
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki sasaran yang hendak dicapai dalam menjalankan 

politik luar negeri adalah kerjasama bilateral maupun multilateral, meningkatkan 

diplomasi Indonesia di dunia internasional dan berperan aktif dalam menciptakan 

perdamaian dunia.1 Indonesia melaksanakan politik luar negerinya telah 

mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh aspek bangsa. Indonesia terus 

berperan dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan 

amanat pembukaan UUD 1945, baik di tingkat bilateral, regional, maupun 

internasional.  

 Indonesia dalam keanggotaannya di PBB sudah tiga kali sebagai anggota 

tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, yaitu pada 1974-1975, 1995-1996 dan 

2007-2008.2 Sejak tahun 1957 Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya 

dalam misi perdamaian PBB, demi masalah kemanusiaan, memelihara 

perdamaian dan keamanan dunia internasional berdasarkan amanat UUD 1945. 

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di dunia terkesan baik, 

karena Indonesia menjalankan selogan politik luar negeri era pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Thousand Friends Zero Enemy. 

Melihat hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah sangat baik 
                                                             
1 Bappenas, 2006, Bab 7: Pemantepan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama 
Internasional, diakses dari: http://www.bappenas.go.id/files/2213/5182/6876/bab-7-
pemantapan-politik-luar-negeri-dan-peningkatan-kerjasama-internasional.pdf (30/11/2013, 
13:34 WIB)  
2 Dianrana Katulistiwa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Sejarah, diakses dari: 
http://dianranakatulistiwa.com/pbb.pdf (11/10/2013, 20:12 WIB) 



dikarenakan faktor kesamaan identitas agama yang mayoritas masyarakatnya 

beragama islam. 

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah 

terjalin dengan baik, terlihat dari orientasi politik luar negeri Indonesia pada tahun 

1950-an tegas memihak negara-negara Timur Tengah. Indonesia tegas 

mendukung perjuangan rakyat Palestina, dan juga mendukung perjuangan 

kemerdekaan rakyat Tunisia, Aljazair dan Maroko. Indonesia memberikan 

dukungan kepada Mesir ketika menasionalisasi terusan Suez, ikut mengajukan 

resolusi penarikan pasukan Inggris, Israel dan Perancis dari Mesir. Indonesia juga 

berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Timur Tengah melalui 

UNEF (United Nations Emergency Force) dengan mengirimkan kontingen 

pasukan Garuda I.3 Demikian juga hubungannya dengan Libya, terlihat dari saling 

dukungnya kedua negara dalam pengusulan dan pencalonan di badan-badan 

internasional seperti ITU, masalah Palestina, masalah nuklir untuk tujuan damai, 

baik di PBB dan OKI.4 

Tahun 2010 merupakan peringatan 63 tahun hubungan diplomatik Indonesia 

dan Mesir yang diperingati dengan serangkaian kegiatan berupa seminar di dua 

perguruan tinggi Mesir, dan resepsi diplomatik yang dimeriahkan dengan 

pertunjukan beragam seni budaya Indonesia-Mesir. Hubungan baik tersebut 

terlihat di berbagai organisasi regional dan multilateral seperti di PBB, OKI, GNB 

                                                             
3 Harwanto Dahlan, Menghidupkan Kembali Komitmen di Timur Tengah, diakses dari: 
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Microsoft%20Word%20-
%201%20Harwanto%20Dahlan,%20oke.pdf (30/11/2013, 23:53 WIB) 
4 KEMLU, 2010, Diplomasi Indonesia, diakses dari: 
http://kemlu.go.id/Books/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf (30/11/2013, 12:39 
WIB) 



dan G77. Begitu juga hubungan Indonesia dan Tunisia, pada tahun 2010 ke dua 

negara memperingati 50 tahun hubungan diplomatik yang telah dimulai sejak 

tahun 1960.5 Kemudian komitmen Indonesia dalam mendukung proses 

perdamaian di Timur Tengah dan mendorong berdirinya negara Palestina yang 

bebas merdeka sesuai dengan prinsip two-state solution, sesuai dengan semangat 

yang terkandung dalam Resolusi DK PBB No. 242 (1967), 338 (1973), Arab 

Peace Initiative (2002), Peace Roadmap (2003), dan kerangka Annapolis (2007).6  

Hubungan diplomatik yang harmonis antara Indonesia dan negara-negara 

Timur Tengah merupakan pencapaian yang positif dan harus terus ditingkatkan, 

berdasarkan kesamaan identitas agama yang mayoritas masyarakat beragama 

islam. Hubungan Indonesia dan Lebanon telah terjalin sejak dulu, bermula sejak 

pengumuman pernyataan pengakuan de-jure kepada Indonesia oleh Presiden 

Lebanon Bechara El-Khoury pada tanggal 19 juli 1947. Lebanon merupakan 

negara ke tiga setelah Mesir dan Suriah yang mengakui Indonesia menjadi negara 

merdeka, setelah itu Indonesia dan Lebanon terus meningkatkan hubungan 

diplomatik mereka dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan penerangan.7 

Indonesia harus terus menjaga hubungan yang harmonis dengan negara-negara 

Timur Tengah, walaupun dikawasan tersebut sering tercetus konflik.  

 Pada pertengahan tahun 2006, bergejolaknya konflik di kawasan Timur 

Tengah antara Israel dan Hizbullah. Situasi yang sangat mencekam di Lebanon 

                                                             
5 ibid 
6 Tabloid Diplomasi, 2010, Komitmen Indonesia terhadap Perdamaian di Timur Tengah, diakses 
dari: http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/DIPLOMASI%20JUli%202010_2.pdf (1/12/2013, 
12:50 WIB) 
7 DEPLU, 2009, Hubungan Indonesia-Lebanon, diakses dari: 
http://www.deplu.go.id/beirut/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=1&l=id (29/11/2013, 12:11 WIB) 



karena perang terus bergejolak dan belum ada tanda-tanda untuk bisa dihentikan. 

Indonesia aktif berdiplomasi di PBB dan negara-negara OKI, aktif berkomunikasi 

ke Lebanon dan Israel melalui pihak ketiga dan meyakinkan bahwa Indonesia 

sangat siap untuk mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon dalam situasi seperti 

itu.8  

Pada saat itu merupakan momentum bagi Indonesia mempertahankan 

komitmen dalam turut serta menjaga perdamaian di Timur Tengah dengan 

menyerukan gencatan senjata demi kestabilitasan keamanan dunia internasional. 

Indonesia menunjukkan rasa kepedulian akan keamanan di dunia internasional 

dan siap membantu demi terciptanya perdamaian bagi kedua belah pihak, sejalan 

dengan amanat pembukaan UUD 1945 dan tetap menjaga komitmen Indonesia 

dalam setiap misi pemeliharaan perdamaian di bawah mandat PBB di dunia 

Internasional.  

Memelihara perdamaian di bawah mandat PBB merupakan trend yang 

positif bagi Indonesia di dunia internasional. Dikeluarkannya Resolusi DK PBB 

Nomor 1701 pada tanggal 11 agustus 2006 disambut baik oleh Indonesia, 

Pemerintah dan DPR RI telah sepakat mengirim pasukan perdamaian untuk 

bergabung bersama pasukan UNIFIL lainnya dengan catatan bahwa pasukan 

perdamaian Indonesia memiliki tugas yang jelas, yaitu menjaga proses 

perdamaian dan semuanya harus berdasar perintah resmi PBB. Pemerintah 

Indonesia menolak apabila pasukan perdamaian Indonesia bertugas untuk 

melucuti senjata Hizbullah. Sikap Indonesia tersebut sejalan dengan penegasan 
                                                             
8 Tabloid Dipomasi, 2012, Diplomasi Indonesia Konsisten Mengelola Perubahan, diakses dari: 
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Januari%202012.pdf 
(30/11/2013,16:41 WIB) 



Sekjen PBB Kofi Annan, sikap Sekjen PBB tersebut berlawanan dengan 

keinginan sejumlah Negara khususnya Israel dan Amerika Serikat yang 

menginginkan agar UNIFIL juga melakukan pelucutan senjata Hizbullah.9 

Indonesia memperlihatkan sikap yang tegas dalam penyelesaian konflik 

Israel-Hizbullah di Lebanon, terlihat pada pertemuan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dengan Presiden Lebanon, Emille Lahoud di Hotel Nacional de Cuba 

di Havana. pada saat sela-sela sidang KTT GNB 15 september 2006, menurut Juru 

Bicara Presiden Bidang Luar Negeri, Dino Patti Djalal, dalam pertemuan tersebut 

dibahas beberapa hal mengenai situasi di Lebanon. “Presiden SBY menjelaskan 

mengenai rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Lebanon, 

menjelaskan bahwa pasukan perdamaian sudah siap dan dalam waktu dekat akan 

mengirim advance team, dan awal bulan depan pasukan perdamaian Indonesia 

sudah dapat mendarat di Lebanon menjalankan tugasnya memperkuat UNIFIL. 

Presiden SBY menekankan pentingnya masyarakat dunia menjamin implementasi 

dari Resolusi DK PBB 1701, dan Indonesia akan berupaya sekuat mungkin untuk 

berjuang”.10 Terlihat bahwa Indonesia menjaga komitmen dalam memelihara 

perdamaian dunia dan menjalankan diplomasi sesuai arahan politik luar negeri 

Indonesia. 

 Penugasan Kontingen Garuda dalam konflik Israel-Hizbullah di Lebanon 

merupakan bentuk diplomasi Indonesia di dunia internasional, hal tersebut 

                                                             
9 Indonesia Nation Defence Force Peacekeeping Center, 2012, Konflik Lebanon, diakses dari: 
http://www.pkc-indonesia.com/index.php/sejarah/kontingen-garuda-indonesia-di-wilayah-
timur-tengah/konflik-libanon (12/10/2013, 19:43 WIB) 
10 Susilo Bambang Yudhoyono, 2006, Lebanon Sampaikan Penghargaan pada Indonesia, diakses 
dari: http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2006/09/16/1045.html (30/11/2013,16:46 
WIB) 



merupakan salah satu wujud implementasi dari diplomasi militer yang dilakukan 

Indonesia di bawah mandat PBB yang dimulai sejak tahun 1957. Dalam 

pengiriman Kontingen Garuda nuansa diplomasi terasa sangat kental, bahkan 

tidak kalah penting dibandingkan tugas utama yang diembannya sebagai pasukan 

penjaga perdamaian di wilayah negara konflik.11 Partisipasi Indonesia dalam 

penyelesaian konflik Israel-Hizbullah di Lebanon di bawah mandat PBB 

merupakan arahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yang 

bertujuan untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian di dunia internasional. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik rumusan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam penyelesaian 

konflik Israel-Hizbullah di Lebanon ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peran diplomasi Indonesia menugaskan Kontingen 

Garuda bergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) dalam penyelesaian 

konflik Israel-Hizbullah di Lebanon demi terciptanya perdamaian di dunia 

internasional. 

 

 

 

                                                             
11 TNI, 2012, Kontingen Garuda, wujud Implementasi diplomasi militer TNI, diakses dari: 
http://www.tni.mil.id/view-37264-kontingen-garuda-wujud-implementasi-diplomasi-militer-
tni.html (25/11/2013, 12:28WIB) 



1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memberikan pengetahuan sejauh mana peran diplomasi 

militer Indonesia dalam upaya memelihara dunia internasional bergabung dalam 

pasukan UNIFIL di bawah mandat PBB dalam penyelesaian konflik Israel-

Hizbullah di Lebanon tahun 2006-2013. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ataupun sering disebut sebagai literatur riview yang 

penulis dapatkan diantaranya adalah skripsi yang dilakukan oleh Aryo 

Wicaksono yang berjudul Peran United Nation Interim Force in Lebanon 

(UNIFIL) dalam Konflik Israel-Hizbullah di Lebanon Selatan 2006-2008.12 

Dalam tulisannya dipaparkan konflik tercetus akibat penculikan dua tentara israel 

oleh kelompok Hizbullah, hal tersebut yang menyebabkan saling serang dan 

mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak dan merusak 

infrstruktur masyarakat sipil. Setelah keluarnya resolusi dari DK PBB no. 1701, 

pasukan perdamaian PBB membantu menyelesaikan konflik tersebut.  

Tulisan ini menganalisa bagaimana peran PBB (UNIFIL) dalam 

menyesaikan konflik Israel-Hizbullah di Lebanon Selatan, menjelaskan eksistensi 

PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Peran UNIFIL dalam menyelesaikan 

konflik berdasarkan resolusi PBB no. 1701 demi memberikan kestabilitasan 

keamanan domestik Lebanon dan berdampak bagi hubungan Lebanon dengan 

negara-negara lain di kawasan. Dalam kurun waktu 2006-2008 UNIFIL mampu 
                                                             
12 Aryo Wicaksono, 2009, Peran UN Interm Force in Lebanon (UNIFIL) dalam Konflik Israel-
Hisbullah di Lebanon Selatan 2006-2008, diakses dari: 
http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/203613021/skripsi.pdf (25/11/2013, 14:21 WIB) 



memberikan keamanan dan perdamaan di Lebanon. Namun UNIFIL mendapatkan 

hambatan dalam menciptakan kondisi damai ialah belum terselesainya proses 

pengembalian tawanan. Penelitian ini bersikap deskriptif menggunakan teori 

peacekeeping operation, penggunaan teori peacekeeping operation mampu 

menjelaskan operasi perdamaian yang dilakukan UNIFIL di Lebanon. Hanya 

menjelaskan peran UNIFIL menjaga perdamaian di Lebanon sampai tahun 2008, 

tidak menjelaskan tugas UNIFIL dalam resolusi DK PBB no. 1832 sampai pada 

tahun 2009 untuk melanjutkan mandat PBB pada perjanjian perdamaian. 

Penelitian yang ke dua yang penulis temukan dilakukan oleh Tami 

Amanda Jacoby yang berjudul Conflik in Lebanon: On the Perpetual 

Threshold.13 Dalam penelitian ini memaparkan konflik terjadi pada 12 juli 2006 

yang disebabkan Hizbullah melakukan penyerangan terhadap Israel dan menculik 

dua tentara Israel yang bernama Ehud Goldwasser dan Eldad Regev. Pada waktu 

yang sama Hizbullah menyerang bagian utara Israel dengan roket Katyusha, 

kemudian Israel memberikan serangan balasan ke Lebanon terhadap masyarakat 

sipil dan menghancurkan infrastruktur di Lebanon, perang. Menjelaskan 

keinginan Israel untuk kembali pada British mandat (1923-1948), israel dan 

Lebanon menjadi tanah surga orang kristen. Menghancurkan Hizbullah 

merupakan kelompok penentang Israel yang telah melekat dalam tubuh negara 

Lebanon. Israel menginginkan Lebanon menjadi negara yang kuat dan 

berdemokrasi, sehingga pengaruh anti Israel dari luar tidak masuk ke Lebanon, 

                                                             
13 Tami Amanda Jacoby PhD, 2007, Conflik in Lebanon: On the Perpetual Threshold, diakses dari: 
http://www.cdfai.org/PDF/Conflict%20in%20Lebanon.pdf (28/11/2013, 17:23 WIB) 



hal tersebut akan memberikan pengaruh yang positif bagi hubungan diplomatik 

Israel-Lebanon.  

Melihat peran dari kumunitas internasional menghentikan konflik tersebut, 

pasukan UNIFIL yang bersikap netral dan menjalankan mandat dari resolusi DK 

PBB 1701 dalam penghentian konflik. Mengamankan daerah perbatasan antara 

Israel dan Lebanon dalam upaya penghentian konflik, Tami Amanda Jacoby 

berpendapat komunitas internasional belum melakukan peran positif terhadap 

konflik Israel-Hizbullah. Pendapat Tami Amanda Jacoby tersebut dikarenakan 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2007, sedangkan pasukan perdamaian PBB 

tetap berada di Lebanon sampai tahun 2014 ini berdasarkan mandat PBB di 

Lebanon demi mempertahankan penghentian pertempuran.  

Penelitian ke tiga yang penulis temukan adalah penelitian oleh Indriana 

Kartini yang berjudul Peran Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian 

PBB14. Dalam tulisannya, Indriana Kartini menganalisis peran Indonesia dalam 

misi pemeliharaan perdamaian PBB dibahas dalam tiga bagian. Bagian pertama 

menjelaskan perubahan fokus dan mandat misi perdamaian PBB ke arah non 

tradisional. Misi perdamaian PBB saat ini tidak hanya menjalankan peran 

tradisional, yakni mengawasi gencatan senjata dan hanya menggunakan kekuatan 

militer untuk membela diri, namun juga berperan dalam penanganan situasi 

darurat kemanusiaan. Tidak hanya itu, misi pemeliharaan perdamaian PBB juga 

menjadi pelindung rakyat sipil.  

                                                             
14 Indriana Kartika, 2012, Peran Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian PBB, diakses dari: 
http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=76&Itemid=309 
(28/11/2013,16:56 WIB) 



Bagian kedua menganalisis landasan konsitusi dari partisipasi Indonesia 

dalam misi perdamaian PBB yang tetap menjaga komitmen terhadap nilai-nilai 

kemerdekaan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Bagian terakhir 

adalah menganalisa peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. 

Sejak Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-A/UNIFIL ke Lebanon 

tahun 2006, Indonesia masuk dalam peringkat ke-16 negara kontributor 

pasukan/polisi (Troops/Police Contributing Country), dengan jumlah personil 

sebanyak 1.795. Ranking Indonesia melonjak drastis dimana sebelumnya hanya 

menduduki ranking ke-47 dengan 199 personil di tahun 2005. Dalam penelitian 

Indriana Kartini tidak menjelaskan secara spesifik dimana Kontingen Garuda 

berperan menyelesaikan konflik, menjelaskan secara umum peran yang diemban 

Kontingen garuda berdasarkan amanat pembukaan UUD 1945 di seluruh dunia.  

Penelitian ke empat yang penulis temukan adalah penelitian oleh Ray 

Murphy yang berjudul UN Peacekeeping in Lebanon: A Case Study.15 Dalam 

penelitiannya, Ray Murphy mengamati peran UNIFIL menjalankan mandat dari 

PBB dari konflik 1978 yang terjadi di Lebanon berdasarkan resolusi 425 dan 426. 

Masalah dapat terlihat ketika pada tahun 2006 tercetus konflik lagi di Lebanon, 

mengasumsikan bahwa resolusi 425 bersifat jangka pendek dalam penyelesaian 

konflik di Lebanon 1978. Konflik antara Israel-Hizbullah di Lebanon tahun 2006 

merupakan tugas UNIFIL dalam penyelesaian konflik berdasarkan resolusi DK 

PBB no. 1701. Menjabarkan resolusi DK PBB no.1701 dalam menjelaskan peran 

UNIFIL. Adanya pandangan Ray Murphy yang sulit dijalankan, yaitu 
                                                             
15 Ray Murphy, 2008, UN Peacekeeping in Lebanon: A Case Study, diakses dari: 
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/EINIRAS/57322/ipublicationdocument_singledocume
nt/2b770835-9978-417a-b29f-7c63eaf987a7/en/UN_Lebanon2.pdf (26/11/2013, 14:41 WIB) 



Especially difficult is paragraph 8 which calls for “security arrangements 
to prevent the resumption of hostilities and the creation of a demilitarized 
zone between the so-called Blue Line between Israel and Lebanon and the 
Litani river. 

 

Israel berharap UNIFIL dapat melucuti senjata Hizbullah, bagaimanapun 

hal ini tak pernah terjadi dikarenakan dalam resolusi tersebut tidak jelas siapa 

yang akan melucuti senjata Hizbullah. Hanya tercantum tentara Lebanon akan di 

bantu oleh UNIFIL karena pemerintahan dan tentara Lebanon sangat lemah untuk 

melawan Hizbullah. Dalam penelitian ini melihat implementasi resolusi PBB yang 

di jalankan UNIFIL dalam menyelesaikan konflik, namun tidak spesifik 

menjelaskan resolusi konflik di Lebanon, dalam penelitian ini juga menjelaskan 

resolusi konflik di Kosovo dan di Somalia yang di lakukan pasukan perdamaian 

PBB.   

Penelitian kelima yang penulis temukan adalah penelitian yang ditulis oleh 

Bangkit Rahmat Tri Widodo yang berjudul Misi Pemelihara Perdamaian 

Indonesia dalam Mendukung Politik Luar Negeri Bebas Aktif, mengemukakan 

bahwa Indonesia berperan aktif dalam misi perdamaian PBB berdasarkan politik 

luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif dalam rangka meningkatkan peran dan 

posisi Indonesia dalam lingkup Global. Aktif dalam menjaga perdamaian dunia 

dan merupakan isi dari pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.16 Dalam penelitian ini 

Bangkit Rahmat Tri Widodo mendiskripsikan peran Indonesia dalam menjaga 

perdamaian dunia melalui misi perdamaian PBB yang dipaparkan menurut 

                                                             
16Bangkit Rahmat Tri Widodo, 2010, Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia dalam Mendukung 
Politik Luar Negeri Bebas Aktif, di akses dari: 
http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31&Itemid=309 
(28/04/2012, 23:13 WIB) 



pemimpin Indonesia dari tahun ke tahun dan didasari Politik Luar Negeri Bebas 

Aktif.  

Berawal dari pemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto sampai 

pada era Reformasi (Bj Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno 

Putri). Melihat sinergi penggunaan soft power (keberhasilan demokrasi, mayoritas 

islam dan posisi penting di GNB) (Josept Nye), dan hard power (misi pemelihara 

perdamaian) memperkokoh smart power (politik luar negeri Indonesia dalam 

rangka meningkatkan peran dan posisi Indonesia dalam tataran Global). 

Menganalisa peran Kontingen Garuda dalam misi pemelihara perdamaian sebagai 

bentuk pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, lebih pada pendekatan sikap 

Indonesia menggunakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif di lingkungan 

eksternalnya dalam rangka meningkatkan peran dan posisi Indonesia dalam dunia 

internasional. 

Berdasarkan ke lima penelitian di atas sebagai rujukan literatur review 

yang penulis peroleh memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis. Kesamaan tersebut ialah menganalisa peran Indonesia ikut serta dalam 

misi perdamaian PBB dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. 

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menganalisa peran diplomasi 

militer Indonesia dalam mengirim Kontingen Garuda bergabung dalam pasukan 

UNIFIL di bawah mandat PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Hizbullah di 

Lebanon. Menekankan pada peran diplomasi mliter Indonesia dalam penyelesaian 

konflik Israel-Hizbullah di Lebanon, maka berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis. 



Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu 

No. Nama  
(Judul Penelitian) 

Pendekatan & 
Metode 

Hasil 

1. Aryo Wicaksono,  
 
Peran United Nation 
Interim Force in 
Lebanon (UNIFIL) 
dalam Konflik 
Israel-Hizbullah di 
Lebanon Selatan 
2006-2008. 
(Skripsi) 
 
 
 
 
 
 

Penelitian ini 
bersikap 
deskriptif,  
 
Menggunakan 
teori 
peacekeeping 
operation dan 
konsep 
Operasional. 

 Tulisan ini menganalisa 
bagaimana peran PBB 
(UNIFIL) dalam 
menyesaikan konflik 
Israel-Hizbullah di 
Lebanon Selatan, dan 
menjelaskan eksistensi 
PBB dalam menjaga 
perdamaian dunia. 
 

 Pasukan UNIFIL berhasil 
memberikan keamanan 
bagi keamanan domestik 
Lebanon. 

 
 Hambatan dalam 

menciptakan suasana 
damai adalah belum 
selesai proses pertukaran 
tawanan. 

 
2. Tami Amanda 

Jacoby, 
 
Conflik in Lebanon: 
On the Perpetual 
Threshold. 
 (Jurnal) 

-  
 Menjelaskan konflik di 

Lebanon pada 2006 yang 
disebabkan penyerangan 
Hizbullah ke Israel dan 
menculik dua tentara 
Israel. 
 

 Israel memiliki 
kepentingan terhadap 
Lebanon, yaitu dalam 
upaya meperluas 
wilayahnya berdasarkan 
mandat British (1923-
1948). 
 



 
 Menjelaskan peran 

internasional yaitu PBB 
dalam melakukan 
penyelesaian konflik di 
Lebanon dianggap belum 
mencapai peran yang 
positif. 

 
3. Indriana Kartini,  

 
Peran Indonesia 
dalam Pemeliharaan 
Perdamaian PBB. 
(Jurnal)  

Penelitian ini 
bersifat 
deskriptif,  
 
Menggunakan 
konsep 
Responsibility 
to Protect 
 

 
 Perubahan fokus dan 

mandat misi perdamaian 
PBB ke arah non 
tradisional. 
 

 Indonesia dalam misi 
perdamaian PBB yang 
senantiasa berkomitment 
kuat terhadap nilai-nilai 
kemerdekaan yang 
terantum dalam amanat 
Pembukaan UUD 1945. 
 

 Peran serta Indonesia 
dalam misi pemeliharaan 
perdamaian PBB relevan 
dengan landasan 
konstitusional negara 
Republik Indonesia. 

 
4. Ray Murphy, 

UN Peacekeeping in 
Lebanon: A Case 
Study (2008). 
(Jurnal)  

-  Menjabarkan dari sejarah 
konflik Lebanon 1978 
resolusi 425 dan konflik 
Lebanon 2006 Resolusi 
1701 dalam menjelaskan 
peran UNIFIL. 
 

 Salah satu point yang sulit 
dijalankan yaitu dari 
resolusi DK PBB 1701 
ialah menjaga keamanan 
di wilayah Blue Line dan 
Sungai Litani. 
 



 Dalam penelitian ini 
selain mengamati PBB di 
Lebanon,  juga 
menjelaskan keberadaan 
PBB pada konflik Somalia 
dan konflik Kosovo. 

 
5. Bangkit Rahmat Tri 

Widodo, 
 
Misi Pemelihara 
Perdamaian 
Indonesia dalam 
Mendukung Politik 
Luar Negeri Bebas 
Aktif (2010)  
(Jurnal) 

Penelitian ini 
bersifat 
deskriptif. 

 Mengemukakan bahwa 
Indonesia berperan aktif 
dalam misi perdamaian 
PBB berdasarkan politik 
luar negeri Indonesia 
bebas aktif.  
 

 Keikut sertaan Indonesia 
dalam misi perdamaian 
PBB untuk meningkatkan 
posisi Indonesia dalam 
lingkup global. 
 

 Melihat sinergi smart 
power (politik luar negeri 
Indonesia dalam rangka 
meningkatkan peran dan 
posisi Indonesia dalam 
tataran Global). 
 

6. Lalu Aryan Hidayat, 
 
Peran Diplomasi 
Indonesia dalam 
Penyelesaian Konflik 
Israel-Hizbullah di 
Lebanon. 

Penelitian ini 
bersifat 
diskriptif, 
 
Menggunakan 
konsep 
Diplomasi 
Militer dan 
Resolusi 
Konflik 

 Indonesia mengirim 
Kontingen Garuda dalam 
misi perdamaian PBB 
berdasarkan amanat UUD 
1945 dan selogan Politik 
Luar Negeri era 
pemerintahan Presiden 
SBY “Thousand Friends 
Zero Enemy. 
 

 Peran diplomasi militer 
Indonesia mengirim 
Kontingen Garuda 
bergabung dalam pasukan 
UNIFIL di bawah mandat 
PBB. 



 
 Pasukan Indonesia 

berperan dalam 
keberhasilan satuan 
pasukan UNIFIL 
membawa kestabilitasan 
keamanan di Lebanon.   
 

 

1.6 Kerangka Konseptual     

1.6.1 Konsep Diplomasi Militer 

Diplomasi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam 

hubungan internasional dengan cara negosiasi yang memberikan adanya 

kepercayaan dari pada menggunakan militer, propaganda maupun kekerasan. 

Diplomasi secara damai merupakan jalan utama dalam memelihara perdamaian, 

jika hal tersebut tidak berhasil, penggunaan militer merupakan jalan terakhir yang 

dibutuhkan dari beberapa pertimbangan.  

Militer merupakan alat diplomasi bagi sebuah negara di dunia 

internasional, baik dengan cara menjalin kerja sama maupun untuk mencapai 

kepentingan bersama yaitu perdamaian dunia. Diplomasi militer merupakan cara 

untuk mencapai perdamaian, militer bukan lagi untuk memaksa, mengancam 

maupun kekerasan. Militer digunakan sebagai alat berdiplomasi, merupakan alat 

kebijakan luar negeri suatu negara untuk menjalin diplomatik dengan negara lain 

di dunia internasional.  

Diplomasi militer merupakan strategi kebijakan luar negeri suatu negara 

dalam konteks global maupun regional, membangun kepercayaan untuk 

pencegahan konflik berdasarkan kepentingan bersama. Bersama-sama dalam 



mencermati teror atau permasalahan dari dunia internasional dan banyak hal yang 

positif yang dapat dilakukan, salah satunya adalah partisipasi dalam misi 

perdamaian PBB. Ikut serta dalam misi perdamaian PBB dalam mencegah konflik 

dan memelihara perdamaian dunia menggunakan instrumen militer dengan 

menugaskan pasukan perdamaian (peacekeeper) merupakan hal yang positif 

dalam penggunaan kapabilitas militer.17  

Indonesia Ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia dalam misi 

perdamaian PBB dengan mengirimkan militer ke negara-negara berkonflik. 

Mengirimkan Kontingen Garuda dalam misi perdamaian PBB dalam konflik 

Israel-Hizbullah di Lebanon merupakan diplomasi militer yang dilakukan 

Indonesia. Kontingen Garuda yang tergabung dalam pasukan UNIFIL melakukan 

resolusi konflik untuk menciptakan perdamaian berdasarkan resolusi DK PBB 

1701. Pengiriman Kontingen Garuda merupakan wujud implementasi diplomasi 

militer sehingga penulis menggunakan konsep diplomasi militer untuk 

menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia menggunakan militer dalam 

menjalankan diplomasinya di dunia intenasional. Dalam empat pillar diplomasi 

salah satunya adalah prinsip, Indonesia melakukan diplomasi militer ke Lebanon 

dalam mempertahankan komitmen berdasarkan amanat UUD 1945. 

 

 

 

 
                                                             
17 KA Muthanna, 2011, Military Diplomacy, diakses dari: 
http://orfonline.org/cms/export/orfonline/modules/analysis/attachments/Military%20Diplomac
y_1191584397137.pdf  (26/11/2013, 13:22 WIB) 



 1.6.2 Konsep Resolusi Konflik 

 Konflik yang terjadi di dunia internasional disebabkan banyak hal, baik 

penyerangan, masalah perbatasan, etnis, maupun konflik berdasarkan sejarah 

kedua negara yang berkonflik belum menemui titik temu dalam perjanjian damai. 

Pencegahan konflik membutuhkan solusi dari banyak aspek-aspek yang 

dipertimbangkan sehingga perdamaian dapat terus dijaga demi keberlanjutan 

hubungan di dunia internasional. Ahli studi konflik dalam mendifinisikan resolusi 

konflik berdasarkan penekanannya masing-masing, Menurut Peter Wallensteen 

mendifinisikan resolusi konflik mengandung tiga unsur penting, yaitu:  

 Pertama, adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang berkonflik dan 

dituangkan dalam dokumen resmi seperti membuat perjanjian yang ditandatangani 

dan menjadi pegangan untuk selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan dapat 

dilakukan secara rahasia atas persetujuan dari pihak-pihak yang berkonflik dengan 

pertimbangan tertentu yang bersifat sangat subyektif. Kedua, pihak-pihak yang 

berkonflik mengakui dan menerima keberadaan dari pihak lain sebagai subyek. 

Sikap ini sangat penting untuk bekerja sama selanjutnya dalam menyelesaikan 

konflik secara tuntas, karena pihak lain tersebut berperan sebagai mediator. 

Ketiga, pihak-pihak yang berkonflik juga setuju untuk mengakhiri segala tindakan 

kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya dapat berjalan 

sebagai landasan perdamaian.18 

 Resolusi konflik menggunakan instrumen militer tidak selamanya 

melahirkan kekerasan maupun penghancuran, selain untuk menjaga diri sendiri, 

                                                             
18 Aleksius Jemadu, Analisis konflik internal dari Perspektif HI. Dalam Transformasi dalam Studi 
Hubungan Internasional. 2007 Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal: 92-93 



pasukan perdamaian juga mampu menjaga masyarakat sipil dan dibekali keahlian 

sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Partisipasi Indonesia dalam 

menyelesaikan konflik Israel-Hizbullah di Lebanon mengirim Kontingen Garuda 

merupakan langkah yang positif dalam memelihara perdamaian dunia.  

Dalam salah satu draf dari handbook Crister Johnson dan Karin Eggestam 

yang berjudul Diplomacy and Conflict Resolution, memaparkan ada enam makna 

diplomasi yang berbeda dan berada dalam satu bantalan resolusi konflik. Ke enam 

makna tersebut yaitu diplomasi bermakna isi, pelaksanaan, negosiasi, pelayanan 

diplomatik, cara dan seni (skill).19 Penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik Israel-Hizbullah, 

sehingga penggunaan konsep resolusi konflik sangat sesuai dengan penelitian 

tersebut.  

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

1.7.1 Peringkat Analisis 

 Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini maka penulis dapat 

menentukan lebih dulu variabel-variabelnya, dan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen yang 

ditunjukkan pada: 

Variabel independen: Indonesia sebagai anggota PBB berperan aktif dalam misi 

perdamaian dunia berdasarkan politik luar negeri Indonesia dan amanat 

pembukaan UUD 1945, sekaligus menjadi unit eksplanasi. 

                                                             
19 Crishter Jonsson dan Karin Eggestam, 2007, Diplomacy and Conflict Resolution, diakses dari: 
http://busieco.samnet.sdu.dk/politics/nisa/papers/aggestam.doc (12/4/2014, 09: 30 WIB) 



Variabel dependen: Penyelesaian konflik Israel-Hizbullah di Lebanon demi 

terciptanya perdamaian di dunia internasional di bawah mandat PBB, sekaligus 

menjadi unit analisa. 

 

1.7.2 Tipe Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif yaitu 

penelitian yang mengungkapkan hubungan antara variabel penelitian yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Analisa dalam penelitian ini 

digunakan sebagai aspek pengujian atas hipotesa yang telah dirumuskan. 

 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data 

sekunder, yaitu melalui informasi-informasi yang telah terangkum dalam buku-

buku dan yang tersedia dalam media massa, artikel-artikel dan tulisan-tulisan 

yang berkaitan dengan objek penelitian dalam media elektronik. Data-data yang 

penulis dapatkan melalui media-media tersebut dikumpulkan untuk kemudian 

diolah dan dipilah serta di analisis untuk dijadikan sebuah tulisan. 

 

1.7.4 Teknik Analisa Data 

  Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan 

teknik secara argumentatif, yaitu penelitian yang melihat persoalan atau fenomena 

untuk kemudian ditelaah dan dianalisa. menyederhanakan data tanpa mengurangi 

maknanya atau bahkan membuang data yang sekiranya memang tidak dibutuhkan. 



Data terpilih kemudian akan dipahami dan dijelaskan melalui pemahaman 

intelektual yang logis. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas dan 

ilmiah. 

 

1.7.5 Batasan Waktu 

 Penelitian yang dilakukan penulis menganalisa peran diplomasi militer 

Indonesia dalam mengirim Kontingen Garuda ikut serta bergabung dalam pasukan 

perdamaian UNIFIL di bawah mandat PBB dalam penyelesaian konflik Israel-

Hizbullah di Lebanon tahun 2006-2013 demi mencapai perdamaian di dunia 

internasional. 

 

1.8 Hipotesa 

Indonesia mengirim Kontingen Garuda di bawah mandat PBB dalam 

penyelesaian konflik Israel-Hizbullah di Lebanon merupakan bentuk diplomasi 

militer Indonesia. Menjalankan diplomasi militer yang bertujuan untuk 

menciptakan kestabilitasan keamanan dan memelihara perdamaian di dunia 

internasional. Kontingen Garuda bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian 

PBB (UNIFIL) untuk turut serta dalam melaksanakan resolusi konflik di Lebanon 

dalam penghentian perang dan menciptakan perdamaian berdasarkan resolusi DK 

PBB 1701. Peran diplomasi Indonesia bergabung dengan pasukan UNIFIL dalam 

penyelesaian konflik Israel-Hizbullah di Lebanon di bawah mandat PBB mampu 

mencapai kestabilitasan keamanan dan menciptakan perdamaian di Lebanon. 

 



1.9 Sistematika Penulisan 

BAB II 

Konflik Israel-Hizbullah  

2.1 Sejarah Konflik Israel-Hizbullah 

2.2 Kronologis Konflik Israel-Hizbullah 2006 

2.2.1 Posisi Hizbullah di Lebanon dalam Menghadapi Israel 

2.2.2 Posisi Israel dalam Menghadapi Hizbullah 

2.3 Keterlibatan Pihak Asing 

2.4 Dampak Keterlibatan Pihak Asing 

2.5 Keterlibatan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 

BAB III 

Posisi Pasukan Indonesia di UNIFIL  

3.1 Pasukan UNIFIL (United Nation Interim Force in Lebanon) 

3.1.1 Angkatan Darat UNIFIL 

3.1.2 MTF (Maritime Task Force)  

3.2 Keterlibatan Indonesia bergabung dalam UNIFIL  

3.3 Posisi Pasukan Indonesia di Lebanon 

BAB IV 

Diplomasi Militer Indonesia 

4.1 Peran Indonesia dalam UNIFIL terhadap Penyelesaian Konflik Israel-

Hizbullah 

4.1.1 Peran Indonesia Menurunkan Intensitas Konflik 

4.1.2 Peran Indonesia bagi Stabilitasan Lebanon 



4.2 Peran Indonesia Membantu Masyarakat Sipil Lebanon 

4.3 Respon Internasional terhadap Pasukan Indonesia 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 


