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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap negara memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan 

dunia internasional baik dengan aktor negara ataupun non- negara. Kebijakan 

tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang mencerminkan kepentingan 

nasional dari suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga 

menjalankan politik luar negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan domestik dan 

internasional. Seringkali kondisi dalam negeri dan perubahan situasi internasional 

mempengaruhi suatu negara dalam menentukan politik luar negerinya. 

Arah politik luar negeri suatu negara bergantung pada pemimpin itu sendiri, 

pada masa Presiden Soekarno (1945- 1965) praktik politik luar negeri Indonesia 

ditujukan untuk mendapatkan pengakuan internasional dan menentang bentuk 

penjajahan. Salah satu dukungan datang dari Pemerintah Mesir pada tanggal 23 

Maret 1946 mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia secara De Facto dan 

De Jure.1 Politik luar negeri Indonesia di bawah Soekarno memberikan ciri khas 

anti- kolonialisme dan bersifat konfrontatif, terlebih saat Mohammad Hatta secara 

resmi menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.  

                                                           
1 Muhammad Zein Hassan, 1980, “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Jakarta: Bulan 

Bintang, Hal. 124 
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Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya dipanggung internasional 

dengan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan 

pertama kali di Indonesia pada 18 April – 24 April 1955.2 Konferensi ini bertujuan 

untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika. Soekarno 

juga menjadi salah satu pelopor pembentukan Gerakan Non Blok (GNB) yang 

pertama kali diselenggarakan pada 1- 6 September 1961 di Beograd, Yugoslavia.3  

Keberhasilan Soekarno dalam KTT dan membentuk GNB membuat 

Indonesia semakin dikenal di ranah internasional, namun pada saat mendekati masa 

jabatan Soekarno mulai menunjukkan keberpihakannya kepada blok Timur 

khususnya dengan Tiongkok yang menganut paham komunis terbesar di Asia. Hal 

ini ditandai dengan kemunculan CONEFO (Conference of New Emerging Forces) 

yang ditujukan untuk menandingi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi ini 

berlandaskan paham komunisme yang dibentuk pada 7 Januari 1965 dan 

beranggotakan Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Beijing.4 Kecenderungan Soekarno 

kepada blok Timur juga terlihat dengan penolakan bantuan dari negara-negara barat 

beserta sikap Indonesia yang mengundurkan diri dari keanggotannya di 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1965.  

Politik luar negeri era Soeharto ( 1967-1998) lebih memfokuskan pada 

pembenahan ekonomi yang dikarenakan tingginya inflasi, selain itu Soeharto juga 

                                                           
2Mustari Irawan, The archives of the Asian-African Conference, hal. 5  dapat diakses dalam 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002352/235221M.pdf diakses pada 6 April 2018, 22:18 

WIB 
3Kementrian luar negeri, Gerakan Non Blok, dapat diakses dalam  

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Gerakan-Non-Blok.aspx 

diakses pada 6 April 2018, 23:07 WIB 
4 Leo Suryadinata, 1998, Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto,  Jakarta: LP3ES, Hal. 

38 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002352/235221M.pdf
https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Gerakan-Non-Blok.aspx
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menekankan untuk mengurangi musuh luar negeri. Soeharto membuka investasi 

asing dan mengambil hutang luar negeri guna menutupi kemerosotan ekonomi pada 

Indonesia. Indonesia pada rezim Soeharto membuka hubungan diplomatik dengan 

negara-negara barat seperti Amerika Serikat, hubungan diplomatik dengan negara-

negara barat dilakukan demi memenuhi kebutuhan domestik karena tingkat inflasi 

mencapai 650% dan harga beras yang naik sebanyak 500 kali lipat.5 

Selain dengan negara barat, Soeharto menggunakan good neighbourhood 

policy melalui pembentukan ASEAN tahun 1967 untuk menghindari pengaruh dari 

komunisme (Tiongkok- Uni Soviet).6 Kepemimpinan Soeharto yang menekankan 

pada persahabatan juga dapat dilihat dengan meredanya konflik konfrontasi 

Malaysia dan masuknya kembali Indonesia dalam keanggotaan PBB pada tahun 

1966.7  

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999), orientasi kebijakan luar 

negeri lebih berfokus pada pembenahan ekonomi dan stabilitas politik meneruskan 

kebijakan Presiden Soeharto. Indonesia mengandalkan negara-negara barat untuk 

mendukung finansial dari IMF (International Monetary Fund). Namun, 

ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing justru mengundang respon publik 

yang besar seperti demonstrasi anti-AS dan IMF dengan tuduhan AS telah 

mengintervensi politik domestik Indonesia.8    

                                                           
5 Pujiastuti, Tri Nuke, 2008, Politik Luar Negeri Era Orde Baru, Yogyakarta, Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, hal. 143 
6  Ibid. 
7 Ibid., hal. 153 
8 F.X. Wawolani, 2010, Politik Luar Negeri Republik Indonesia Melalui KTT Asia Afrika 2005, 

Skripsi, Jakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, hal. 25 
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Dilema politik luar negeri Habibie ialah bagaimana mengakomodasikan 

aspirasi islam sebagai satu kesatuan. Rezim Habibie tidak mengakomodasi suara 

Islam ke dalam politik luar negerinya, melainkan Indonesia justru ditekankan untuk 

menjaga hubungan baik dengan negara-negara barat terutama dengan Amerika 

Serikat. Kebijakan Indonesia terhadap neagra-negara Islam justru  tidak ada 

perkembangan karena selama Habibie menjabat tidak ada aktivitas indonesia yang 

signifikan dalam forum OIC (Organization of Islamic Countries).9 

Politik luar negeri Abdurrahman Wahid (1999-2001) lebih menekan pada 

kemandirian negara yang tidak hanya mengandalkan bantuan dari IMF, namun 

disisi lain  Abdurrahman Wahib justru membentuk poros Jakarta- Beijing-India.10 

Pola politik luar negeri Abdurrahman Wahid lebih pada hubungan bilateral 

daripada multilateral, hal ini dikarenakan rendahnya daya tawar diplomasi 

Indonesia sehingga hubungan bilateral dirasa lebih efektif untuk meningkatkan 

hubungan yang harmonis.  

Kebijakan luar negeri Abdurrahman Wahid sempar menjadi kontrobersial 

ketika dibukanya hubungan dagang langsung dengan Israel ataupun ketika 

Abdurrahman Wahid ingin mencabut Tap MPRS No. 25/MPRS/1966 mengenai 

pelarangan ajaran komunis dan marxisme.11 Hal ini kemudian memicu protes dan 

penentangan dari khalayak luas.  

                                                           
9 Ibid., hal. 28 
10 Epran Aprianto, 2015, Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Skripsi, 

Jurusan Politik, Fakultas Adan dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah, hal. 64 

dapat diakses dalam http://eprints.radenfatah.ac.id/137/1/Epran%20Aprianto.pdf diakses pada 8 

April 2018, 02:14 WIB 
11 F.X. Wawolani, Op.Cit, hal.30 
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Politik luar negeri Megawati ( 2001-2004) menunjukkan kelanjutan dari 

orde baru, yang menekankan pada politik bebas aktif untuk mengembalikan politik 

luar negeri Indonesia ke fungsi tradisional dalam memenuhi politik dalam negeri 

dan ekonomi. Selain itu pemerintahan Megawati menandai kembalinya konsep 

bahwa Asia Tenggara sebagai bagian penting bagi Indonesia dan Asia timur, 

Amerika Serikat dan negara Pasifik Selatan.  

Salah satu kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Megawati ialah 

keikutsertaan Indonesia dalam War on terrorism. Kebijakan ini muncul atas respon 

pasca kejadian 11 September 2001 telah terjadi protes besar-besar di Jakarta akibat 

tuduhan bahwa dibalik tindakan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat, Osama 

bin Laden merupakan aktor yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.12 

Bahkan Wakil Presiden Hamzah Haz menegaskan bahwa tindakan Amerika Serikat 

merupakan tindakan mendiskreditkan agama islam. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), pada periode pertama 

SBY menjabat politik luar negeri Indonesia lebih berfokus pada penyelesaian 

permasalahan dengan negara tetangga dan menginduksi nilai-nilai demokrasi di 

Indonesia, serta penuntasan permasalahan domestik lainnya. Pada periode kedua, 

SBY memilih untuk menerapkan kebijakan luar negeri ke segala arah (All direction 

foreign policy), yang kemudian SBY merefleksikan prinsip tersebut dalam 

semboyan diplomatiknya Million Friends Zero Enemy. 

                                                           
12 Maria Wilkinson, 2003, Megawati hits out at US War on Terrorism, dapat diakses 

https://www.smh.com.au/articles/2003/09/24/1064083064573.html diakses pada 8 April 03:12 

WIB 

https://www.smh.com.au/articles/2003/09/24/1064083064573.html
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Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia era SBY lebih berfokus pada 

strategic partnership dan comprehensive partnership.13 Politik luar negeri 

Indonesia lebih mengarah pada memperluas jaringan kemitraan dengan aktor-aktor 

internasional, baik negara, non- negara ataupun individu. Politik luar negeri SBY 

juga menekankan pada aspek perdamaian dan berusaha menciptakan stabilitas 

keamanan kawasan.  

Kurang menariknya citra Indonesia di fora interansional pasca lengsernya 

Presiden Soeharto menjadi salah satu fokus Indonesia dalam menjalankan politik 

luar negeri.14 Krisis multidimensional yang terjadi telah menjadi sebab 

memburuknya citra Indonesia di mata internasional. Keterpurukan ekonomi pada 

era B. J. Habibie tahun 1997-1998 ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah 

terhadap dollar dari Rp 2.600,00 ke Rp 18.000,00 per dolar Amerika dari bulan 

Desember 1997 hingga 1998 angka inflasi mencapai 59,1%.15 Selain itu pada 22 

januari 1998 harga dolar AS mencapai angka Rp 16.000,00 nilai ini merupakan nilai 

tertingi sepanjang sejarah ekonomi Indonesia.16 Kemerosotan politik domestik 

yang didera oleh persoalan gerakan separatisme juga menjadi salah satu faktor 

memburuknya citra Indonesia, terlebih pasca terjadinya peristiwa Santa Cruz 1991 

yang menyebabkan dunia internasional menyoroti Indonesia karena pemerintah 

                                                           
13 Andhik Beni Saputra, 2013, Politik Luar Negeri dibawah SBY dalam konteks Million Friends 

Zero Enemy tahun 2009-2011, Skripsi, Pekanbaru: Ilmu Hubungan Interansional, Universitas 

Riau, hal. 27 
14 Ibid. 
15 Anne Both, The Crisis of 1997-1999 and the Way Out: What are the Lessons of History? Hal. 12 

Dalam Sri Margana dan Widya Fitrianingsih, 2010, Sejarah indonesia: Perspektif Lokal dan 

Global, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal. 158 
16 Ibid., 
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Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakatnya 

yang kemudian disusul dengan penjatuhan embargo militer oleh Amerika Serikat.  

Pasca-1998, B. J Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati gencar untuk 

memulihkan kredibilitas dan citra Indonesia di mata internasional, namun citra yang 

diharapkan belum didapatkan karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap 

presidennya, sehingga tidak heran bila masa jabatan presiden hanya berlangsung 

kurang lebih 1-3 tahun.17 Terpilihnya SBY sebagai presiden melalui pemilihan 

langsung 2004 mewarisi persoalan multidimensi akibat krisis ekonomi yang belum 

berhasil dituntaskan secara utuh oleh B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan 

Megawati, sehingga dalam politik luar negerinya SBY mengambil langkah untuk 

pemulihan citra Indonesia di mata internasional dengan cara menyelesaikan 

permasalahan domestik terlebih dahulu.18  

Penulis memilih judul pengaruh doktrin Million Friends Zero Enemy  

terhadap arah politik luar negeri Indonesia Era SBY dikarenakan fenomena tersebut 

menarik untuk dikaji. Ketika negara-negara berlomba-lomba untuk menjadi negara 

yang berkuasa, Indonesia justru membangun mitra kerja seluas-luasnya dan 

menerapkan prinsip politik luar negeri ke segala arah (All Direction Foreign 

Policy). Kajian ini menjadi menarik bagi penulis, karena dalam menjalankan politik 

luar negeri Indonesia di abad ke-20 bukan lagi menggunakan pendekatan 

tradisional (security approach), Indonesia perlu meningkatkan seni diplomasi 

dalam mencapai kepentingan nasional. 

                                                           
17 Ganewati Wuryandari, 2008, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik, 

Jakarta:P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, hal.9 
18 Ibid. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh doktrin Million Friends 

Zero Enemy terhadap arah politik luar negeri Indonesia era SBY. Penulis akan 

melihat bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negeri dengan doktrin 

Million Friends Zero Enemy yang telah digagas SBY.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah: 

Bagaimana pengaruh doktrin Million Friends Zero Enemy terhadap arah politik 

luar negeri Indonesia era SBY? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dasar doktrin politik Million Friends Zero Enemy 

2. Untuk mengetahui politik luar negeri Indonesia Era SBY 

3. Untuk mengetahui dinamika kebijakan luar negeri yang menjadi faktor 

munculnya doktrin Million Friends Zero Enemy 

4. Untuk mengetahui pengaruh doktrin Million Friends Zero Enemy terhadap 

arah politik luar negeri Indonesia era SBY. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis  

Manfaat akademis dari penelitian ini memberikan wawasan terhadap 

pembaca dan menyumbang kajian politik luar negeri khususnya pada politik luar 

negeri Indonesia Era SBY. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur untuk 
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menganalisa pengaruh doktrin Million Friends Zero Enemy terhadap arah politik 

luar negeri Indonesia pada era SBY.  

b. Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis dari penelitian ini memberikan wawasan kepada diri 

sendiri, karena peneliti mampu menjadi sumber bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

yang memiliki kesamaan topik kajian. Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi yang 

positif bagi para pembaca khususnya pada yang mengambil fokus pada politik luar 

negeri Indonesia.  

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penulis memaparkan 5 penelitian terdahulu yang topiknya tidak jauh 

berbeda. Penelitian pertama, Irfa Puspitasari (2010) dengan judul Indonesia 

New Foreign Policy- Thousand Friends Zero Enemy sebagai research at the 

Institute for Defence Studies and Analysis, New Delhi.19 Menurut Irfa, kebijakan 

luar negeri Indonesia dibawah SBY merupakan penggabungan antara mazhab 

pemikiran dan policy of adaptation.  

Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa SBY merupakan gabungan dari 

mazhab pemikiran dan kebijakan adaptasi pemimpin sebelum-sebelumnya, yakni 

Soekarno dan Soeharto. Menurut Irfa, kebijakan kontemporer internasional 

Soekarno lebih cenderung pada perdamaian, keadilan dan kesejahteraan global. 

Adaptasi kebijakan dari Soekarno kemudian diformulasikan SBY melalui perannya 

menjadi mediator dalam konflik Israel-Palestina, selain itu aktif dalam memerangi 

                                                           
19 Irfa Puspitasari,  2010, Indonesia New Foreign Policy- Thousand Friends Zero Enemy, Research 

Intern, New Delhi: Institute for Defence Studies and Analysis. 
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terorisme dan lain sebagainya. Adaptasi kebijakan dari Soeharto mengenai 

mengejar investasi asing dan membuka kerjasama bilateral, multirateral ataupun 

regional dalam ranah ASEAN, Asia Pasifik, Amerika Serikat, Asia Timur ataupun 

Uni Eropa.  

Penelitian ini memaparkan bahwa melalui semboyan diplomatik yang 

diusung oleh SBY “A Thousand Friends Zero Enemy”, SBY berusaha 

mengarahkan kebijakan luar negerinya sebagai kekuatan di kawasan Asia 

Tenggara. Menurut Irfa, Indonesia pada masa SBY berusaha untuk mendapatkan 

kembali posisi kepemimpinan di kawasan Asia Tenggara dengan gerak kerja yang 

konstruktif dan kooperatif serta perundingan yang seimbang antara kekuatan utama.  

Penelitian Irfa lebih menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia Era 

SBY merupakan gabungan antara mazhab pemikiran dan adaptasi kebijakan 

Soekarno dan Soeharto, selain daripada itu penelitian Irfa menekankan pada tujuan 

kebijakan luar negeri SBY yakni menjadi salah satu kekuatan yang berpengaruh di 

Asia Tenggara. Perbedaan dengan skripsi ini adalah politik luar negeri SBY bukan 

hanya fokus pada lingkup ASEAN saja, namun kebijakan luar negeri Indonesia 

difokuskan kepada membuka ke segala arah. Persamaan penelitian Irfa dengan 

skripsi penulis ialah membahas mengenai dinamika situasi domestik yang terjadi di 

Indonesia yang kemudian mampu terselesaikan oleh Presiden SBY.  

Ziyad Falahi (2012) dengan Tesis yang berjudul Kebijakan Luar 

Negeri Dalam Era Liberalisasi Informasi, Studi Kasus: Semboyan Million 

Friends Zero Enemy Pada Masa Pemerintahaan Susilo Bambang 
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Yudhoyono.20 Penulis menjelaskan dalam tesisnya bahwa semboyan diplomatik 

yang diusung oleh SBY ini memunculkan sebuah kontroversi dalam 

implementasinya. Million Friends Zero Enemy merupakan respon dari munculnya 

liberalisasi informasi. 

Menurut Ziyad, kebijakan luar negeri Indonesia dengan mengunggulkan 

zero enemy atau “nol musuh” telah diproyeksikan dalam prinsip “mendayung 

diantara dua karang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pencitraan yang dilakukan 

SBY dengan semboyannya berbanding lurus dengan kontroversi yang selalu 

membayangi reputasi Indonesia di ranah internasional.   

Million Friends Zero Enemy muncul karena adanya pemberitaan yang 

kurang baik santar didengar oleh masyarakat internasional. Kemunculan semboyan 

diplomatik yang telah diusung oleh SBY berusaha untuk memperbaiki reputasi 

Indonesia melalui media. Terdapat 2 poin penting yang disampaikan oleh Ziyad, 

pertama, Million Friends Zero Enemy merupakan alat pencitraan yang akan selalu 

berbenturan dengan problem konsistensi. Kedua, pencitraaan merupakan upaya 

resistensi dari kondisi liberalisasi informasi. Menurut Ziyad, teori Nye mengenai 

soft power merupakan instrumen yang tepat dalam menghadapi kondisi paradox of 

plenty. Namun dalam kasus Million Friends Zero Enemy memperlihatkan bahwa 

pencitraan dan diplomasi publik merupakan dua manifestasi diplomasi yang 

berbeda. Menurutnya, dalam kaitan diplomasi publik inilah terlihat teori Nye tidak 

sepenuhnya relevan dalam konteks ini.  

                                                           
20 Ziyad Falahi, 2012, Kebijakan Luar Negeri Dalam Era Liberalisasi Informasi, studi kasus: 

Semboyan Million Friends Zero Enemy Pada Masa Pemerintahaan Susilo Bambang Yudhoyono , 

Tesis, Jakarta: Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. 
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Menurut Ziyad, Redaksional Million Friends Zero Enemy cukup sulit untuk 

dipahami secara nalar. Semboyan yang menunjukkan persahabatan ke seluruh 

penjuru ini tidak hanya ditujukan kepada negara saja namun juga diplomasi antar 

individu (people to people). Paradox of Plenty merupakan sebuah kondisi dimana 

melimpahnya infromasi masa kini justru rentan menimbulkan kontroversi. Paradox 

of plenty lahir dari sebuah paradoks perkembangan teknologi informasi yang tak 

terkendali. Sebuah situasi yang mengisyaratkan begitu banyaknya ancaman 

terhadap sebuah reputasi. Asumsi perlunya pencitraan dalam era paradox of plenty 

dikemukakan oleh Josep Nye: “...Reputation has always matted in world politic. 

But the role of credibility becomes an even more important power resource because 

of the paradox of plenty...”. Kontroversi akan semboyan diplomatik akan tetap ada, 

dikarenakan informasi tidak dibawah kontrol negara sehingga bagaimanapun 

pemerintah mengemas untuk sebuah reputasi akan tetap ada informasi-informasi 

yang kontroversi dengan semboyan diplomatik ini.  

Penelitian Ziyad memaparkan bagaimana Indonesia masih belum bisa 

menemukan jati dirinya dapat tercermin dari semboyan diplomatik yang diusung 

oleh SBY yakni Million Friends Zero Enemy, penelitian ini juga mengulas bahwa 

Million Friends Zero Enemy merupakan respon atas munculnya liberalisasi 

informasi.  Dalam Skripsi ini penulis melihat bahwa prinsip bebas aktif masih 

menjadi landasan Million Friends Zero Enemy sehingga independesi Indonesia 

dalam menjalankan politik luar negerinya justru memperlihatkan Indonesia 

memiliki identitas yang kuat. Persamaan dengan skripsi ini ialah menggunakan 
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Million Friends Zero Enemy sebagai isu yang diangkat untuk mendapatkan citra 

nasional. 

Mohammad Rosyidin dan Muhammad Tri Andika dalam Buku yang 

berjudul Indonesia Dalam Pusaran Global Politik Luar Negeri Susilo 

Bambang Yudhoyono (2017).21  Mohammad Rosyidin dan Muhammad Tri 

Andika memaparkan secara rinci bagaimana politik luar negeri Indonesia oleh SBY 

yang menjabat selama dua periode (2004-2009) dan (2009-2014) terlaksana dengan 

upaya diplomasi SBY dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan domestik 

ataupun internasional. Dinamika situasi domestik serta kebangkitan Asia menjadi 

salah satu faktor penentu kebijakan luar negeri era SBY.  

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dipandang semakin ke arah 

positif dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan membuat 

Indonesia semakin percaya diri dalam berinteraksi dengan aktor-aktor global. 

Perekonomian Indonesia yang terus meningkat membuat Indonesia masuk dalam 

G20 (Group of Twenty) yang secara langsung meningkatkan status dan reputasi 

Idnonesia di hadapan komunitas global.  

Dalam Buku ini, penulis menjelaskan bagaimana intrepretasi politik bebas 

aktif SBY dalam 4 hal. Pertama, prinsip bebas aktif diterjemahkan dalam kebijakan 

luar negeri yang pragmatis dan konstruktif. Kedua, aspek yang paling penting 

dalam kebijakan luar negeri SBY ialah internasionalisme. Ketiga, gagasan million 

friends zero enemy adalah cara pandang yang melihat dunia serba positif dan 

                                                           
21 Mohammad Rosyidin dan Muhammad Tri Andika, 2017, Indonesia dalam Pusaran Global Politik 

Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono, Yogyakarta: Pustaka Ilmu 
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mengesampingkan konflik antar negara. Keempat, Million Friends Zero Enemy 

merupakan gagasan presiden, sebab itu mencerminkan pandangan personal SBY 

tentang hakekat hubungan internasional.  

Buku ini membahas mengenai konsepsi soft power  yang berbeda antara 

SBY dan Nye, melihat bahwa politik luar negeri Indonesia era SBY cenderung 

menggunakan soft power. SBY pernah beranggapan dalam pidatonya, bahwa soft 

power lebih efektif daripada hard power, namun asumsi Nye mengenai soft power 

hanya merupakan salah satu jenis kekuatan yang efektif dalam situasi tertentu. 

Perbedaan dengan skripsi ini ialah, buku yang disusun oleh Mohammad Rosyidin 

dan Muhammad Tri Andika dilihat dari konstruktivisme sedangkan skripsi ini 

dilihat dari konsep politik luar negeri. Persamaan dari penelitian ini, keduanya 

mengulas permasalahan-permasalahan domestik ataupun global yang menjadi 

landasan SBY dalam menentukan kebijakan luar negerinya. 

Ratna Shofi Inayati dalam Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol, 2, No, 1 

(2005) yang berjudul Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik 

Luar Negeri Indonesia.22 Jurnalnya memaparkan bahwa politik luar negeri 

Indonesia dirancang untuk mempertahankan kedaulatan dan memperjuangkan 

kepentingan nasional. Pada masa pemerintahan orde baru, politik luar negeri 

Indonesia menganut teori lingkaran konsentris, lingkaran pertama konsentrisnya 

adalah ASEAN yang dianggap sebagai corner stone. Politik luar negeri SBY pada 

                                                           
22 Ratna Shofi, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia, 

Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol,2, No,1 (2005), Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(P2P-LIPI) 
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tahun 2004-2009 dihadapkan pada beberapa kondisi seperti terorisme, illegal 

logging, TKI, dan kasus-kasus lainnya.  

Menurut Ratna dalam pelaksanaan politik luar negeri yang krisis multi-

dimensional, Indonesia diharapkan mampu memainkan 5 fungsi, yaitu dalam hal 

pemulihan ekonomi, teritorial, menjaga stabilitas lingkungan regional, 

menumubuhkan rasa persatuan dan rasa kebanggan pada masyarakat. 

Politik luar negeri Indonesia yang diproyeksikan SBY memiliki sasaran 

utama dalam lingkaran konsentris kedua, setelah ASEAN, SBY menargetkan untuk 

mendekatkan pada Australia, Timor Timur dan Selandia Baru. Melihat hubungan 

Indonesia dan Australia yang pasang surut, SBY berusaha memperbaiki hubungan 

luar negerinya melalui kerjasama war on terrorism. Lepasnya Timor Leste dari 

Indonesia dan mendeklarasikan kemerdekaannya, Indonesia dibawah pemerintahan 

SBY tidak menginginkan hubungan kedua negara ini terus menegang. SBY 

membuka hubungan diplomatik dengan Timor Timur dengan membuka jalur darat 

demi mempermudah akses bantuan ekonomi. Kedua belah pihak sepakat, untuk 

menjalin kerjasama ekonomi dan budaya serta menyelesaikan permasalahan garis 

perbatasan teritorial.  

Pada masa Orde Baru, citra HAM Indonesia merupakan rekor terburuk 

sepanjang masa. Perlu dilakukan diplomasi total untuk membersihkan Indonesia 

dari berbagai pemberitaan di dunia internasional. Pemerintahan era SBY cukup 

tanggap dalam menghadapi dinamika politik internasional, SBY dinilai cukup peka 

dengan trend “politik” dan cerdas dalam menunjukkan karismanya untuk meraih 

kepercayaan mitranya.  
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Penelitian Ratna memaparkan dinamika politik pada masa SBY beserta 

pembenahan hubungan diplomatik Indonesia dengan menggunakan konsep 

lingkaran konsentris dan tidak mengambil peranan dari Million Friends Zero 

Enemy, sedangkan skripsi ini menggunakan Million Friends Zero Enemy untuk 

pembenahan hubungan diplomatik Indonesia yang tidak hanya fokus dalam 

lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan 

skripsi penulis ialah membahas mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap 

ASEAN dan beberapa negara di Asia Pasifik.  

Andhik Beni Saputra (2013) dengan Skripsi yang berjudul Politik Luar 

Negeri Indonesia dibawah SBY 2004-2009.23 Penelitian Andhik memaparkan 

Indonesia dibawah pemerintahan SBY mencoba untuk kembali aktif dalam 

masalah-masalah diplomasi internasional. Menurut Andhik Beni, pada konteks 

internasional diplomasi Indonesia dihadapkan dengan dua tantangan. Pertama, 

adanya perubahan kekuatan diantara negara-negara super power yang mencari 

struktur internasional dari sistem unipolar menuju multipolar. Kedua, adanya krisis 

ekonomi global yang berdampak luas pada perlambatan kinerja perekonomian 

sejumlah negara. Pada tataran domestik, Indonesia yang tengah mengalami 

kebangkitan ekonomi senantiasa dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja 

ekonomi nasional ditengah kelesuan ekonomi global. 

 Gaya diplomasi yang dijalankan oleh SBY dilihat memiliki kesamaan 

dengan Soekarno yang memiliki fokus pada masalah global yang berdampak 

                                                           
23 Andhik Beni Saputra, 2013, Politik Luar Negeri dibawah SBY dalam konteks Million Friends 

Zero Enemy tahun 2009-2011, Skripsi, Pekanbaru: Ilmu Hubungan Interansional, Universitas 

Riau.  
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langsung kepada Indonesia. Bedanya SBY tidak mengikuti kebijakan konfrontatif 

Soekarno yang mengisolasi Indonesia dari komunitas Internasional, SBY justru 

berupaya membuka jalan selebar-lebarnya untuk membangun kerjasama dengan 

mitranya. Pada pemerintahan SBY lebih optimis pada pencapaian kepentingan 

nasional dan tidak memikirkan  respon negatif dari negara lain, karena SBY fokus 

untuk branding Indonesia. Meski telah mempopulerkan semboyan diplomatiknya 

Million Friends Zero Enemy, SBY juga masih menggunakan prinsip bebas aktif 

yang diintrepretasikan dalam empat hal, yakni tidak terlibat dalam aliansi militer, 

mereflesikan konektifitas, merefleksikan sikap nyata dari nasionalisme yang 

moderat, serta percaya diri dan outward looking.   

  Penelitian Andhik Beni mengulas pola politik luar negeri SBY 

diimplementasikan ke dalam empat hal. Pertama, Indonesia berupaya merangkul 

semua negara dalam ikatan stratefic partnership maupun comprehensive 

partnership. Kedua, ASEAN tetap menjadi pilar utama politik luar negeri sekaligus 

instrumen dalam membentuk tatanan regional Asia Tenggara. Ketiga, turut 

berkontribusi mengatasi krisis global melalui forum G-20. Keempat, menggunakan 

Bali Democracy Forum sebagai sarana untuk mempromosikan nilai demokrasi 

Indonesia ke dunia luar. 

 Penelitian Andhik Beni Saputra menekankan pada pola politik luar negeri 

Million Friends Zero Enemy digunakan untuk meningkatkan peran regionalisme 

Indonesia dan peningkatan kapasitas ekonomi nasional, sedangkan dalam skripsi 

ini penulis membahas politik luar negeri Indonesia dengan Million Friends Zero 

Enemy lebih menekankan kepada isu keamanan. Persamaan penelitian memaparkan 
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mengenai dinamika situasi domestik dan internasional sebagai landasan Indonesia 

dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.  

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No  

Judul dan Nama 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian dan 

Alat Analisa 

 

Hasil 

1. Penelitian Internal: 

Indonesia News Foreign 

Policy- Thousand Friend 

Zero Enemy. IDSA ISSUE 

Brief. 

Oleh: Irfa Puspitasari 

Foreign Policy - Semboyan diplomatik 

SBY memberikan 

sebuah arahan baru bagi 

Indonesia yang berusaha 

menggabungkan antara 

thought dan policy of 

adaptation. 

- Thousand Friends Zero 

Enemy ini digunakan 

untuk mencapai 

kepentingan nasional 

Indonesia  dan 

memperbaiki hubungan 

kerjasama Indonesia.  

2. Tesis: Kebijakan Luar 

Negeri dalam Era 

Liberalisasi Informasi, 

studi kasus: Semboyan 

Million Friends Zero 

Enemy Era Pemerintahan 

SBY 

Oleh: Ziyad Falahi 

Deskriptif- 

analitis 

Foreign Policy 

Political Brand 

Public 

Diplomacy 

- Semboyan ini menuai 

kontroversi yang tidak 

pernah bisa ditutupi, 

namun citra positif dari 

dampak semboyan ini 

juga banyak. 

- Semboyan yang 

digaungkan menjadi 

sebuah anomali, sebagai 

sebuah pencitraan 

namun implementasinya 

banyak yang tidak 

sejalan dengan 

semboyan diplomatik. 

- SBY melakukan 

branding bahwa 

Indonesia merupakan 

negara yang aman, 

damai dan dapat 

bekerjasama dengan 

siapapun. 
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3. Mohammad Rosyidin dan 

Muhammad Tri Andika 

dalam Buku yang berjudul 

Indonesia Dalam Pusaran 

Global Politik Luar Negeri 

Susilo Bambang 

Yudhoyono (2017) 

Konstruktivisme 

Politik Luar 

Negeri 

Doktrin 

- Politik luar negeri SBY 

diformulasikan 

berdasarkan situasi 

domestik dan 

internasional 

- Konsepsi soft power 

SBY yang menekan akan 

efektifitas soft power 

berbeda dengan Joseph. 

Nye 

- Bangkitnya India dan 

Tiongkok menjadi salah 

satu faktor penentu 

orientasi kebijakan luar 

negeri Indonesia.  

4. Jurnal: Penelitian Politik 

LIPI, Vol,2, No,1 (2005), 

yang berjudul 

Pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono dan 

Politik Luar Negeri 

Indonesia 

Lingkaran 

Konsentris 

Dan 

Diplomasi 

- Politik Luar Negeri 

Indonesia dibawah SBY 

merancang strategi 

lingkaran konsentris 

untuk memperbaiki 

hubungannya dengan 

mitra lain. 

- Indonesia dalam 

lingkaran ASEAN, 

berusaha memperbaiki 

hubungannya dengan 

Malaysia (Permasalahan 

TKI), Singapura 

(Permasalahan asap) dan 

negara ASEAN lainnya. 

- Pada lingkaran 

konsentris lain Indonesia 

memperbaiki 

hubungannya dengan 

Australia, Timor Timur, 

Amerika serikat dan lain-

lain. 

5. Skripsi: Politik Luar Negeri 

Indonesia dibawah 

Pimpinan Susilo Bambang 

Yudhoyono Periode 2004-

2009 dalam konsteks 

Million Friends Zero 

Enemy.  

Oleh: Andhik Beni Saputra 

Politik Luar 

Negeri 

- SBY berupaya merangkul 

sebanyak mungkin pihak 

dalam kerangka kemitraan 

yang saling 

menguntungkan. 

- SBY meberikan 

penekanan konektifitas agar 

Indonesia mampu menjalin 
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hubungan baik dengan  

semua pihak 

- Million Friends Zero 

Enemy merupakan salah 

satu strategi SBY untuk 

menjalin hubungan 

diplomatik, meski dinilai 

tujuan yang dianut tidak 

fokus, dan menghilangkan 

semangat prinsip bebas aktif 

Soekarno. Sebenarnya 

semboyan Million Friends 

Zero Enemy tidak 

menggeser bebas-aktif dan 

SBY juga masih 

menggunakan bebas aktif 

sebagai prisip dalam 

praktek politik luar 

negerinya. 

6. Skripsi: Pengaruh Doktrin 

Million Friends Zero 

Enemy terhadap Arah 

Politik Luar Negeri 

Indonesia 

Oleh: Riana Adhyta 

Anggraini 

Eksplanatif 

Politik Luar 

Negeri 

Soft Power 

-Million Friends Zero 

Enemy merupakan doktrin 

yang digunakan oleh SBY 

untuk membangun kembali 

citra Indonesia. 

-Arah politik luar negeri 

Indonesia era SBY 

mengarahkan aktor-aktor 

internasional untuk bermitra 

dengan Indonesia serta 

menjalin hubungan 

diplomatik dengan 

Indonesia dan Indonesia 

memperoleh kembali 

kepercayaan internasional. 
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1.5 Kerangka Teori/ Konsep 

1.5.1 Konsep Politik Luar Negeri 

Politik luar negeri dan kebijakan luar negeri merupakan satu komponen 

yang tidak dapat pisahkan. Politik luar negeri secara umum dapat diartikan sebagai 

alat untuk meraih kepentingan nasional suatu negara yang diformulasikan melalui 

nilai, sikap, serta arah untuk menjaga dan menfokuskan pada kepentingan nasional 

suatu negara dalam menjalin interaksi di ranah internasional. 

Politik luar negeri suatu negara merupakan perpaduan antara kepentingan 

nasional, tujuan nasional bangsa, kedudukan atau konfigurasi geopolitik dan sejarah 

nasionalnya, yang dipengaruhi oleh faktor domestik (internal) dan faktor 

internasional (eksternal).24 Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa politik luar 

negeri dari tiap negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam 

negeri.25 Politik luar negeri diarahkan pada upaya untuk mengkaitkan strategi dan 

kebijakan pembangunan nasional dengan langkah-langkah yang ditempuh di 

tingkat internasional. 26 

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan untuk mencapai citra mengenai 

kondisi masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus 

kebijakan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain 

dengan mengubah ataupun mempertahankan tindakan dari negara lain. Dilihat dari 

                                                           
24 Wuryandari, Op. Cit., hal. 45 
25 Roeslan Abdulgani, 1956, Mendajung dalam Taufan, Jakarta: Penerbit Endang, hal. 11 dalam 

ibid. hal 45 
26 Ibid., hal. 46 
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segi waktunya, politik luar negeri bersifat jangka lama dan jangka pendek sesuai 

dengan kondisi waktu tertentu.27  

Politik luar negeri Indonesia yang kemudian dirumuskan melalui kebijakan 

luar negeri tentu saja memiliki landasan kuat. Landasan politik luar negeri 

Indonesia terbagi menjadi dua, landasan konstitusional dan landasan idiil.28 

Landasan konstitusional berupa UUD 1945 yang memberikan garis-garis besar 

dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, landasan idiil berupa 

Pancasila yang mencakup pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang ideal.29  

 Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang mendasari praktik politik luar 

negeri, yakni prinsip bebas-aktif. Prinsip bebas aktif digaungkan pertama kali oleh 

Mohammad Hatta di depan Komite Nasional Indonesia Pusat pada 2 September 

1948, prinsip bebas aktif dijadikan sebagai landasan doktrinal politik luar negeri 

yang tidak tergantikan.30 Prinsip bebas-aktif merupakan respon dari munculnya 

kekuatan blok-blok raksasa di dunia yang memperebutkan kekuasaan dan 

mengancam perdamaian internasional. Berdasarkan hal tersebut, pemimpin bangsa 

mengambil sikap dan orientasi politik luar negeri yang independen. Sikap tersebut 

dibuktikan dalam pidato Mohammad Hatta yang berjudul “Mendayung antara Dua 

Karang” yang disampaikan di depan Badan Pekerja KNIP pada 2 September 1948, 

yaitu: 

                                                           
27 Ibid., hal 47 
28 Ibid., hal 28 
29 Ibid. 
30 Mohammad Rosyidin dan Muhammad Tri Andika, 2017, Indonesia dalam Pusaran Global Politik 

Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hal. 76  
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 “Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan harus 

memilih saja antara pro-Rusia dan pro-Amerika? Apakah tidak ada 

pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? 

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah 

supaya  Indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan politik 

internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak 

menentukan sikap sendiri. Politik Republik Indonesia harus ditentukan 

oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan 

kenyataan yang kita hadapi. Garis politik Indonesia tidak dapat 

ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan 

kepentingan negara itu sendiri”31 

Prinsip bebas aktif memang tidak secara langsung tertuang dalam pidato 

Mohammad Hatta, namun dalam pernyataan tersebut mampu memberikan 

gambaran bahwa beliau menginginkan Indonesia untuk independen dan menjadi 

subjek yang mampu menentukan arah tujuan politik luar negeri. Prinsip “Bebas” 

dapat diartikan bahwa Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan mempunyai 

jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Prinsip “Aktif” berarti upaya 

untuk bekerja giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua 

blok.32 Prinsip bebas seringkali diartikan tidak memihak atau netral, padahal 

definisi bebas sebenarnya lebih pada percara diri, sebagaimana yang Mohammad 

Hatta katakan, “percaya kepada diri sendiri dan berjuang atas tenaga dan 

kesanggupan yang ada pada kita”.33 Definisi bebas berarti Indonesia harus mampu 

menentukan arahnya sendiri dalam menentukan kebijakan luar negerinya, serta 

Indonesia diharapkan independen dan percaya diri. 

                                                           
31 Mochamad Hatta, 1976, Mendayung Antara Dua Karang, Jakarta:Bulan Bintang, hal. 17 dalam  

Op.Cit, hal. 43 
32Mochamad Hatta, Indonesia Foreign Policy, Foreign Affairs (pre-1986), April 1953, hal 444 

dalam ibid. hal. 43 
33 Mochamad Hatta, 1976, Mendayung Antara Dua Karang, Jakarta:Bulan Bintang, hal. 20 dalam 

ibid, hal. 77 
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 Semua rezim yang pernah berkuasa di Indonesia mengaku bahwa politik 

luar negerinya adalah bebas-aktif. Sedangkan dalam praktiknya, politik luar negeri 

tentu saja semua bergantung pada rezim yang memimpin. Menurut Andhik Beni 

Saputra, SBY menerjemahkan prinsip bebas-aktif secara lebih rinci ke dalam empat 

hal.34 Pertama, politik bebas aktif harus merujuk pada sikap Indonesia untuk tidak 

terlibat dalam suatu aliansi militer, hal ini juga termasuk menolak adanya pangkalan 

militer asing di Indonesia. Kedua, politik bebas aktif harus merefleksikan 

konektifitas dimana Indonesia harus membangun jaringan dengan dunia yang lebih 

luas, independensi, pengaruh serta kapasitas Indonesia dalam membentuk tatanan 

internasional. Ketiga, politik bebas aktif harus mampu merefleksikan sikap nyata 

dari nasionalisme Indonesia yang terbuka, moderat, toleran, percaya diri dan 

outward looking. Keempat, politik luar negeri bebas aktif harus mampu 

merefleksikan identitas internasional Indonesia. 

 Pemikiran SBY dalam menerjemahkan prinsip bebas aktif  tentu mendorong 

SBY dalam merumuskan Million Friends Zero Enemy. Pada akhirnya Million 

Friends Zero Enemy merupakan jembatan dari prinsip konektifitas bebas aktif SBY. 

Sesuai dengan prinsip pertama, Indonesia tidak terlibat dalam aliansi militer yang 

berarti Indonesia harus senantiasa menjaga perdamaian dan mengontrol keamanan. 

Pada prinsip yang kedua, Indonesia harus membangun jaringan dengan dunia yang 

lebih luas yang menandakan bahwa patner kerja Indonesia bukan hanya aktor 

negara saja, namun aktor non negara dan people to people. Ketiga, Indonesia harus 

mampu merefleksikan sikap dari nasionalisme Indonesia yang terbuka, percaya diri, 

                                                           
34 Andhik Beni, Op. Cit, hal. 24  
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hal tersebut berarti bahwa Indonesia dalam bergaul di ranah internasional harus 

tetap menjunjung nasionalisme dan percaya diri, serta harus memiliki inisiatif 

sendiri dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Keempat, politik luar negeri 

Indonesia harus merefleksikan identitas internasional Indonesia, Identitas tersebut 

berhubungan dengan bagaimana aktor lain melihat Indonesia, dalam hal ini SBY 

memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat 

didunia yang menganut demokrasi mampu beriringan dengan islam.  

Prinsip bebas aktif telah diakui sebagai doktrinal politik luar negeri 

Indonesia, lantas apakah Million Friends Zero Enemy juga merupakan doktrin?  

Menurut Kamus Merriam-Webster, doktrin adalah seperangkat gagasan atau 

keyakinan yang dianggap atau diyakini benar dan pernyataan kebijakan pemerintah 

khususnya dalam hubungan internasional.35 Doktrin Million Friends Zero Enemy 

merupakan sebuah nilai yang dianut pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar 

negerinya. Million Friends Zero Enemy dideklarasikan oleh SBY saat pelantikan 

beliau bersama Wapres Budiono pada 20 Oktober 2009, beliau menyampaikan 

dalam pidatonya sebagai berikut; 

“Saya ingin memulai, dan ini sebenarnya semacam review atau 

mengingatkan kembali atas apa yang Bapak- Ibu ketahui bahwa di 

abad ke-21, negara kami, Indonesia, mengusung yang saya sebut 

dengan all direction foreign policy. Ada Slogan yang kami angkat: 

million friends zero enemy”36 

Keputusan ataupun tindakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang berasal baik dari lingkungan eksternal maupun internal. 

                                                           
35 Rosyidin, Op.Cit, hal. 84 
36 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden SBY- Budiono, dapat diakses dalam 

http://www.presidenri.go.id/pidato/2010/08/16/1457.html diakses pada 8 April 2018, 20:14 

WIB 

http://www.presidenri.go.id/pidato/2010/08/16/1457.html
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Faktor-faktor yang mempengaruhi para pembuat keputusan dalam membuat 

kebijakan terbilang sangat banyak. Howard Lenter dalam hal ini mengklarifikasi ke 

dalam dua kelompok, yakni determinan dari luar dan determinan domestik.37 

Semboyan Million Friends Zero Enemy yang dirumuskan oleh SBY tentu 

saja tidak serta merta muncul tanpa adanya faktor-faktor yang mendorong. Telah 

dibahas sebelumnya, keputusan yang telah dirumuskan oleh para perumus 

kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal dan eksternal. Chaos-nya 

sistem politik dalam negeri dan beberapa permasalahan ekonomi dan sosial menjadi 

faktor internal.38 Faktor eksternal yang mendorong perumusan semboyan 

diplomatik salah satunya adalah bangkitnya Tiongkok dan India sebagai new 

emerging power. 39 

Million Friends Zero Enemy merupakan doktrin politik luar negeri 

Indonesia yang dikeluarkan oleh SBY dalam masa pemerintahannya di periode 

kedua. Meski Million Friends Zero Enemy diperkenalkan pada periode kedua SBY 

menjabat, namun substansi atau nilai dari doktrin tersebut dilacak telah ada sejak 

SBY menjabat di periode pertama bahkan SBY pernah mengusulkan semboyan 

tersebut dalam forum USINDO.40 Penjelasan doktrin tersebut dalam perumusan 

politik luar negeri Indonesia menekankan pada prinsip All Direction Foreign Policy 

                                                           
37 Howard Lentner,1974, Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach, 

Ohio: Bill and Howell Co, Dalam Anak Agung Perwita dan Yayan Mochamad, 2006, Pengantar 

Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 55 
38 Wuryandari, Op.Cit, hal. 10 
39 Muhammad Rosyidin, Op.Cit, hal. 47 
40 Susilo Bambang Yudhoyono “Indonesia and America 21st partnership” diakses dalam 

http://www.presidensby.info/index.php/eng/pidato/11/15/1032.html, pada 6 Maret 2018, 

16:19 WIB 

http://www.presidensby.info/index.php/eng/pidato/11/15/1032.html
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yang berarti bahwa Indonesia membuka ke segala arah dalam praktik politik luar 

negerinya. 

Doktrin Million Friends Zero Enemy juga diasumsikan Menteri luar negeri 

yakni Marty Natalegawa sesuai dengan prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi 

landasan idiil politik luar negeri indonesia.41 Semboyan diplomatik tersebut muncul 

bukan untuk menggantikan prinsip bebas aktif serta mendayung diatas dua karang. 

SBY mencoba melengkapi prinsip bebas aktif dengan transformatif yang 

diformulasikan pada semboyan Million Friends Zero Enemy. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan SBY sebagai berikut “...kita menyadari, di abad ke-21, politik 

bebas aktif saja tidak cukup. Kita harus menjalankan diplomasi bebas, aktif dan 

transformatif...”42 

Pernyataan diatas secara tidak langsung menandakan bahwa SBY 

sebenarnya telah memanifestasikan prinsip bebas aktif dalam Million Friends Zero 

Enemy. Doktrin yang diusung SBY merupakan penyempurnaan dari prinsip bebas 

aktif, bukan untuk menyingkirkan prinsip bebas aktif. Transformatif yang 

dimaksudkan SBY bukan untuk menggeser posisi doktrinal bebas aktif, namun 

perubahan kearah positif dan konstruktif. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus 

terbuka terhadap tantangan dan peluang di ranah internasional. Sikap tersebut 

dibutuhkan untuk mencapai kepentingan nasional, SBY percaya bahwa dengan 

ketiadakan rasa “curiga” serta menjadikan musuh menjadi teman, dan teman 

menjadi pasangan mampu mencapai sebuah tujuan nasional.   

                                                           
41 Falahi, Op.Cit., hal. 48 
42 Situs Resmi Presiden RI, “Presiden paparkan perkembangan kepada 128 negara”, diakses dalam 

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/02/15/7673.html 

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/02/15/7673.html


28 
 

1.5.2 Soft Power 

Konsep soft power dalam hubungan internasional dipopulerkan oleh Joseph 

S Nye. Nye menjelaskan bahwa power merupakan suatu kemampuan untuk 

membuat perilaku orang lain berubah sesuai dengan yang kita inginkan.43 

Kebanyakan orang berpikir bahwa power merupakan suatu yang berhubungan 

dengan perintah dan paksaan.44 Adanya paksaan dan perintah untuk mendapatkan 

hasil yang diinginkan disebut dengan hard power. Hard power berkaitan erat 

dengan “inducements” (“carrots”) or threats (“sticks”).45 Carrot adalah imbalan, 

dan stick adalah ancaman. Dengan menggunakan hard power, aktor mendapatkan 

keinginannya dengan mengiming-imingi pihak lain dengan suatu imbalan jika 

melakukan hal yang aktor utama inginkan atau mengancam aktor lain jika mereka 

tidak mau melakukan yang aktor utama inginkan.  

Nye menjelaskan bahwa ada cara lain untuk mendefinisikan power selain 

dengan paksaan dan perintah yakni melalui tindakan persuasi dan kerjasama. Nye 

menawarkan cara baru untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan soft power. 

Dalam Bukunya, Nye menjelaskan bahwa “...Soft power-getting others to want the 

outcomes that you want- co-opts people rather than coerces them...”.46  Hal ini 

berarti soft power adalah tindakan persuasif kepada aktor lain agar menginginkan 

hasil yang sebenarnya diharapkan oleh aktor utama yang seringkali berakhir lebih 

pada kerjasama daripada paksaan. Soft power mampu didapatkan dengan bekerja 

                                                           
43 Joseph S Nye, 2004, Soft Power: The Means to Success in World Politics, United States: 

PublicAffairs, hal 2 
44 Ibid. 
45 Ibid.,  
46 Ibid., 
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sama yang dapat dilihat dari daya tarik terhadap budaya atau nilai yang dianut oleh 

suatu negara. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara atau institusi sebagian besar 

merupakan sumber penghasil power dilihat dari budaya, kebijakan dan cara 

berhubungan dengan negara lain.47  

Kemudian untuk mendapatkan sumber powernya, suatu negara bergabung 

dalam institusi, hal ini dilakukan agar power yang dimiliki terlegitimasi. Demikian 

negara lain akan dengan senang hati mengikuti negara tersebut dengan cara 

membentuk aturan internasional yang sesuai dengan kepentingan dan nilai yang 

dianut, maka negara akan terlihat dapat dipercaya di mata negara lain. Selain itu 

Nye mengatakan:  

“...the soft power of a country rests primarily on three resources: its 

culture (in places where it is attractive to others), its political values 

(when it lives up to them at home and aboard), and its foreign policies 

(when they seen as legitimate and having moral authority)...”48  

 

Soft power dan hard power hakikatnya memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi tindakan pihak lain namun perbedaannya terletak pada perilaku dan 

sumber daya yang digunakan. Berikut merupakan tabel tipe power, yang 

memperlihatkan perbedaan antara hard power (military power, economic power) 

dan soft power.  

  

                                                           
47 Ibid., hal. 11-14 
48 Ibid., hal 11 
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Tabel 1.2 Tipe Power49 

Type of Power Behaviors Primary 

Currencies 

Government 

Policies 

Military Power Coercion, 

Deterrence, 

Protection 

Threats and 

Force 

Coercive 

Diplomacy, War, 

Alliance 

Economic Power Inducement and 

Coercion 

Payments and 

Sanctions 

Aid, Bribes, 

Sanctions 

Soft Power Attraction and 

Agenda Setting 

Values, Culture, 

Policies 

institutions 

Public 

Diplomacy, 

bilateral and 

multirateral 

diplomacy 

Daya tarik, budaya, nilai politik dan kebijakan luar negeri merupakan tiga 

sumber utama soft power. Seringkali daya tarik (Attraction) yang dibentuk melalui 

budaya dapat meningkatkan popularitas suatu negara apabila dalam kebudayaan 

bangsa negara tersebut terdapat nilai-nilai yang universal dan didukung dengan 

kebijakan untuk mempromosikan nilai-nilainya. Dalam kebijakan pemerintah, soft 

power yang digunakan ialah diplomasi publik, diplomasi bilateral dan multirateral. 

Military power seringkali didapatkan dengan paksaan, penolakan, perlindungan, 

sedangkan sumber utama dari military power ialah ancaman dan force. Dalam 

kebijakan pemerintah military power dapat berupa perang, aliansi, pemaksaan dan 

diplomasi. Economic power seringkali didapatkan dengan bujukan dan paksaan, 

sumber utama dari economic power ialah sanksi dan pembayaran, sedangkan dalam 

kebijakan pemerintah economic power dapat berupa bantuan, penyuapan, sanksi.  

                                                           
49 Ibid., hal 31 
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Nye menjelaskan bahwa Soft power bersumber pada budaya, nilai-nilai 

politik dan kebijakan luar negeri. Sumber pertama, budaya dalam hal ini bukan 

hanya high culture yang hanya bisa dinikmati elit tetapi juga budaya yang dimiliki 

suatu negara itu mengandung nilai-nilai universal.50 Sumber yang kedua yaitu 

kebijakan, yang lebih dicerminkan kepada kebijakan luar negeri suatu negara.51 

Sehingga jika suatu negara mengambil kebijakan yang memuat nilai-nilai baik, 

maka negara lain akan melihatnya sebagai negara yang baik.52 Sumber yang ketiga 

ialah nilai yang dianut pemerintah dalam organisasi internasional dan pengambilan 

kebijakan internasional. Hal ini sangat mempengaruhi negara lain karena 

pemerintah dapat menarik pihak lain untuk mencontohnya ataupun sebaliknya.53  

 Dalam konteks penelitian ini, semboyan diplomatik Million Friends Zero 

Enemy merupakan nilai. Semboyan diplomatik yang diusung SBY memperlihatkan 

bahwa bukan hanya budaya saja yang bisa dijadikan sebagai alat pencapai 

kepentingan, namun nilai-nilai politik dapat menghasilkan soft power karena 

mampu meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Million Friends Zero 

Enemy mengkonstruksi sebuah citra bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak 

berniat menggunakan sebuah ancaman karena itu Indonesia justru lebih progresif 

untuk membangun sebuah kemitraan dengan negara lain.  

Sikap Indonesia yang menganggap bahwa Million friends zero enemy 

merupakan sebuah citra yang tidak berniat menggunakan sebuah ancaman dapat 

dilihat dalam pidato SBY yakni “...Indonesia kini menghadapi lingkungan strategis 

                                                           
50 Ibid., Hal 11 
51 Ibid., Hal 13 
52 Ibid. 
53 Ibid., hal 14 
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yang baru di mana tidak ada negara yang menganggap Indonesia musuh dan tidak 

ada negara yang dianggap Indonesia musuh. Dengan demikian, Indonesia dapat 

dengan leluasa menjalankan all direction foreign policy, dimana kita dapat 

mempunyai Million Friends Zero Enemy...”54 

Hal ini juga berarti bahwa dalam politik luar negeri Indonesia, Indonesia 

lebih mengedepankan soft power daripada hard power. Perubahan sistem 

internasional dari unipolar menjadi multipolar, membuat SBY optimis dengan soft 

power daripada harus menggunakan hard power. Sikap optimis SBY disampaikan 

dalam pidato SBY, “...Meskipun soft power masih kontroversial di Amerika Serikat 

sendiri, ada pro dan kontra, tetapi kita aplikasikan dalam hubungan internasional 

sekarang ini, dalam diplomasi yang kita jalankan...”.55  

  Million Friends Zero Enemy berpeluang besar untuk mengubah pikiran 

masyarakat internasional terhadap citra Indonesia. Penilaian sebuah citra dilandasi 

oleh dua hal, pertama dengan sebuah produk atau karya yang telah dihasilkan oleh 

negara. Kedua, eksistensi Indonesia dalam berbagai kegiatan internasional. 

Keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti Group of Twenty 

(G20), Gerakan Non-Blok (GNB), Millenium Development Goals (MDGs) menjadi 

nilai plus bagi Indonesia. SBY yang memegang prinsip all Direction Foreign 

Policy juga membuka politik luar negeri seluas-luasnya, hal ini terbukti dengan 

terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara.  

                                                           
54 “Pidato lengkap Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2009”, diakses  dalam 

http://nasional.kompas.com/read/2009/10/20/1324076/pidato.lengkap.presiden.sby.20.oktober.20

09 diakses pada 9 April 2018, 04:12 WIB 
55 F.X. Wawolani, Op.Cit,  hal. 35  
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 Doktrin ini bukan hanya mengkonstruk citra positif masyarakat 

internasional kepada Indonesia, namun juga kepada sosok Presiden SBY. Bahkan 

secara pribadi SBY sempat menjadi kandidat peraih Nobel perdamaian.56 Million 

Friends Zero Enemy menjadi salah satu sumber soft power yang tentu saja 

mendatangkan keuntungan bagi Indonesia dalam memperkuat bidang lainnya. 

Melalui diplomasinya, capaian-capaian ini justru  menguatkan kapabilitas dari 

elemen hard power (economy, military).  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Dalam penelitian ini, Unit Analisa adalah pengaruh doktrin Million 

Friends Zero Enemy, sedangkan Unit Eksplanasi adalah arah politik luar negeri 

Indonesia Era SBY.57 Unit analisa dalam penelitian ini berada pada level sistem dan 

unit eksplanasi berada pada level negara-bangsa. Model penelitian ini adalah 

reduksionis, karena level unit eksplanasi lebih rendah daripada unit analisa.58   

1.6.2 Metode atau Tipe Penelitian 

Penelitian ini masuk dalam tipe eksplanatif, tipe penelitian eksplanatif 

bersifat untuk menguji teori dan akan memberikan sebuah gambaran mengenai 

hubungan sebab akibat.59 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

doktrin Million Friends Zero Enemy terhadap arah politik luar negeri Indonesia Era 

SBY diujikan dengan teori politik luar negeri dan konsep soft power.  

                                                           
56 Ziyad Falahi, Op. Cit, hal 6 
57 Mochtar Mas’oed,1990, Ilmu Hubungan Internasional:disiplin dan metodologi, Jakarta:LP3ES, 

    hal. 39  
58 Ibid., hal. 44 
59Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi. 

   Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal.56. 
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1.6.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian yang diangkat menggunakan analisa kualitatif yang bersifat  

deduktif untuk menguji suatu teori. Setelah data terkumpul kemudian pengolahan 

data yang mana data tersebut ditelaah dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini, serta memperdalam konsep yang dianggap relevan untuk digunakan.  

Selanjutnya  dianalisa menggunakan konsep yang relevan dengan fenomena, dan 

ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menitikberatkan penelitian yang dikaji yakni pengaruh doktrin 

Million Friends Zero Enemy terhadap arah politik luar negeri Indonesia dengan 

studi dokumentasi (Library Research). Studi dokumentasi yang dimaksud dengan 

mencari informasi, buku, berita analisis, karya tulis ilmiah, jurnal, tesis, skripsi 

terdahulu ataupun sumber yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat.  

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Rentang waktu yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah periode 2004-2014 

masa jabatan SBY. Rentang waktu diambil dua periode dikarenakan untuk melihat 

dinamika keseluruhan dari politik luar negeri Indonesia yang dipimpin oleh SBY 

serta untuk melihat konsistensi implementasi politik luar negeri Indonesia era SBY 

tidak cukup apabila hanya melihat satu periode masa jabatan. 

b. Batasan Materi 

Pokok pembahasan dalam penelitian ini hanya dalam lingkup pengaruh doktrin 

Million Friends Zero Enemy terhadap arah politik luar negeri Indonesia era SBY, 
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penelitian ini tidak akan mengulas respon negatif dari aktor lain terhadap doktrin 

Million Friends Zero Enemy. 

1.7  Hipotesa 

Dari penelitian pengaruh doktrin Million Friends Zero Enemy terhadap arah 

politik luar negeri Indonesia dapat ditarik hipotesa sebagai berikut: 

2. Million Friends Zero Enemy merupakan bentuk soft power SBY untuk 

membangun kembali citra politik luar negeri Indonesia. 

3. Pengaruh doktrin Million Friends Zero Enemy terhadap Arah politik luar 

negeri Indonesia era SBY  ialah Indonesia dengan Million Friends Zero 

Enemy mampu menarik aktor-aktor internasional untuk menjalin kemitraan 

dengan Indonesia dan memperoleh kembali kepercayaan internasional. 

Indonesia mendapatkan citra yang aktif, demokrasi, dan penegak HAM 

serta citra positif lainnya. Citra positif Indonesia di mata internasional 

memudahkan Indonesia dalam menjalin hubungan diplomatik dengan aktor 

lain. 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I 

Pada bab I penulis menulis mengenai latar belakang, rumusan masalah,  tujuan, 

manfaat, serta alasan mengapa penelitian ini menarik untuk diangkat. Penulis 

juga menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk menganalisa penelitian 

ini. Dalam bab I juga memuat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 

landasan penelitian penulis untuk memperkuat penelitian penulis. Tipe 
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penelitian ini adalah eksplanatif sehingga penulis juga memberikan hipotesis 

dari apa yang sedang dikaji.  

BAB II 

Pada bab II penulis akan memaparkan upaya SBY dalam menyelesaikan 

permasalahan domestik dengan memaparkan penyelesaian masalah dalam 

ranah domestik seperti isu HAM, demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan 

penyelesaian masalah dalam ranah internasional seperti keikutsertaan Indonesia 

dalam forum Global, demokrasi dan keamanan di ASEAN. 

BAB III 

Pada Bab III penulis akan menjelaskan dinamika politik internasional yang 

menjadi modalitas Indonesia dalam merumuskan Million Friends Zero Enemy. 

Dalam Bab ini, penulis memaparkan isu-isu keaman yang menjadi landasan 

Indonesia kemudian mengeluarkan semboyan diplomatik Million Friends Zero 

Enemy.  

BAB IV 

Bab IV menjelaskan tentang arah politik luar negeri Indonesia, penulis 

menjelaskan upaya Indonesia dalam membangun kembali citra Indonesia 

melalui Million Friends Zero Enemy dan doktrin tersebut berpotensi menjadi 

soft power.   

BAB V 

Bab V penulis memaparkan kesimpulan mengenai penelitian yang dikaji, 

berserta saran untuk peneliti selanjutnya. 

 


