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BAB II 

DIPLOMASI SBY DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN 

DOMESTIK DAN INTERNASIONAL 

 

2.1 Dinamika Politik Domestik di Indonesia 

Peneliti memaparkan permasalahan domestik yang sedang dihadapi Indonesia 

pada Era SBY yang terdiri dari aspek ekonomi, HAM dan demokrasi. Permasalahan 

tersebut kemudian mampu diselesaikan oleh SBY dengan pendekatan diplomasi. 

Terselesaikannya permasalahan domestik menjadi sebuah pencapaian SBY yang 

kemudian menjadi pertimbangan SBY dalam merumuskan Million Friends Zero 

Enemy.  

2.1.1 Isu HAM dan Resolusi Konflik 

Penuntasan permasalahan HAM (Hak Asasi Manusia) telah menjadi Isu utama 

Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya. Beberapa kerusuhan yang telah 

terjadi seperti pemberontakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi 

Papua Merdeka (OPM), Gerakan Pengacau Keamanan (Timor Leste) merupakan 

peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan.  

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan organisasi yang memperjuangkan 

kemerdekaan Aceh untuk lepas dari Indonesia yang dibentuk pada 1977. 

Munculnya GAM dikarenakan pemerintah membubarkan Provinsi Aceh dan 

menggabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara.
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60 Masyarakat melihat kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan 

ABRI/TNI sebagai penopang utama justru tidak mengayomi rakyat Aceh sehingga 

masyarakat Aceh menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan 

tersebut terihat dari pembagian wilayah Sumatera Utara, dimana 75% untuk 

pemerintah pusat dan 25% untuk daerah pemilik, sehingga ketidakmerataan 

tersebut menjadi bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Aceh.61  

Ketidakadilan yang dirasakan membuat situasi pemerintah pusat dan Aceh 

semakin tegang, pemerintah menganggap pihak yang menentang kebijakannya 

adalah pemberontak dan harus dimusnahkan hingga akarnya. Kekejaman 

pemerintah orde baru ditunjukan kepada gerakan perlawanan politik beserta 

masyarakat yang bahkan tidak tahu menahu mengenai situasi yang sedang terjadi 

harus meregang nyawa. Konflik antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh 

merdeka sejak 1976 telah menelan korban kurang lebih 12.000 jiwa.62  

Awalnya masyarakat Aceh hanya menginginkan perlindungan atas konflik 

yang terjadi antara GAM dan Pemerintah Pusat, namun ketidaktegasan pemerintah 

pusat dalam menyelesaikan masalah ini justru memberikan kesempatan bagi GAM 

untuk menghasut dan memaksa masyarakat Aceh mendukung perjuangannya 

untuk membentuk negara sendiri dan keluar dari Indonesia.   

Berbagai cara telah dilakukan oleh presiden dari masa ke masa, pada masa 

kepemimpinan Presiden Habibie dalam menyelesaikan konflik Aceh, Habibie 

                                                           
60 Rohayati, 2007, Langkah-langkah Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono -Jusuf Kalla Dalam 

Penyelesaian Konflik Aceh, Skripsi, Jakarta: Jurusan Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 17 
61 Thung Ju Lan, dkk, Penyelesaian Konflik di Aceh : Aceh dalam proses rekonstruksi dan 

Rekonsiliasi hal. 413  
62 Ibid., hal.42 
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mengedepankan pendekatan sosial budaya, ekonomi dan politik dalam kondisi 

Aceh yang aman.63 Pendeketan tersebut masih belum memberikan titik terang dari 

konflik tersebut. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, upaya penyelesaian 

konflik yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) 

No. 4 Tahun 2001 tentang langkah-langkah Komprehensif Penyelesaian Konflik 

Aceh yang mencakup 6 bidang yaitu politik, ekonomi, sosial hukum dan ketertiban 

manusia, keamanan, pendidikan dan media (informasi dan komunikasi).64 Namun 

karena dirasa belum cukup untuk mengatasi konflik Aceh, kemudian Inpres 

diperbarui dengan Inpres No. 7 Tahun 2001.  Kemudian pada masa pemerintahan 

Presiden Megawati Soekarnoputri memberlakukan Undang-Undangn No.18 Tahun 

2001 tentang otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada 19 Agustus 

2001. Selain itu Megawati menempatkan penyelesaian konflik Aceh sebagai tugas 

pokok pemerintah NAD, akan tetapi pemerintah pusat dengan pihak GAM belum 

juga menemukan sebuah kesepakatan.65 

Pemerintahan SBY dirasa berhasil dalam mencapai mufakat bersama dengan 

GAM melalui perjanjian Helsinki yang perundingannya dimulai pada 2 januari 

2005 hingga 5 Agustus 2005.66 Dalam penyelesaian konflik GAM, SBY menunjuk 

Uni Eropa dan Lembaga swadaya masyarakat di Amerika Serikat sebagai mediator 

konflik tersebut.67 Namun, GAM hanya menyetujui Eropa sebagai mediator 

penyelesaian konfliknya dan tempat perundingan berada di kawasan Skandinavia. 

                                                           
63 Ibid., hal.34 
64 Ibid., hal. 35 
65 Ibid. 
66 Ibid., hal. 49 
67 Agus R Rahman, Politik Luar Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Eropa, 

Jurnal Penelitian Politik, Vol. 2, No.1,2005, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal.11 
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Langkah-langkah penyelesaian SBY ialah melalui perundingan yang dilakukan di 

Helsinki hingga 5 tahap perundingan.  

Perundingan pertama, SBY menawarkan otonomi khusus pada Aceh pada 

Januari 2005. Kedua, perundingan tersebut dimediasi oleh Crisis Management 

Initiative (CMI) sebuah lembaga yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari.68 Pertemuan 

tersebut membahas agar kedua belah pihak menarik kekuatan bersenjata, 

pengaturan pemberian amnesti dan kompensasi ekonomi untuk the rebels dan 

mengizinkan delegasi asing dari Uni Eropa dan ASEAN mengunjungi Provinsi 

Nangroe Aceh Darusalam untuk meninjau infrastruktur di lapangan. Perundingan 

ketiga menindaklanjuti pada perundingan pertama, yakni Otonomi Khusus untuk 

Aceh yang pada intinya SBY menuntut agar GAM menjalankan dengan konsisten 

mengenai produk hukum yang terkait otonomi khusus serta menyerahkan 

pengamanan Aceh pada TNI dan Polri. Perundingan keempat, membahas mengenai 

keamanan dan partisipasi politik serta beberapa reaksi dari berbagai aktor mengenai 

self government.  

Perundingan berakhir pada 20 Juni 2005, kedua belah pihak 

mempertimbangkan kembali penawaran yang telah diajukan. Kedua belah pihak 

menandatangani nota kesepahaman pada 15 Agustus 2005 dan terdapat 6 hal pokok 

yang dicantumkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), yakni 

penyelenggaraan pemerintah di Aceh, Hak Asasi Manusia, amnesti dan reintegrasi 

kedalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh 

                                                           
68 Ibid., hal.12 
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dan penyelesaian perselisihan. Akhirnya konflik GAM dengan pemerintah 

Indonesia sudah berakhir di rezim SBY. 69 

Kasus pemberontakan di Indonesia yang diwariskan pada pemerintahan SBY 

bukan hanya GAM saja. Gerakan-gerakan separatisme dari beberapa daerah juga 

menuntut untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Papua 

merupakan salah satu provinsi yang menuntut untuk keluar dari NKRI, bahkan 

keinginan Papua keluar dari NKRI juga ditandai dengan  munculnya gerakan yang 

mempelopori keluarnya Papua dari Indonesia yakni Organisasi Papua Merdeka 

(OPM). OPM menjadi gerakan separatisme dengan harapan rakyat Papua dapat 

hidup aman dan sejahtera tanpa ada kekerasan oleh anggota militer layaknya Timor 

Timur yang merdeka dari NKRI. Adanya gerakan OPM tentu saja menarik 

perhatian pemerintah untuk lebih intensif dalam mengawasai Papua, pemerintah 

Indonesia bahkan mengirim pasukan militer untuk meminimalisir intervensi dari 

OPM. Konflik bersenjata antara OPM dan pemerintah Indonesia bahkan telah 

mereggang kurang lebih 2000 nyawa pada 1970an.70  

Sudah banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meredam 

konflik tersebut. Masyarakat Papua justru tambah resah ketika implementasi 

Undang-Undang Otonomi Khusus ditunda serta adanya tindak kekerasan oleh 

aparat keamanan. Presiden Megawati Soekarnoputri yang pada saat itu menjabat 

menerbitkan Inpres yang membagi wilayah menjadi tiga provinsi (barat, tengah dan 

timur). Inpres yang pada awalnya ditujukan untuk meredam konflik justru 

                                                           
69 Rohayati, op.Cit, hal.49 
70 Habibie Muhammad, 2017, Kepentingan Vanuatu Atas Usulan Investigasi Kasus Pelanggaran 

HAM (Studi Kasus: Pelanggaran HAM di Papua Barat), Skripsi, Malang: Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 37 
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menaikkan kembali keinginan masyarakat Papua untuk berpisah dari NKRI, 

masyarakat Papua menilai bahwa Inpres yang dikeluarkan hanya untuk memecah 

belah Papua.  

Terpilihnya Presiden SBY diharapkan mampu untuk menjembatani 

kepentingan rakyat Papua yang selama ini tidak tersalurkan. Keinginan masyarakat 

Papua untuk menyelesaikan perseteruan kembali muncul membayang-bayangi 

pemerintahan SBY. Melalui pidatonya SBY menyampaikan pemerintah diharapkan 

mampu untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan adil, damai dan bermartabat 

serta memusatkan pada implementasi yang konsisten atas otonomi khusus.71 

Langkah-langkah yang ditempuh oleh SBY dalam mengimplementasikan otonomi 

khusus adalah dengan pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua). 

Pengimplementasian otonomi khusus untuk Papua berarti bahwa pemerintah 

Indonesia tidak akan ikut campur dalam area politik kecuali hal-hal yang berkaitan 

dengan keamanan dan pertahanan, kebijakan fiskal dan moneter, serta politik luar 

negeri.72   

Langkah yang diambil oleh SBY telah berhasil menurunkan ketegangan atas 

pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Gerakan-gerakan separatisme telah 

jarang terjadi. SBY juga menerbitkan kebijakan baru untuk Papua melalui Inpres 

No.5 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat 

dan Papua. Meskipun dinilai kebijakan pemerintah Indonesia masih kurang efektif 

dan eksistensi OPM masih tetap ada, namun pada pemerintahan SBY mampu 

                                                           
71 Ibid., hal.59 
72 Ibid. 
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mengontrol kestabilan keamanan di Papua Barat. Ketegangan  yang terjadi antara 

pemerintah pusat dengan beberapa gerakan komunal sudah lebih baik daripada 

sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah oleh SBY 

jauh lebih manusiawi dan bertindak adil, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya 

tindak kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap OPM.  

2.1.2 Demokrasi dan Good Governance 

Pemerintahan SBY telah mewarisi beberapa permasalahan domestik yang 

belum terselesaikan pada pemerintahan sebelumnya.73 Pelaksanaan demokrasi di 

Indonesia belum mencapai cita-cita yang diidealkan oleh rakyat. Sejarah pahitnya 

konflik di Indonesia masih menjadi dilema bagi masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah belum berhasil membangun 

ruang demokrasi untuk menjembatani kemauan rakyat yang mampu tersalurkan. 

Berawal dari kemenangan SBY-Jusuf Kalla pada pemilu 2004 yang telah dipilih 

oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi sinyal positif adanya keberadaan 

demokrasi.74  

Indonesia dibawah SBY telah berhasil membuat demokrasi dapat dirasakan 

oleh masyarakat Indonesia. Praktik demokrasi mulai terlihat dari adanya 

penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan mediator dari 

LSM di Uni Eropa. Konflik Papua juga mereda di tangan SBY yang 

mengoptimalkan pelaksanaan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.75 SBY 

membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan PP No. 54/2004 yang dianggap 

                                                           
73 Wuryandari, Op.Cit, hal. 9 
74 Andhik Beni, Op.Cit, hal. 5 
75 Rahmad Thayib, Wajah Indonesia di Era SBY, diakses dalam http://politiktoday.com/wajah-

indonesia-di-era-sby/ diakses pada 16 Februari 2018, 22.10 WIB 
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sebagai “hadiah natal” bagi rakyat papua. SBY juga menerbitkan UU 40/2008 

tentang penghapusan diskriminasi dan etnis yang menolak diskriminasi antar Ras 

dan Etnis.76  

Bukan hanya mengenai konflik-konflik oleh gerakan separatisme, bahkan pada 

awal menjabat SBY telah membuat gempar pemerintahan dengan diterbitkannya 

Inpres Nomor 5 Tahun 2004  mengenai percepatan pemberantasan korupsi. 

Pemerintah menginstruksikan agar dilakukan penyelenggaraan laporan, 

pendaftaran pengumuman  dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggaraan Negara). Terdapat 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan 

pemberantasan korupsi yang ditujukan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kapolri dan 

Gubernur serta Bupati atau Walikota.77 SBY juga membentuk Tim Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) serta tim buru koruptor yang lari ke luar 

negeri. SBY tercatat telah menerbitkan 176 izin pemeriksaan terhadap kepala 

daerah oleh aparat penegak hukum pada tahun 2004.78 SBY menghentikan  rencana 

revisi UU KPK yang digulirkan DPR, bahkan memfasilitasi pertemuaan KPK dan 

Polri dalam penyelesaian kasus korupsi.  

Penguatan KPK dilakukan oleh SBY demi mengungkap semua aktor-aktor 

yang bermain dengan uang negara. Meskipun SBY berada dibelakang KPK, namun 

tidak berarti bahwa SBY mengintervensi penanganan kasus di KPK. Tidak peduli 

status dan jabatannya, sekalipun adalah seorang menteri bisa dijerat hukum apabila 

                                                           
76 Ibid.  
77 Novita Sari, 2016, Reformasi Birokrasi di Era Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014, Skripsi, 

Lampung: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, hal. 106 
78 Rahmad Thayib, Op.Cit. 
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terbukti melakukan tindak korupsi.79 Agar masyarakat mampu mendapatkan 

informasi dan pelayanan hukum yang baik, SBY mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2009, 

SBY juga membuat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berdasarkan keputusan 

Presiden RI Nomor 37 Tahun 2009.80 

Penegakkan tonggak pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya SBY 

dalam mewujudkan Good Governance, hal ini diinginkan SBY agar masyarakat 

tidak menilai bahwa politik dibawah SBY hanya pencitraan saja ketimbang 

tindakan nyata. Penyelesaian konflik gerakan separatisme, penguatan KPK, 

diberlakukannya UU diskriminasi antar ras, etnis ataupun agama merupakan contoh 

demokrasi menjadi tonggak awal reformasi Indonesia dibawah kepemimpinan 

SBY.   

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara yang membuat keajaiban dalam 

pembangunan ekonomi, peristiwa tersebut disebutkan dalam buku The East Asian 

Miracles yang telah diterbitkan oleh World Bank pada tahun 1993. Masa kejayaan 

Indonesia harus kandas karena kemerosotan dalam bidang politik dan ekonomi 

domestik. Kondisi politik, ekonomi domestik yang kacau serta adanya kerusuhan 

sosial semakin memperkeruh suasana dan menyebabkan instabilitas pada 

Indonesia. Presiden SBY yang mulai menjabat pada tahun 2004 dengan sergap 

mulai membenahi permasalahan-permasalahan domestik yang telah terjadi. 

                                                           
79 Rahmad Tayib, Loc.Cit 
80 Ibid. 
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Kondisi perekonomian Indonesia relatif mengalami peningkatan rata-rata 5% 

setiap tahunnya.81 Peningkatan dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: 

 

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2002-2011 

 Dinamika   yang tidak stabil tentu saja masih menerpa Indonesia, kenaikan 

BBM pada tahun 2005 telah memberikan dampak pada tahun-tahun berikutnya. 

Pada tahun 2008, Indonesia hampir dihadapkan kembali pada krisis ekonomi 

akibat krisis keuangan gobal tahun 2008 yang bermula dari krisis finansial 

Amerika Serikat akibat kegagalan kredit perumahan standar rendah yang 

menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara 

lainnya.82 SBY telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi krisis 

2008 dengan cara sebagai berikut:83 

                                                           
81 Andhik Beni, Loc.Cit. 
82 Teguh Sihono, Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat terhadap Perekonomian Asia, Jurnal 

Ekonomi dan Pendidikan, Vol 6, No 1, 2009, hal. 3 
83 Andi Arief Ingatkan Publik Cara Presiden SBY Mengatasi Krisis Ekonomi, dapat diakses 

http://www.rmol.co/read/2015/08/19/213910/Andi-Arief-Ingatkan-Publik-Cara-Presiden-SBY-

Mengatasi-Krisis-Ekonomi- diakses pada 16 Februari 2018, 22:08 WIB 

http://www.rmol.co/read/2015/08/19/213910/Andi-Arief-Ingatkan-Publik-Cara-Presiden-SBY-Mengatasi-Krisis-Ekonomi-
http://www.rmol.co/read/2015/08/19/213910/Andi-Arief-Ingatkan-Publik-Cara-Presiden-SBY-Mengatasi-Krisis-Ekonomi-
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1. Protokol proses penanganan krisis yang dituangkan menggunakan dasar 

hukum Perpu Nomor 4 tahun 2008.  

2. Proses pengambilan keputusan ditahun 2008 lebih terbuka dan akuntabel 

dibandingkan dengan pengambilan keputusan 1998. 

3. Penanganan krisis 2008 dilakukan secara mandiri, tidak mengandalkan IMF 

seperti halnya pada tahun 1998. 

Pada pemilihan presiden tahun 2009, SBY kembali terpilih sebagai wakil rakyat 

untuk memimpin negara Indonesia. Berbekal pengalaman sebelumnya yang pernah 

dihadapi, SBY berhasil mengangkat Indonesia di kancah internasional. 

Pertumbuhan ekonomi yang melejit menjadikan Indonesia sebagai salah satu 

negara dengan perekonomian terbesar di Asia setelah Tiongkok dan India dalam 

G20.84 Pertumbuhan ekonomi domestik juga meningkat pesat pada periode 2009-

2013 dari 4,5 % hingga 5,9%.85 Prestasi ini didapatkan tidak lepas dari 

pengambilan keputusan di tahun 2008. Perekonomian pada pemerintahan SBY 

telah mencapai  dalam menstabilkan makro ekonomi serta menavigasi dampak 

krisis finansial global 2008 dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan.  

2.2 Politik Luar Negeri Indonesia  

Implementasi politik luar negeri Indonesia era SBY mencerminkan semboyan 

diplomatik yang diangkat yakni Million Friends Zero Enemy. SBY merefleksikan 

semboyan tersebut dalam praktik politik luar negeri yang dijalankan, yang tentu 

saja arahnya pada kerjasama, aktif dalam forum-forum global serta turut menjaga 

                                                           
84Karina Armandani, Kebijakan Ekonomi Pro Pertumbuhan SBY, diakses 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082925-99-6870/kebijakan-ekonomi-pro-

pertumbuhan-sby pada 17 Februari 2018, pukul 08:03 WIB. 
85 Ibid. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082925-99-6870/kebijakan-ekonomi-pro-pertumbuhan-sby
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082925-99-6870/kebijakan-ekonomi-pro-pertumbuhan-sby
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kestabilitasan keamanan kawasan.  Berikut beberapa upaya praktik politik luar 

negeri Indonesia yang dijalankan SBY untuk mendapatkan kepercayaan 

internasional.  

2.2.1 Keikutsertaan dalam Forum Global 

Keaktifan SBY dalam mengikuti beberapa forum internasional menimbulkan 

berbagai asumsi masyarakat internasional. Beberapa kalangan menduga bahwa 

keaktifan SBY ini merupakan salah satu upaya SBY dalam membangun citra 

Indonesia di panggung internasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi 

Indonesia kala itu,  telah mengangkat Indonesia menjadi salah satu negara yang 

dikecam dunia internasional. Adanya isu mengenai pelanggaran HAM, krisis 

ekonomi, korupsi yang terjadi di Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara 

yang hampir dikatakan sebagai negara yang gagal (failed state). Thomas L. 

Friedman menyebutkan bahwa kondisi Indonesia pada saat itu sebagai “negara 

yang kacau balau” (messy state)- terlalu besar untuk berjalan, tetapi terlalu penting 

untuk terjatuh.86 

Indonesia yang pernah mengalami zaman keemasan dimana citra Indonesia 

dipadan aktif saat era Presiden Soekarno, namun Indonesia harus memulai kembali 

untuk membangun citra Indonesia. Kepercayaan internasional untuk bekerjasama 

dengan Indonesia sulit untuk dikembalikan. Pemerintahan SBY berusaha untuk 

membangun citra Indonesia melalui diplomasi. Apabila dalam segi militer dan 

                                                           
86 Thomas L. Friedman, 2000, Foreign Affairs: What a mess dalam  

https://www.nytimes.com/2000/10/03/opinion/foreign-affairs-what-a-mess.html diakses pada 6 

April 2018, 23:46 WIB 

https://www.nytimes.com/2000/10/03/opinion/foreign-affairs-what-a-mess.html
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perekonomian Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk berdiplomasi, SBY 

lebih menujukkan diplomasinya dengan kerjasama.  

Penggunaan semboyan diplomatik Million Friends Zero Enemy yang dijadikan 

sebagai salah satu agency SBY dalam menjalankan praktik diplomasinya, SBY 

juga sengaja turut aktif dalam berbagai forum internasional. Meskipun Indonesia 

merupakan negara dunia ketiga yang tentu saja tidak memegang peran besar seperti 

negara pemenang perang dunia (Amerika Serikat) ataupun negara Asia yang 

sedang bangkit (India dan Tiongkok), namun dunia internasional mengapresiasi 

“keaktifan” Indonesia dalam mengikuti berbagai forum global dengan 

diundangnya Indonesia sebagai chair dalam Oslo Climate and Forest Conference 

tahun 2010 dan dipilih menjadi Wakil Presiden Dewan HAM PBB 2009-2010. 

Indonesia turut hadir dalam setiap forum internasional seperti Conference of the 

Parties (COP), Peacekeeping Operations (PKOs), bahkan Indonesia berpartisipasi 

dalam intitusi-institusi kunci regional seperti Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN), East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC), serta ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan 

dan Tiongkok). Selain dari lingkup regional, Indonesia turut aktif berkontribusi 

dalam menemukan solusi atas krisis ekonomi, dimana Indonesia menjadi anggota 

dalam G-20 sejak 2009 yang tentu saja merupakan sebuah capaian yang luar biasa.  

Keaktifan dalam berbagai forum global tentu saja menjadi peluang untuk 

Indonesia, kerjasama bilateral, multilateral yang telah dibangun dengan berbagai 

mitra internasional menunjukkan suatu keberhasilan dalam meraih kepercayaan 

internasional. Bentuk-bentuk kerjasama internasional telah menjadi bukti 
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keseriusan Indonesia dalam menjalin hubungan diplomatik. Kerjasama HAM 

internasional menjadi salah satu bukti kesuksesan Indonesia dalam menarik mitra 

kerjanya, dunia internasional memberikan dukungan terhadap Indonesia atas kerja 

keras Indonesia dalam melindungi HAM migran Indonesia yang bekerja di luar 

negeri.  Bahkan kepercayaan internasional juga tercermin pada tingginya tingkat 

dukungan terhadap Indonesia pada pemilihan anggota dewan HAM Indonesia 

sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB 2009-2010.87 Indonesia juga menjadi 

penggerak utama dalam memajukan agenda HAM regional.  

Prestasi Indonesia tidak berhenti pada ranah HAM saja, namun dalam isu 

lingkungan Indonesia juga turut aktif dalam mendorong penyelesaian isu 

perubahan iklim. Komitmen Indonesia dalam menyelesaikan isu lingkungan juga 

diapresiasi oleh Perdana Menteri Norwegia yang memberikan undangan kepada 

Presiden SBY untuk menghadiri sekaligus memimpin pertemuan Oslo Climate and 

Forest Conference pada 26-27 Mei 2010. Konferensi ini merupakan lanjutan dari 

Copenhagen Accord yang ditujukan untuk merealisasikan pendanaan REDD+ 

(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).88  

Tidak dapat dipungkiri bahwa keaktifan Indonesia diberbagai forum 

internasional merupakan salah satu strategi diplomasi SBY. Indonesia berhasil 

menjadi salah satu anggota G20 menarik respon publik untuk menanggapi hal 

tersebut. Indonesia dibawah orde baru telah meninggalkan warisan “krisis 

ekonomi” namun pada tahun 2009 Indonesia justru masuk dalam barisan negara 

                                                           
87 Kementrian Luar Negeri, Buku diplomasi Indonesia tahun 2010, hal. 103 dapat diakses dalam 

https://www.kemlu.go.id/Documents/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf diakses 

dalam 12 Februari 2018, 8:29 WIB  
88 Ibid., hal. 105 
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dengan perekonomian terbesar. Indonesia telah berperan aktif dalam menangani 

krisis ekonomi global dan menata serta mengelola perekonomian dunia.89 

Indonesia selalu hadir setiap KTT G20 mulai dari Washington D.C hingga KTT di 

Seoul. Indonesia juga dipercaya sebagai co-chair anti corruption working group 

dan fasilitator development working group untuk isu knowledge sharing dan 

growth with resilence. Pada KTT ke 20 di Seoul, Indonesia berhasil mengangkat 

isu pentingnya financal inclusion sebagai upaya pemberian akses jasa keuangan 

bagi penduduk dengan pendapatan yang rendah dan UKM yang tentu saja 

bertujuan dalam penuntasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.90  

2.2.2 Demokrasi dan Keamanan di ASEAN 

 Sejak orde baru, Indonesia telah menempatkan ASEAN sebagai soko guru 

Indonesia dalam melancarkan politik luar negeri Indonesia. ASEAN merupakan  

motor yang ditunggangi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dan 

kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga. Kawasan Asia Tenggara 

yang dipersepsikan Soeharto ialah kawasan yang berintegrasi, yang dijadikan 

sebagai benteng utama dalam menghadapi intervensi dunia luar.91  

 Indonesia telah menempatkan ASEAN sebagai prioritas utama dalam 

menentukan politik luar negerinya. Betapa pentingnya ASEAN bagi Indonesia 

terlihat dari pidato Menteri Marty Natalegawa mengenai politik luar negeri dalam 

pembukaan Seventh General Conference of the Council for Security Cooperation 

Int the Asia-Pasific (CSCAP) yang menyatakan “ASEAN akan tetap menjadi pilar 

                                                           
89 Kemenlu, Buku diplomasi Indonesia 2010, Op.Cit, hal. 97 
90 Ibid., hal.106 
91 Kementerian luar negeri dan perikanan, 
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utama dalam politik luar negeri serta merupakan memantapkan langkah untuk 

mencapai ASEAN Community”.92 Tidak heran bila Indonesia menjadikan ASEAN 

sebagai soko guru dari politik luar negeri Indonesia, hal tersebut dilakukan demi 

mencapai kepentingan nasional. Seperti halnya yang disampaikan dalam tulisan 

Ratna Shofi Inayati, yang menyebutkan bahwa ASEAN merupakan lingkaran 

kosentris pertama Indonesia yang dianggap sebagai corner stone dalam 

menjalankan politik luar negeri.93  

 Politik luar negeri Indonesia dibawah SBY dituntut berperan aktif guna 

mempertahakan posisi tawar dan meraih dukungan serta kerjasama internasional. 

Indonesia diharapkan mampu merangkul negara-negara  ASEAN untuk 

mewujudkan kawasan yang makmur, stabil dan aman. Bukan suatu hal yang 

mudah bagi negara-negara ASEAN untuk mensinergiskan tujuan bersama, 

mengingat bahwa setiap negara memiliki latar belakang politik, budaya, ekonomi 

yang berbeda-beda. Melalui semboyan diplomatik Million Friends Zero Enemy, 

Indonesia berusaha mendorong diri ke panggung ASEAN untuk mewujudkan 

hubungan kerjasama yang bersahabat antar negara sehingga perdamaian dan 

keamanan di kawasan Asia Tenggara mampu tercapai. 

 Indonesia merangkul negara-negara ASEAN untuk mengantisipasi permusuhan 

antar negara melalui kerjasama keamanan ataupun dengan security community 

(komunitas keamanan).94 Komunitas keamanan muncul atas dasar kepentingan 

setiap negara yang mencita-citakan negaranya aman dan bukan karena adanya 

                                                           
92Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama egara-Negara ASEAN, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hal 29 
93 Ratna Shofi, Loc.Cit, hal. 1 
94 Ibid., hal.28 
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musuh bersama di ASEAN. Komunitas keamanan tidak mendukung adanya tindak 

kekerasan dalam penyelesaian masalah, dan menjunjung tinggi perdamaian 

daripada perang. Adanya komunitas keamanan tentu saja merupakan cita-cita 

Indonesia, terlebih dalam mencapai tujuan prinsip Million Friends Zero Enemy 

yang mengutamakan persabahatan daripada bermusuhan. Tujuannya agar 

ketegangan dan kecurigaan setiap negara terhadap negara-negara ASEAN dapat 

bekurang dan justru membentuk sebuah kepercayaan bersama di kawasan Asia 

Tenggara.  

  Agenda politik luar negeri Indonesia selanjutnya ialah membentuk sebuah 

forum regional yang membahas mengenai demokrasi untuk meningkatkan rasa 

menghargai antar negara di Asia.95 Pada tahun 2008, Indonesia berinisiatif untuk 

menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) yang bertujuan untuk 

mempromosikan demokrasi di kawasan asia melalui kerjasama internasional dan 

forum ini ditujukan untuk seluruh negara di Asia bukan hanya negara yang 

menganut demokrasi. Forum ini berhasil membuat demokrasi sebagai agenda 

utama di Asia serta menarik berbagai inisiatif untuk kerjasama.   

 Dukungan ASEAN terhadap promosi nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh 

Indonesia semakin tercermin dari keaktifan negara-negara ASEAN secara 

konsisten dalam BDF. Pada BDF keenam tahun 2013, SBY dihadapan 50 

perwakilan negara peserta BDF menyebutkan Asia Tenggara sebagai contoh dari 

hubungan antara demokrasi dengan keamanan dan stabilitas. Mengingat bahwa 

kegagalan untuk mewujudkan demokrasi di belahan dunia lain yang kerap 

                                                           
95 Kemenlu, Buku Diplomasi Indonesia 2010, Op.Cit, hal.113 
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bertabrakan dengan geo politik dan keamanan global yang meluas, sehingga 

Indonesia bersama negara-negara ASEAN berhasil mencapai sebuah komunitas 

ASEAN yang berlandaskan demokrasi. 96  

2.2.3 Resolusi Konflik Palestina dan Perdamaian Internasional 

Pada pemerintahan SBY, dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga 

aktif menyuarakan perdamaian. Perbedaan persepsi yang terkadang menyebabkan 

konflik memerlukan penyelesaian yang tepat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

Indonesia untuk mempromosikan perdamaian ke segala arah. Indonesia sebagai 

salah satu anggota Gerakan Non Blok (GNB) turut mengupayakan adanya 

penyelesaian konflik-konflik yang sedang terjadi. Pada saat awal menjabat, 

Presiden SBY turut memberikan perhatian kepada konflik Palestina-Israel. Konflik 

yang terjadi di Palestina merupakan salah satu agenda politik luar negeri Indonesia, 

mengingat bahwa Palestina dan Indonesia memiliki kesamaan identitas yakni 

muslim menjadi landasan Indonesia dalam membantu Palestina. 

Langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik 

Palestina-Israel ialah:97 Indonesia memberikan bantuan politik dalam berbagai hal. 

Indonesia turut berkontribusi untuk mendukung Palestina masuk kedalam 

keanggotaan Uni Palemen se-dunia (International Parliamentary Union). 

Konferensi Inter-Parliamentary Union yang diadakan di Jenewa, Swiss pada 13 

Oktober 2008 menyatakan Palestina sebagai anggota penuh sebagaimana yang telah 

                                                           
96 Susilo Bambang Yudhoyono, Bali Democracy Forum keenam 2013, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=t-TlqwoUwCA 
97 Prambudi Rama Putra, 2011, Konsstensi Indonesia Dalam Mendukung Upaya Kemerdekaan 

Palestina Pada Masa Pemerintahan SBY, Skripsi, Yogyakarta:Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 23 
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diperjuangkan selama bertahun-tahun oleh Indonesia.98 Selain itu, Indonesia juga 

meneguhkan komitmen untuk mendukung isu Palestina dalam KTT OKI ke-3 yang 

dilaksanakan di Mekkah 7-8 Oktober 2005 yang memberikan komitmen akan 

memberikan bantuan kepada Palestina dalam bentuk bantuan politik dan bantuan 

finansial.99 Pada kesempatan lain, Indonesia dalam kunjungan ke Timur Tengah 

membawa pesan perdamaian untuk memperluas forum yang ada di dalam proses 

perdamaian Palestina-Israel, dalam hal ini Arab Saudi, OKI beserta kelompok 

kuartet seperti PBB, Amerika Serikat dan Rusia.  

Dalam KTT Gerakan Non Blok ke-13 di Kuala Lumpur tahun 2003, Indonesia 

kembali mengajak para pemimpin GNB untuk mendukung tercapainya two state 

solution untuk Palestina-Israel.100 Indonesia terus mengupayakan agar konflik yang 

terjadi antara kedua negara ini mampu mendorong PBB untuk turut campur dalam 

penyelesaian konflik. Indonesia beserta negara-negara GNB terus mendesak untuk 

mengadakan pertemuan dengan anggota Kuartet dan pertemuan khusus dalam 

rangka membahas mengenai Palestina.  

Perjuangan Indonesia untuk memerdekakan Palestina tidak berhenti disini saja, 

Indonesia juga menegaskan dalam Sidang Khusus Dewan HAM Ke-9 di Palais de 

Nations, Jenewa, Swiss pada 9 Januari 2009 bahwa masyarakat internasional tidak 

bisa lagi diam karena kondisi di Palestina sudah memprihatinkan, apabila tidak 

cepat mengambil sikap tentu saja kondisi akan semakin keruh. Indonesia meminta 

komisaris tinggi dewan HAM dan pelapor khusus tematis segera mengunjungi jalur 

                                                           
98 Ibid., hal.26 
99 Ibid., hal. 27 
100 Ibid., hal.32 
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Gaza supaya kajian bagi dewan HAM segera tersusun. Bantuan ekonomi, militer 

dan sosial juga dilakukan oleh Indonesia demi mendukung kemerdekaan Palestina. 

Bantuan ekonomi yang diberikan oleh Indonesia yakni bantuan dana sebesar US$ 

1 juta pada tahun 2008. Indonesia juga mengirimkan 1000 personil TNI untuk 

membantu rakyat Palestina. Konsistensi Indonesia dalam membantu Palestina 

merupakan salah salah satu upaya Indonesia demi mewujudkan perdamaian. 

Demi mewujudkan perdamaian internasional, selain menjadi mediator dalam 

konflik Israel-Palestina, Indonesia mengaktifkan kembali Gerakan Non Blok 

(GNB) yang eksistensinya sudah kurang menarik pasca pemerintahan Soeharto. 

Indonesia di bawah kendali SBY telah berhasil menjadi juru runding utama yang 

mewakili negara-negara GNB dalam berbagai perundingan tentang isu perluncutan 

senjata dengan kelompok diluar GNB. Peran Indonesia yang sangat progresif 

semakin menguatkan profil Indonesia dalam negosiasi multirateral.  

Pada tahun 2010, Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan Nuclear Security 

Summit yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat. Pada sidang Nuclear Non 

Poliferation Treaty Review Conference Indonesia menyampaikan keinginan untuk 

segera meratifikasi CTBT (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty) keinginan 

Indonesia disambut oleh masyarakat internasional, karena Indonesia merupakan 

salah satau negara yang berpengaruh dalam terealisaskannya CTBT.101 Negara-

negara anggota GNB juga memberikan kepercayaan kepada Indonesia, hal ini 

terungkap ketika pertemuan Biro Koordinasi GNB di New York yang memutuskan 

                                                           
101 Kemenlu, Buku Diplomasi Indonesia 2010, Op.Cit, hal. 102 
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Indonesia menjadi tuan rumah Konvensi Tingkat Menteri ke-16 pada tahun 2011.102 

Indonesia selaku salah satu pendiri GNB tentu akan terus berupaya membawa GNB 

menjadi gerakan yang mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah 

global. Acara tersebut sekaligus untuk memperingati 50 tahun GNB yang akan 

diadakan di Indonesia tentu saja akan menjadi momentum penting bagi setiap 

negara untuk mensinergiskan visi dan misi sehingga mampu terus menjalin 

kerjasama. Upaya-upaya yang telah dilakukan bersama mampu menjadi pendorong 

tercapainya perdamaian dunia. 

 

                                                           
102 Ibid., hal.106 


