 Posisi Roem 
ini memberikan gambaran perdebatan intelektual antara para pemimpin 
negara saat itu, bahwa perbedaan pemikiran antar pihak sudah 
merupakan hal biasa dan terbukti dari sikap saling respek dan hormat 
yang ditunjukkan. 
 
Pada era 1970an, pemikiran-pemikiran Soekarno masih begitu melekat. 
Hal ini terlihat pada tulisan Roeslan Abdulgani (1977) yang masih 
mengutip pemikiran Soekarno dan tentang Asia-Afrika. Selain itu, 
tulisan Mochtar Kusumaatmadja (1983) yang merupakan kumpulan dari 
pidato, karya tulis selama menjadi Menteri Luar Negeri Republik 
Indonesia juga menjadi tonggak penting, sebab memuat dasar politik 
luar negeri Indonesia serta pelaksanaannya. Kusumaatmadja selain 
menulis pada masanya, juga menulis pelaksanaan di era Soekarno, dan 
banyak terinspirasi dari sana.Politik luar negeri Indonesia pada masa ini 
dihadapkan pada penyikapan akan imperialism, ketetapan akan gerakan 
non blok, orientasi pada integrasi kawasan Asia Tenggara, Organisasi 
Konferensi Islam, tatanan dan krisis global, serta perlucutan senjata.  
 
Pada masa Kusumaatmadja ini terlihat bahwa haluan politik luar negeri 
Indonesia memiliki garis penghubung yaitu anti-imperialisme, serta 
keinginan untuk tata ekonomi dunia baru berikut revisi hukum 
internasional.  Alih-alih aksi kolektif, Mochtar juga mengenalkan konsep 
“Collective Self-Reliance”.  Sementara meskipun bebas dan aktif, akan 
tetapi pada pelaksanaannya sangat bertolak belakang dengan rezim 
politik domestik sebelumnya.   
Dalam tulisannya tersebut masih terdapat kebanggaan akan Indonesia 
yang selalu berani mengambil sikap beserta sebagian besar 
m,berkembang. Bila ditarik ke depan, ke masa sekarang, mampukah 
Indonesia menggalang upaya diplomasi publik yang mampu 

                                                                                                                                              

segera merdeka. Jadi sebenarnya bukan Soekarno yang sulit bernegosiasi. 
Justru Belanda yang meskipun dengan telah menandatangani perjanjian 
Linggar Jati dan Renville akan tetapi terus melakukan pelanggaran berupa 
agresi pada tahun 1945-46, kemudian Agresi Belanda I dimulai 21 Juli 1947.  

11 Apakah benar ini adalah buah pikiran Roem, atau adalah upayanya untuk 
menyesuaikan tulisannya dengan pembaca yang pada saat tulisan ini dibuat, 
rezim Orde Baru di bawah Soeharto sudah sedemikian kuatnya. Dengan 
banyak dibredelnya tulisan Soekarno dan yang mengkritik Orba, bisa jadi 
Roem harus berhati-hati dalam menuliskan buah pikirannya.  
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menyatukan rakyat di negara-negara berkembang? Hal ini berkaitan 
dengan gelombang masyarakat sipil global yang bisa jadi hanya 
mewakili masyarakat negara maju.  
 
Pada era 1990an Juwono Sudarsono kerap menuliskan pemikirannya 
tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Sudarsono (1996) kemudian 
mempublikasikan tulisan tersebut dalam buku. Sebagian besar 
tulisannya telah dipublikasikan di Jakarta Post. Juwono dalam salah 
satu tulisannya beranggapan bahwa Cina harusnya mengubah sikapnya 
tentang Kamboja. Juwono juga membahas mengenai  perubahan global 
dan kesulitan yang dihadapi Indonesia termasuk kesulitan 
demokratisasi. Juwono juga menekankan perlunya revitalisasi gerakan 
non blok dan KAA. Secara halus, Juwono mengkritisi sikap presiden 
yang terlalu memprioritaskan hubungan luar negeri pada ASEAN saja. 
Pada tulisan berikutnya, Juwono (1993) membahas mengenai tindakan 
Suharto yang meyakinkan bahwa APEC tidak akan memarjinalisasikan 
ASEAN atau non blok. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu 
Suharto sudah semakin melupakan pentingnya Konferensi Asia Afrika? 
Juwono (1994) sempat kemudian memberikan pewacanaan bahwa 
revitalisasi NAM bisa diketemukan pada kesempatan dengan APEC- 
NAM.  
 
Juwono juga menulis perihal normalisasi Cina dengan Vietnam dan juga 
Indonesia. Menurutnya, Soviet juga perlu dimasukkan dalam hubungan 
Asia Pasifik untuk menyeimbangkan kepentingan.12 Harusnya 
mendiservikasi dengan Cina dan Rusia, sehingga tidak hanya 
bergantung pada kekuatan ekonomi kawasan yang dominan. Mengenai 
ekonomi politik internasional, dalam hubungannya dengan kebijakan 
luar negeri Indonesia, Juwono memperlihatkan kondisi Military 
Industrial Complex, dimana negara maju tidak memperhatikan negara 
pinggiran. Bahkan sistem perbankan nasional juga lebih memanjakan 
yang kaya. Pada kesempatan lain, Juwono juga menulis tentang 
produktivitas dunia yang terus meningkat tapi, 3,5 juta orang 
kehilangan pekerjaan. Mereka mengalihkan pekerjaan ke ASEAN dan 
Cina. Di Eropa, tingginya suku bunga Bundesbank setelah reunifikasi 
Jerman 1990 membuat negara disekitarnya mengalami defisit. Di 
Jepang, marak terjadi pengangguran terselubung.  
 
Juwono memuji kebijakan Indonesia yang tidak menurut ajakan OKI 
untuk mengirim tentara ke Bosnia, ini dianggap sebagai kebijakan yang 
bagus bagi Juwono Sudarsono. OKI telah mengirimkan 17 ribu 
tentaranya. OKI mewacanakan perlawanan Kristen versus Muslim dan 

                                                           

12  Juwono menulis konsep balance of interest dan pragmatic need for economic 
reconstruction.  
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Barat versus peradaban Islam. Indonesia mengedepankan prinsip non 
blok, tidak memihak keduanya, tidak sperti Malaysia, Iran, Pakistan, 
Palestina, dan Bangladesh. Indonesia bukanlah negara Islam. Kalau 
yang diwacanakan adalah agama, kenapa kemudian Turki, Iran, dan 
Pakistan tidak juga mengirimkan pasukannya ke Filipina, Thailand, 
Myanmar, dan juga ke India? Kenapa harus Bosnia?  
 
Paska Reformasi 1998 
 
Buku karya diplomat Indonesia paska reformasi dengan kata pengantar 
dari menteri luar  negeri Indonesia Hassan Wirajuda (2004) sendiri, 
merupakan karya dari sebelas orang diplomat lulusan  UGM, UI, 
Brawijaya, Universitas Sriwijaya, Universitas Parahiyangan, Universitas 
Pajajaran, IAIN dan Pondok Gontor. Dengan tulisan terbanyak dari 
Darmansjah Djumala lulusan Univ Sriwijaya, Agus Sriyono lulusan 
UGM, dan Bagas Hapsoro lulusan UI.  Dengan koordinator Agus Sriyono 
dan Darmansjah Djumala. 
 
Kesebelas penulis sekaligus diplomat ini mengantarkan pada situasi 
internasional yang berubah paska reformasi. Tulisan-tulisannya 
mengangkat persoalan-persoalan penting yang harus dihadapi oleh 
Indonesia dalam politik luar negerinya di tengah pemetaan politik sesuai 
dengan studi kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, serta isu-isu 
global. Meskipun sangat kurang dalam pembahasannya, namun upaya 
untuk penyusunan buku ini patut mendapatkan apresiasi.  
 
Dari sini telah terlihat bahwa Indonesia mulai kehilangan minatnya 
akan Afrika terbukti dengan tidak adanya tulisan tentang Afrika. Apakah 
hal ini mengindikasikan bahwa Konferensi Asia-Afrika sudah sangat 
kehilangan maknanya? Hanya satu tulisan diantara empat puluh satu 
tulisan yang membahas relevansi gerakan non blok serta dialog selatan-
selatan. Buku ini menjawab mengenai diplomasi Indonesia dalam 
kaitannya dengan persoalan dalam negeri dengan Papua. Juga 
membahas mengenai Timor-Timur. Tapi manakah penjelasan 
kepentingan Indonesia? Akan tetapi, pembahasan signifikan pada tujuh 
artikelnya hanyalah pada pembahasan tentang perlindungan TKI di 
Arab Saudi dan papua serta pemulihan krisis. Daripada kepentingan 
jangka panjang, buku ini menunjukkan kepentingan jangka pendek 
untuk penyikapan terhadap krisis. Indonesia telah kehilangan tujuan 
jangka panjangnya.  
 
Pada pembahasan mengenai Asia, Indonesia sudah terlihat 
pandangannya yang selama ini hanya terfokus pada ASEAN, Jepang, 
dan Cina. Bukannya pada solidaritas negara berkembang lainnya. 
Kurangnya nilai strategis juga terlihat dengan tidak adanya evaluasi 
terhadap posisi Indonesia, tentang bagaimana seharusnya Indonesia 
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menempatkan diri pada posisi negara berkembang yang mulai maju 
seperti India, Afrika Selatan, Cina, dan Brazil. Apakah hal ini 
mengyisyaratkan bahwa selama ini Indonesia terlalu lama tergantung 
pada modal Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa? 
 
Berbeda dengan tulisan Sukarno yang buruk sekali pengutipannya, juga 
Ruslan Abdul Ghani dan Mochtar Kusumaatmadja yang hampir tidak 
ada rujukan, buku-buku baru mengenai hubungan internasional hampir 
tanpa rujukan sama sekali. Bilapun ada, sayang sekali rujukan itu 
ditujukan pada Michael Leifer untuk tulisan tentang Indonesia 
meskipun ratusan buku yang sudah ditulis diplomat Indonesia 
sebelumnya tentang Indonesia. Penulis baru ini cenderung lebih percaya 
Leifer, Modelski,  daripada Sukarno, Roeslan Abdulgani, dan Mocthar 
Kusumaatmadja. John Baylis dan Smith daripada T May Rudi atau 
bahkan Mohtar Mas’oed. Mengutip Modelski boleh saja, tetapi mengapa 
tanpa mengutip Rudi atau Mas’oed sama sekali? Seolah-oleh Benedict 
Anderson yang tahu perjalanan sejarah. Padahal Anderson sendiri juga 
belajar dari tulisan-tulisan founding fathers dan diplomat tentang 
sejarah Indonesia. Dari sini meskipun sudah mendekati pendefinisian 
kepentingan Indonesia, akan tetapi kadang penulis lupa dalam 
mendefinisikan bagaimana pemikiran Indonesia tersebut. Misalnya 
dalam tulisan tentang hubungan Indonesia dengan Timor-timor, belum 
ada tulisan mengenai bagaimanakah sikap Indonesia. Justru yang ditulis 
adalah sikap Portugis dan mantan Fretilin yang menyejukkan. Apakah 
Indonesia begitu susah mengungkapkan sikap?  
 
Tulisan yang cukup bagus ditulis oleh Linggarwati karena mampu 
menunjukkan posisi Indonesia yang kehilangan posisi tawarnya pada 
IMF dan kemudian CGI. Indonesia terlihat kewalahan bersikap. 
Mengapa mereka berbeda dengan Sukarno yang pada saat pengadilan di 
Bandung justru melancarkan surat gugatan? Padahal posisi Indonesia 
begitu lemahnya pada tahun 1930 tersebut?  
 
Dengan melihat pilihan kata “seharusnya”13 yang dipilih oleh para 
diplomat, terlihat bahwa pemikiran mereka masih tidak sejalan. Mereka 
yang merupakan bagian dari sistem pelaksanaan kebijakan luar negeri, 
ternyata pemikirannya tidak dipakai oleh pimpinan.  
 
Tulisan ini sangat berbeda dengan tulisan tentang diplomasi Indonesia 
sebelum tahun 1971. Tulisan tahun 2004 ini justru memperlihatkan 

                                                           

13  Lihat pada tulisan Hubungan Indonesia-Timor Timur. Lihat hal. 44 untuk 
pilihan kata “must”. Kemudian hal. 45 untuk pilihan kata “should also”. Sikap 
Indonesia juga tidak terlihat pada isu tentang pembangunan dunia 
berkelanjutan, selain sebagai pengikut. Belum ada inisiatif disana yang 
terlihat.  
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bahwa Indonesia memfokuskan upayanya pada dialog Utara-Selatan 
pada konteks WTO. Padahal pada tulisan sebelum 1980an, augmentasi 
agenda lebih difokuskan pada penggalangan kekuatan di antara negara-
negara berkembang dulu. Sehingga setelah melakukan konsolidasi 
dengan negara berkembang, baru dimajukan pada forum global.  
 
Sebelum tahun 1980an, Indonesia menyikapi pertarungan kekuasaan 
tidak dengan diam atau ikut salah satu pihak. Akan tetapi dengan 
menggalang kekuatan melalui solidaritas negara berkembang di Asia 
dan Afrika untuk menuntuk negara maju.  
 
Sebelum tahun 1980an, Indonesia menyikapi perang Korea dengan 
pengecaman. Sekarang ini, jangankan mengecam tindakan negara-
negara yang mengalienasi Korea Utara, Indonesia justru tidak berani 
menunjukkan sikap apapun, selain menyarankan perundingan damai.  
Fokus Indonesia pada ASEAN perlu dipikirkan kembali. Apakah pantas 
mempertahankan integrasi dimana tidak terbukti berhasil menangani 
krisis bersama? Yang bahkan pada kasus krisis 1998, bukannya saling 
menolong, justru tanpa sengaja menyeret lainnya dalam keterpurukan, 
dan kemudian membiarkan masing-masing pulih kembali. Sekarang ini 
perlu dipikirkan kembali tentang kerjasama ASEAN, apakah ASEAN 
mendukung Indonesia untuk menuju tujuan sesuai dengan yang 
tertuang pada UUD 45 dan pembukaannya atau justru mengekang 
Indonesia. Yang terjadi sekarang ini justru Indonesia semakin terikat 
dengan ASEAN. 
 
 

Simpulan 
 
Dari analisis diperoleh kesamaan mengenai kelangkaan karya HI 
Indonesia dalam hal pemikiran atau sudut pandang. Akan tetapi dalam 
hal  kebijakan luar negeri Indonesia, sudah mulai terlihat munculnya 
karya anak bangsa seperti Bantarto, Rizal Sukma, hingga penulis-
penulis baru. Selama ini pola pengajaran dalam kajian Hubungan 
Internasional di universitas menempatkan teori-teori mainstream 
seperti realis, liberalis, strukturalis, dan kemudian teori-teori kritik.  
 
Pemikiran-pemikiran, dan karya tentang politik luar negeri Indonesia 
diperlakukan bukan sebagai alat berpikir, tetapi lebih sebagai objek 
kajian. Dalam epistemologi, pemikiran di Indonesia jarang digunakan 
dalam metode deduksi. Padahal bila pengetahuan Indonesia dalam 
kajian hubungan internasional dibangun, dapat juga diterapkan metode 
deduksi.   
 
Cara membangunnya dengan menyusun pengetahuan, pemikiran dari 
masa kuno, klasik, hingga kontemporer mengenai kemanusiaan dan 
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hubungan internasional kontemporer. Sebagaimana pengetahuan realis 
dibangun dengan merujuk pada pemikiran-pemikiran kuno dan klasik 
sebelumnya dengan disempurnakan dan disesuaikan dengan masanya. 
Cara ini bisa dilakukan bila pemikiran dan hasil karya hubungan luar 
negeri Indonesia dijadikan sebagai landasan berpikir untuk 
menganalisis.  
 
Selain dengan membangun generalisasi dari membangun rujukan 
tersebut, perspektif Hubungan Internasional juga bisa dibangun dengan 
membangun teori dengan mengambil simpulan dari hasil penelitian-
penelitian yang dihasilkan dari kehidupan nyata. 
 
*tulisan ini merupakan hasil penelitian Desentralisasi DIKTI tahun 
2013. Pandangan yang ada dalam tulisan ini merupakan pandangan 
peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 
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