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BAB III 

DINAMIKA POLITIK INTERNASIONAL SEBAGAI MODALITAS 

INDONESIA DALAM MEMBENTUK MILLION FRIENDS ZERO 

ENEMY 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai dinamika politik internasional 

yang terjadi pada saat Indonesia dibawah pemerintahan SBY. Situasi politik 

internasional yang tidak stabil mampu mempengaruhi perilaku negara dalam 

bertindak. Perubahan sistem internasional yang awalnya unipolar menjadi 

multipolar tentu saja membuat suatu negara lebih bijak dalam menentukan arah 

politik luar negerinya. Indonesia berusaha untuk mengarahkan politik luar 

negerinya untuk memperbanyak kerjasama, ditengah-tengah sistem politik 

internasional yang dikuasai oleh berbagai aktor menjadi peluang untuk Indonesia 

dalam menjalin hubungan diplomatik dengan siapa saja tanpa pandang bulu.  

Perkembangan politik internasional telah mendasari terbentuknya doktrin 

politik SBY yakni Million Friends Zero Enemy. Isu terorisme telah mengglobal 

pasca terjadinya peristiwa 9/11 pada tahun 2001 yang menyebabkan menara World 

Trade Center runtuh. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kekhawatiran 

masyarakat internasional akan adanya aksi teror selanjutnya. Belum usai 

diramaikan dengan aksi terorisme, dunia internasional telah dihadapkan dengan 

permasalahan lain seperti perseteruan beberapa negara ASEAN dan Tiongkok 

dalam memperebutkan wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Isu-isu tersebut yang 

akhirnya menentukan tindakan Indonesia dalam menentukan arah politik luar 

negerinya.   
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3.1 Terorisme Global 

Isu terorisme yang eksistensinya kian memuncak diawali karena adanya 

aksi teror yang menyebabkan runtuhnya menara World Trade Center pada 11 

September 2001. Aksi terorisme telah mengancam keamanan global, hal ini 

membuktikan bahwa ancaman bisa datang dari mana saja dan siapa saja, yang 

berarti bahwa bukan hanya aktor negara  yang mampu mengancam keamanan dunia 

namun aktor-aktor non-state juga berpeluang untuk melakukan aksi-aksi yang tidak 

diharapkan. Perkembangan terorisme telah sampai diberbagai belahan dunia, bukan 

hanya Eropa namun Afrika dan Asia sudah menaruh perhatian pada isu terorisme 

yang telah berkembang. 

  Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara super power terutama 

dalam bidang militer menjadi “korban” dari aksi terorisme yang menimpanya pada 

2001. Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Bush, berupaya untuk melawan 

terorisme, bahkan dalam pidatonya pada 21 September 2001 Bush menyampaikan 

“you are either with us, or with the terrorist”.

103 Hal ini menandakan bahwa Bush bersungguh-sungguh untuk melawan 

terorisme dan mengajak negara-negara lain untuk bergabung dalam melawan 

terorisme. Disisi lain, pernyataan Bush menyebabkan sikap dilematis dari sebuah 

negara. Ketika sebuah negara tidak memutuskan untuk bergabung dengan Amerika 

Serikat dalam melawan gerakan terorisme tentu saja itu adalah pilihan yang kurang 

tepat, karena dalam pernyataan Bush hanya memberikan dua pilihan yang dapat 

                                                           
103New York Times, A Nation Challenged: President Bush Addresing on Terrorisme, dapat diakses 

http://www.nytimes.com/2001/09/21/us/nation-challenged-president-bush-s-address-terrorism-

before-joint-meeting.html pada 28 Februari 2018, 16.30 WIB 

http://www.nytimes.com/2001/09/21/us/nation-challenged-president-bush-s-address-terrorism-before-joint-meeting.html%20pada%2028%20Februari%202018
http://www.nytimes.com/2001/09/21/us/nation-challenged-president-bush-s-address-terrorism-before-joint-meeting.html%20pada%2028%20Februari%202018
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diartikan bahwa ketika suatu negara tidak bergabung dengan Amerika Serikat maka 

negara tersebut berpihak pada terorisme.  

Komitmen Amerika Serikat dalam memerangi terorisme yang sering 

diindikasikan berasal dari gerakan Islam radikal semakin kuat. Amerika Serikat 

menduga bahwa gerakan-gerakan Islam radikal bersarang di kawasan Asia 

Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand.104 Setelah kawasan 

Timur- Tengah yang menjadi front pertama, Asia tenggara telah menjadi front 

kedua Amerika dalam melawan terorisme.105 Dugaan Amerika semakin menguat 

ketika adanya peristiwa bom bali di Indonesia tahun 2002 dan 2005 serta 

perencanaan pengeboman di Bandara Changi, Singapura pada tahun 2005106. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang disorot oleh dunia internasional atas isu 

terorisme, sering terjadinya aksi terorisme di Indonesia mengkonstruk pemikiran 

masyarakat internasional bahwa Indonesia merupakan tempat berkembangnya 

teroris.  

Indonesia yang dianggap sebagai salah satu jaringan teroris tentu saja 

merasa terpojok, dibawah pemerintahan SBY merasa gagal karena sering terjadinya 

tindak terorisme sehingga keamanan nasional tidak terkendali. Berbagai upaya 

diplomasi telah dilakukan SBY untuk membendung kecurigaan internasional 

terhadap Indonesia. Citra Indonesia di mata internasional telah turun, Indonesia 

yang dicitrakan sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar justru 

                                                           
104 Vasperton Sinambela, 2014, Kepentingan Indonesia dalam Konvensi ASEAN tentang 

Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention On Counter Terrorism), Skripsi, Sumatera Utara: 

Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, hal. 18  
105 Ibid. 
106 Ibid., Hal.21 
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menjadi sarang teroris. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Senior Singapura Lee 

Kuan Yew “..A terrorist network based in Indonesia..”107. Pemberitaan tersebut 

mulai terdengar oleh pemerintah, sehingga Indonesia mengambil langkah-langkah 

untuk menyingkirkan mispersepsi internasional terhadap gerakan terorisme.  

Indonesia akhirnya bergabung dengan Amerika Serikat dan Australia dalam 

kerjasama war againts terorism.108 Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, selain 

bergabung dalam memerangi terorisme, seperti yang telah disampaikan oleh Bush, 

“You are either with us, or with the terrorist”. Indonesia perlu mendekatkan diri 

dengan Amerika serikat guna mengatasi mispersepsi internasional terhadap gerakan 

terorisme yang berkembang di Indonesia. 

3.2 Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Pasifik 

Sejarah ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah melekat sejak 

Perang Dingin. Ketegangan antara dua negara berawal dari rivalitas ideologi, 

dimana Amerika Serikat menganut demokrasi-Liberal dan Tiongkok menganut 

komunis-sosialis.109 Tiongkok memiliki 3 permasalahan utama yang dianggap 

merugikan negaranya,110 pertama ialah dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia 

Pasifik. Dominasi Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan juga militer menjadi 

tantangan bagi Tiongkok dalam pengembangan ekonomi dan militer di kawasan 

                                                           
107 http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view-html?filename=2002053105.htm 
108 Dana Dillon, Military Engagement with Indonesia in the War On Terrorism, dapat diakses dalam 

https://www.heritage.org/asia/report/military-engagement-indonesia-the-war-terrorism 27 

Februari 2018, 16:58 WIB 
109 Angga Nurdin Rachmat, Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik Dalam Persaingan 

Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat, Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, Ponorogo: 

Universitas Darussalam Gntor, hal. 135 
110 Jeffrey Legro, What China Will Want: The Future Intentions of Rising Power, Perspective on 

Politics, Vol.5 No 3 (2007) hal.  515-534  dalam Angga Nurdin Rachmat, Dinamika Keamanan 

Kawasan Asia Pasifik Dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat, Dauliyah, 

Vol. 2, No. 2, Juli 2017, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, hal. 135 

https://www.heritage.org/asia/report/military-engagement-indonesia-the-war-terrorism%2027%20Februari%202018
https://www.heritage.org/asia/report/military-engagement-indonesia-the-war-terrorism%2027%20Februari%202018
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Asia Pasifik. Tiongkok yang memulai untuk mengintegrasikan diri dalam sistem 

ekonomi global, langsung berhadapan dengan Amerika Serikat. Pasalnya Tiongkok 

telah mendorong tingkat ekspor bersamaan dengan penurunan nilai tukar mata uang 

yang membuat produk Tiongkok lebih murah.111 Hal tersebut sengaja dilakukan 

oleh Tiongkok untuk memperluas pasar dan konsumsi produk.  

Namun disisi lain, hal ini justru merugikan Amerika Serikat karena produknya 

menjadi tidak maksimal dalam penjualannnya. Amerika Serikat menilai strategi 

Tiongkok sangatlah tidak kompetitif, sehingga Amerika Serikat memberlakukan 

kebijakan proteksionis. Karena tidak menerima perlakuan Amerika Serikat, 

Tiongkok mengadukan kepada WTO (World Trade Organizations), akan tetapi 

panel WTO menolak klaim Tiongkok. 112 

Kedua ialah status Taiwan, Amerika Serikat tidak memberlakukan kebijakan 

khusus terhadap Taiwan.113 Amerika Serikat yang mengetahui bahwa Tiongkok 

memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap Taiwan, akhirnya memanfaatkan 

peluang tersebut untuk membuat Tiongkok takut dengan memasang standar ganda 

terhadap Taiwan. Kesungguhan Amerika Serikat dalam merespon Tiongkok juga 

terlihat pada saat rencana Tiongkok berusaha menyerang Taiwan, Amerika Serikat 

justru mengerahkan armada ke-7 selat Taiwan pada  untuk mencegah serangan dari 

Tiongkok.114 

Ketiga yakni tekanan demokrasi, seperti yang kita tahu bahwa Tiongkok 

penganut paham komunisme tentu saja mengalami tekanan demokratisasi dari 

                                                           
111 Angga Nurdin, Op.Cit, hal. 136 
112 Ibid. 
113Ibid. 
114Ibid. 
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berbagai pihak internasional, khususnya dari sekutu Amerika Serikat.115 Terlebih 

saat kasus Tiananmen 1989 mencuat, Tiongkok mendapat kecaman dari dunia 

internasional yang membuat image Tiongkok menjadi negra yang tidak demokrasi 

dan melanggar HAM. Kondisi tersebut menempatkan Tiongkok menjadi negara 

yang terkucilkan karena tidak menerapkan demokrasi, bahkan Tiongkok selalu 

menjadi sasaran dari isu demokrasi.  

Amerika Serikat sebagai pemenang dari Perang Dingin, telah mendominasi di 

kawasan Asia Pasifik khususnya dalam bidang maritim. Amerika Serikat yang 

mendominasi membentuk sistem unipolar dan menghadirkan United State Pacific 

Command (USPASCOM) sebagai pusat komando militer yang bertanggungjawab 

atas stabilitas keamanan Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Pasifik.116 

Perebutan pengaruh yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet di 

kawasan Asia Pasifik, telah dimenangkan oleh Amerika Serikat. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kemenangan Amerika Serikat tidak lepas dari dukungan negara-

negara di Asia Pasifik. Sehingga Amerika Serikat menganggap bahwa Asia Pasifik 

merupakan kawasan yang berhasil ditaklukan dan berada dibawah pengawasannya. 

117 

Dominasi Amerika Serikat dalam bidang maritim di Asia Pasifik berhasil 

menggerakan Tiongkok untuk memperkuat maritimnya melalui modernisasi 

                                                           
115 Ibid., hal 137 
116 Ernest Bower, Asia Pasific Rebalance 2025 Capabilities, Presence and Partnership, Washington 

DC: Center for Strategic and International Studies,hal. 32 dalam Angga Nurdin Rachmat, 

Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik Dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan 

Amerika Serikat, Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 

hal. 138 
117 Mahrus, 2014, Respon Parlemen Indonesia Era Pemerintahan SBY Budiono Terhadap 

Pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Darwin Australia, Skripsi, Malang: Ilmu 

Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 27 
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People Liberation Army Navy (PLAN).118 Peningkatan kapabilitas militer 

Tiongkok berbanding lurus dengan meningkatnya Gross National Product yang 

memudahkan Tiongkok dalam mengembangkan militernya. Peningkatan anggaran 

belanja militer juga ditujukan untuk peremajaan alutsista yang dimiliki oleh 

Tiongkok.119 Tiongkok juga mengorientasikan pertahanannya bukan hanya pada 

darat saja, namun kekuatan angkatan laut dan udara juga dikembangkan. Kekuatan 

maritim Tiongkok menjadi sorotan pasca memiliki kapal selam nuklir dengan kelas 

Jin dan Kelas Shang yang masuk sejak tahun 2000an.120 Kepemilikan kapal selam 

oleh Tiongkok, membuktikan keseriusan Tiongkok untuk bangkit dan melakukan 

dominasi di kawasan Asia Pasifik.  

Amerika Serikat yang telah menyadari adanya sebuah “kebangkitan” dari 

Tiongkok, kembali membuat pembalasan dengan adanya rencana pembangunan 

pangkalan militer Amerika Serikat. Rencana pembangunan pangkalan militer 

Amerika Serikat di Darwin, Australia pada November 2011 telah dideklarasikan 

oleh kedua negara yang bersangkutan yakni Amerika Serikat dan Australia.121 

Pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat akan direalisasikan pada tahun 

2012 yang diawali dengan pengiriman 200 marinir Amerika Serikat di perbatasan 

kota Darwin, Australia.122 Rencana Amerika Serikat mengirimkan sekitar 2500 

marinir, namun hal tersebut dilakukan secara bertahap. Pengiriman prajurit 

                                                           
118Adi Joko Purwanto, Peningkatan Anggaran Militer China dan Implikasinya terhadap Keamanan 

di Asia Timur, Spektrum, Jurnal Politik Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1,  Juni 2010, 

hal. 7 
119 Ibid.  
120 Angga Nurdin Rachmat, Op.Cit. hal. 143 
121 Mahrus, Loc.Cit 
122 Ibid., hal.29 
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Amerika Serikat ke Australia bertujuan untuk meningkatkan kerjasama latihan 

militer antara kedua negara. Penempatan marinir juga ditujukan untuk memastikan 

bahwa jalur perdagangan di Asia Pasifik tetap terbuka dan menghindari adanya 

permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan.123  

Amerika Serikat memberikan penjelasan terkait pengembangan militer di 

Darwin ialah untuk mengatasi bencana yang mungkin saja datang di kawasan Asia 

Pasifik.124 Isu pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin telah 

memacu respon yang serius dari dunia internasional. Negara-negara di Asia merasa 

terancam akan adanya perubahan situasi damai di Asia Pasifik. Alasan Amerika 

Serikat mengenai penempatan pasukannya di Australia nampaknya kurang diterima 

oleh negara-negara Asia.  Tiongkok yang merupakan bagian dari Asia mulai 

merespon tindakan Amerika Serikat dengan adanya pelatihan militer kepada 

negara-negara aliansinya yakni Myanmar dan Laos.125  

Menanggapi polemik internasional yang saat ini terjadi pada 2011, Indonesia 

diharapkan mampu bertindak tegas dan berani dalam menjalankan politik bebas 

aktifnya. Perebutan kekuatan yang terjadi di Asia Pasifik antara Amerika Serikat 

dan Tiongkok, tentu saja berpengaruh pada politik luar negeri Indonesia. Seperti 

yang diketahui bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif dalam menjalankan 

politik luar negerinya, sehingga rivalitas yang terjadi antara Amerika Serikat dan 

Tiongkok harusnya tidak mempengaruhi hubungan Indonesia kepada kedua negara 

tersebut.  Terlebih dalam prinsip bebas aktif yang dianut oleh Indonesia, lebih 

                                                           
123 Ibid. 
124 Ibid., hal 32 
125 Ibid., hal 30 
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menonjolkan independensi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan dan 

menjunjung tinggi perdamaian dunia. 

Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok sebenarnya juga membuat 

Indonesia mempertimbangka dalam menjalankan politik luar negerinya. Keamanan 

Indonesia bahkan juga terancam akibat pembangunan pangkalan militer Amerika 

Serikat di Australia. Menilik kembali kisah antara Indonesia dengan Australia yang 

berjalan tidak stabil bahkan cenderung buruk, khususnya karena intervensi 

Australia kepada Timor Leste yang akhirnya lepas dari NKRI telah mengguncang 

keamanan politik Indonesia. Indonesia curiga bahwa Australia akan kembali 

mengintervensi wilayah Indonesia yakni Papua, terlebih Amerika Serikat juga 

memiliki kepentingan mengenai Freeport di Papua. Indonesia perlu bersikap berani 

dalam menghadapi gejolak politik internasional dan mengupayakan diplomasi 

untuk mengetahui maksud dan tujuan yang sebenarnya ingin dicapai oleh Australia 

dan Amerika Serikat.  

Para pengamat dalam negeri telah menyampaikan aspirasinya bahwa tindakan 

yang dilakukan Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran yang tinggi terhadap 

keamanan Indonesia. Namun, anggapan para pengamat justru disanggah oleh 

kalangan pejabat tinggi Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan dalam Pidato 

SBY di KTT ASEAN bahwa pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di 

Asia Pasifik memiliki tujuan kemanuasiaan dalam hal mengatasi bencana alam 

yang sering melanda wilayah Asia Pasifik.  

“Presiden Obama mengatakan tidak ada niatan apapun untuk 

mengganggu negara tetangga Australia. Demikian juga pernyataan 



67 
 

Julia Gillard, tidak ada sama sekali niat mengganggu siapapun dengan 

penambahan kekuatan di Australia”.126 

Pernyataan SBY dalam pidatonya sudah membuktikan bahwa Indonesia 

merupakan negara yang bijak. Namun, tetap saja sikap positif SBY justru mendapat 

kecaman dari dalam negeri. Ahmad Muzani sebagai kader dari fraksi Gerindra 

mengatakan bahwa Indonesia harusnya tidak gegabah dan mudah percaya akan 

alasan Amerika Serikat menempatkan pasukannya dalam jumlah yang besar di 

Australia.127 Sikap SBY memang dinilai terlalu berbaik hati, dan dalam 

menanggapi suatu permasalahan SBY selalu mengupayakan diplomasi daripada 

kekerasan. Sikap positif SBY didukung oleh Marty Natelegawa yang 

menyampaikan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir terhadap penempatan 

pasukan Amerika Serikat di Darwin, tindakan Amerika Serikat dan Australia juga 

tidak perlu dianggap sebagai sebuah ancaman karena hal tersebut hanya bagian dari 

misi kemanusiaan.128 Pernyataan yang tidak jauh beda disampaikan 

memperlihatkan bahwa petinggi negara dan lingkup eksekutif SBY sangat optimis 

dan positif dalam memandang isu pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat 

di Australia.  

Sikap optimis Indonesia terhadap adanya pembangunan pangkalan militer 

Amerika Serikat juga dikaitkan dengan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika 

Serikat yang sudah menjalin berbagai kemitraan. Sehingga adanya pangkalan 

                                                           
126 Presiden SBY Sambut Baik Pembukaan Pangkalan Militer di Darwin, dapat diakses 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2011/11/20/166212/presiden-yudhoyono-sambut-baik-

pembukaan-pangkalan-militer-di-darwin diakses pada 28 Februari 2018, 17:59 
127 Mahrus, Op.Cit, hal 49 
128 Ibid.  
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militer Amerika Serikat di Australia tidak akan membuat Indonesia cemas akan 

ancaman yang mungkin ditimbulkan. Sikap Indonesia yang sangat positif dan 

cenderung tidak tegas justru telah mencerminkan prinsip Million Friends Zero 

Enemy. Perilaku Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan selalu berlandaskan 

akan kerjasama, dan selalu menjunjung tinggi reputasi Indonesia di mata dunia 

internasional. Politik luar negeri Indonesia dibawah SBY telah mencerimkan bahwa 

Indonesia konsisten menerapkan soft power.  

3.3 Laut Tiongkok Selatan 

Laut Tiongkok Selatan telah menarik perhatian Tiongkok dan negara-negara 

ASEAN karena terdapat banyak kandungan minyak, sehingga wajar apabila banyak 

yang memperebutkan dan mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan. Ada 3 hal 

yang menjadi alasan mengapa Tiongkok mengklaim wilayah Laut Tiongkok 

Selatan, pertama, Laut Tiongkok Selatan memiliki cadangan minyak yang besar. 

Hal ini didukung dengan Survei dari Kementrian Geologi dan Sumber daya Mineral 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkirakan bahwa wilayah Spratly 

mempunyai cadangan minyak dan gas alam 17,7 miliar ton, yang lebih besar dari 

Kuwait penghasil minyak terbesar nomor 4 di dunia.129   

Kedua, Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur perdagangan laut yang sering 

disebut maritime superhighway. Perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur 

perdagangan laut terpadat di dunia. Trafik kapal yang tinggi di perairan Laut 

Tiongkok Selatan menjadi pendorong Ambisi Tiongkok karena keuntungannya dari 

                                                           
129 Dara Dwi Indahriza, 2017, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Integrasi Wilayah 

Perairan Pulau Natuna Dari Ancaman Klaim Tiongkok (2010-2016), Skripsi, Yogyakarta:Ilmu 

Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 42 
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segi militer dan ekonomi.130 Ketiga, Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi 

perikanan yang besar bagi negara-negara sekitarnya. Besarnya potensi perikanan 

yang dimiliki dapat dilihat dari data statistik yang memperlihatkan nilai ekonomi 

tangkapan ikan pada pertengahan 1990an yang hasilnya mampu mencapai 3 miliar 

USD. Laut Tiongkok selatan bahkan menempati peringkat ke-9 sebagai zona 

penangkapan ikan terbesar dengan hasil laut 8 ton metrik ikan pertahun.131 Bahkan 

pada tahun 2012, diperkirakan 12% dari total tangkapan ikan di dunia, senilai US $ 

21,8 miliar berasal dari wilayah Laut Tiongkok Selatan.132 

Berlandaskan 3 alasan diatas, Tiongkok tertarik atas klaim Laut Tiongkok 

Selatan. Karena dirasa menguntungkan bagi Tiongkok, pada tahun 1949 Tiongkok 

mengeluarkan kebijakan U Shaped Line atau yang biasa disebut Nine Dash Line 

yakni garis demarkasi yang digunakan oleh Tiongkok untuk mengklaim ke wilayah 

zfutama Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok juga menegaskan bahwa wilayah yang 

tercakup dalam Nine Dash Line merupakan kedaulatan Tiongkok. Klaim Tiongkok 

semakin meluas pada tahun 1993, yang mengklaim kepulauan Natuna dan 

dilanjutkan tahun 1995 yang mengklaim ladang gas Natuna dalam peta klaimnya 

padahal letaknya 1000 mil dari sebelah Laut selatan Tiongkok. Agresifitas 

Tiongkok semakin terlihat dengan adanya pengakuan bahwa Nine Dash Line 

merupakan Zone Ekonomi Ekslusif Tiongkok pada 2009.  

                                                           
130 Tiga Alasan Cina Berambisi Kuasai Laut Cina Selatan, diakses dalam 

https://dunia.tempo.co/read/791866/tiga-alasan-cina-berambisi-kuasai-laut-cina-selatan diakses 

pada 28 Februari 2018 18:48 WIB 
131 Nuri Widiastuti Veronika, 2012,  Pengaruh Geopolitik Terhadap Konflik Teritorial China-

Vietnam di Laut China Selatan periode (2009-2011), Skripsi: Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Indonesia,hal. 40. 
132 Naufal Hibatullah, 2017, Kepentingan Jalur Perdagangan yang Melatarbelakangi Keterlibatan 

Amerika Serikat di Konflik Laut China Selatan, Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hal. 16 
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Filipina merupakan salah satu negara yang terlibat atas klaim Laut Tiongkok 

Selatan. Filipina mengklaim Pulau Kalayan yang merupakan bagian dari kepulauan 

Spartly. Filipina dan Tiongkok sempat berdiplomasi untuk menyelesaikan 

perseteruan Laut Tiongkok Selatan, namun Tiongkok malah memperingatkan 

Filipina agar tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam di kepulauan 

tersebut.133 Filipina tidak tinggal diam, negara tersebut menyanggah bahwa Pulau 

Kalayan ditemukan oleh nelayan Filipina pada tahun 1956 dan Filipina telah 

memasukkan pulau tersebut dalam peta klaimnya.134  

Klaim Filipina terhadap Pulau Kalayan berdasarkan Konvensi PBB tentang 

hukum laut United Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS).135  Meskipun 

kepulauan Kalayan masuk dalam bagian kepulauan Spartly, namun tetap saja 

Filipina bersikukuh mempertahankan pulau Kalayan yang menurutnya adalah 

bagian dari ZEEnya. Usaha Filipina dirasa sia-sia, karena Tiongkok tetap pada 

ambisinya dan mengklaim sepihak Kepulauan Spartly.  

Konflik Laut Tiongkok Selatan telah membawa Amerika Serikat dan Tiongkok 

berhadapan langsung. Meski Amerika Serikat tidak terlibat dalam perebutan 

wilayah Laut Tiongkok Selatan, namun Tiongkok telah melibatkan dan mengancam 

sekutunya yakni Filipina. Selain itu Tiongkok telah mengancam kepentingan 

Amerika Serikat di Asia Pasifik, yakni dalam perihal akses pelayaran dan stabilitas 

                                                           
133 Deviana Prasetyani, 2012, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional 

di Laut China Selatan, Skripsi, Malang: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang, hal. 41 
134 Ibid.  
135 Rizky Krisnawan, Analisa Strategi Filipina Sebagai Respon atas Reklame China dalam Deviana 

Prasetyani, 2012, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional di Laut 

China Selatan, Skripsi, Malang: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 

Malang, hal. 44 
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keamanan di Asia.136 Amerika Serikat merespon tindakan Tiongkok dengan 

membentuk poros diplomasi dan militer di Pasifik, untuk mengimbangi ambisi 

Tiongkok yang melakukan dominasi di Asia Pasifik. 

Upaya memperkuat dominasi Tiongkok di Asia Pasifik, Tiongkok 

mengeluarkan kapal Fregat tipe 056A yang berfungsi sebagai pemburu kapal selam 

asing, selain itu untuk memperkuat pertahanan di Kepulauan Spartly, Tiongkok 

telah memperkuat angkatan lautnya dan membuat pulau-pulau palsu di Laut 

Tiongkok Selatan. Amerika Serikat mengerahkan kapal perang Amerika Serikat 

yaitu USS Lassen yang berupaya untuk mencari informasi pulau buatan Tiongkok. 

Tiongkok yang mengetahui bahwa Amerika Serikat telah memata-matai, 

mengecam Amerika Serikat dan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Tiongkok 

siap menghadapi siapapun termasuk Amerika Serikat apabila masih mengganggu 

klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.137 

 Konflik Laut Tiongkok Selatan yang diketahui juga melibatkan negara Filipina 

memacu kembali agresifitas Amerika Serikat. Amerika Serikat juga akan turut 

campur dalam memperjuangkan kepentingannya. Meski telah diperingatkan 

Tiongkok, Amerika Serikat tetap melakukan penerbangan dan pelayaran 

berdasarkan hak kebebasan navigasi ke pulau buatan Tiongkok. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menunjukan kepada Tiongkok bahwa negara seperti Australia 

dan Amerika Serikat tidak mengakui pulau buatannya.138 Amerika Serikat justru 

                                                           
136 Angga Nurdin, Op.Cit, hal. 148 
137 Ibid., hal. 149 
138 Melihat Pulau Buatan China di Laut China Selatan, dapat diakses dalam 

www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151215_majalah_cina_lautselatan diakses pada 1 

Maret 2018, 23:30 WIB 
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memperingatkan Tiongkok untuk tidak memilitarisasikan wilayah tersebut, namun 

Tiongkok tetap membangun landasan terbang, stasiun radar, serta fasilitas 

perlabuhan air.139 Perilaku Tiongkok yang mencari masalah di Laut Tiongkok 

Selatan seolah menjadi peringatan bagi Amerika Serikat dan upaya balas dendam 

atas pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia.  

 Laut Tiongkok Selatan telah menjadi panggung rivalitas Amerika Serikat 

dan Tiongkok dalam memperebutkan dominasi di Asia Pasifik.  Persaingan 

dominasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah membuat kekhawatiran 

negara-negara di Asia Pasifik, mengingat bahwa Amerika Serikat merupakan 

negara super power dan Tiongkok adalah New Emerging Super Power. Semakin 

berkembanganya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dapat mengancam 

kestabilan kawasan dan menghambat kesejahteraan negara-negara di Asia Pasifik.   

 Indonesia yang merupakan salah satu negara yang dirugikan oleh Tiongkok 

akibat klaimnya terhadap pulau Natuna merasa telah diancam kedaulatannya. 

Indonesia yang mencita-citakan terciptanya perdamaian dunia tentu saja tidak ingin 

kedaulatannya terancam. Pada tahun 1996, Indonesia berusaha berdiplomasi 

dengan Tiongkok, dan mendapatkan jawaban bahwa Tiongkok sebenarnya tidak 

mempunyai masalah dengan Indonesia.140 Namun, penjelasan dari Tiongkok masih 

belum diterima Indonesia sehingga Indonesia mengerahkan 20 ribu personil TNI 

untuk menjaga perairan Natuna.141  

                                                           
139 Ibid. 
140 Deviana Prasetyani, Op.Cit. hal. 54 
141 Ibid.  



73 
 

 Indonesia dibawah SBY berupaya untuk melakukan diplomasi untuk 

menjaga hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Adanya 

ancaman kedaulatan dari perseteruan Amerika Serikat dan Tiongkok telah 

mengancam keamanan Indonesia. Selain daripada itu, kemampuan Indonesia dalam 

meningkatkan pertahanannya tidak maksimal karena adanya embargo militer yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, SBY memilih jalan menggunakan 

soft power dalam mencapai kepentingan nasionalnya. SBY mengeluarkan 

kebijakan Million Friends Zero Enemy, guna mengurangi ketegangan antara 

negara-negara yang mungkin memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap Indonesia. 

Indonesia berusaha untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa 

Indonesia merupakan negara yang tidak pernah pandang bulu dalam menjalankan 

kemitraan dan aktif dalam menciptakan perdamaian.  

3.4 Respon Vanuatu Terhada Pelanggaran HAM di Papua 

Isu HAM mulai mencuat dan menjadi fokus internasional berawal dari 

kejahatan perang seperti pada konflik Israel-Palestina yang telah menimbulkans 

banyak korban. Dunia internasional berkali-kali menyoroti isu HAM yang terjadi 

dalam suatu perang ataupun diskriminasi yang dilakukan antar etnis, ras, suku, 

agama dan lain sebagainya.  

Pelanggaran HAM di Indonesia juga disorot oleh forum internasional, bahkan 

kasus pelanggaran HAM di Timor Timur menjadi salah satu faktor  Timor Timur 

keluar dari Indonesia. Faktor dari adanya pelanggaran HAM di Indonesia 

dikarenakan penindasan terhadap kelompok-kelompok atau etnis yang ingin 

merdeka dari Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang kerap disoroti 
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karena isu pelanggaran, kasus gerakan-gerakan separatisme yang menuntut 

kemerdekaan dari Indonesia bahkan menimbulkan isu pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia di bawah presiden SBY telah 

menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, Amdbon, dan di 

beberapa daerah lainnya.  

Indonesia mulai digemparkan lagi oleh isu pelanggaran HAM yang dilakukan 

oleh Tentara Indonesia di Papua Barat. Beberapa negara meminta PBB untuk 

menelisik lebih dalam lagi pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Papua pada 

masa kepemimpinan Soeharto. Perdana menteri Vanuatu yakni Walter Hadye Lini 

mempromosikan konsep Melanisian Socialism and Melanisian Solidarity untuk 

membantu orang Timor Timur (East Timor), orang kanak di Kaledonia baru serta 

Papua Barat (West Papua) dalam meraih kemerdekaanya.142 Negara Vanuatu 

merupakan salah satu negara anggota MSG ( Melanisian Socialism Group) yang 

aktif mengampanyekan isu pelanggaran HAM di Papua Barat. Vanuatu menduga 

bahwa banyak kekerasan yang terjadi di Papua Barat yang dilakukan oleh Tentara 

Indonesia. Negara-negara di Pasifik berusaha agar Papua Barat yang dirasa 

memiliki kesamaan dengan negara-negara melanesia mampu mendapatkan hak atas 

kehidupan yang damai dan sejahtera.  

Indonesia mencoba untuk menutup kasus pelanggaran HAM yang terjadi di 

Papua Barat supaya tidak terdengar oleh dunia internasional. Karena Indonesia pada 

pemerintahan SBY dinilai mampu mengatasi permasalahan HAM dan penyelesaian 

konflik komunal. Namun, usaha Indonesia sia- sia saat Vanuatu membawa 

                                                           
142 Habibie Muhammad, Op.Cit, hal. 3 
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kasusnya di forum internasional, dalam Sidang Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB 

Ke-25 di Genewa, Swiss.143 Vanuatu membuka kasus pelanggaran HAM yang 

terjadi, dan mengasumsikan bahwa perilaku pemerintah Indonesia telah menghapus 

nilai-nilai kemanusiaan. Negara-negara besar Eropa dan Afrika mulai tergugah dan 

mendukung agar kasus pelanggaran HAM di Papua Barat didalami kembali. 

Demi menjaga reputasi Indonesia yang sudah tidak baik lagi dalam 

pemberitaannya di luar, pada juni 2014 Indonesia menerima undangan Chief Guest 

di KTT II the Pasific Island Development Forum.144 Melalui forum tersebut 

Indonesia berkunjung ke Fiji untuk membendung kritik-kritik negara di kawasan 

Pasifik yang diangkat oleh Vanuatu. Sidang yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral 

PBB, Ban Ki Moon berlangsung debatable. Negara-negara di kawasan pasifik 

mulai mendukung agar kasus HAM di Papua Barat terselesaikan. Terlebih negara 

Fiji dan Papua New Guinea. Langkah yang ditempuh Indonesia untuk mengambil 

kembali kepercayaan internasional ialah dengan kerjasama bilateral. Kerjasama 

bilateral digalakkan dengan alasan Indonesia ingin memberikan tawaran kepada 

negara-negara Pasifik agar tidak berulah dan terlalu jauh dalam menanggapi isu 

pelanggaran HAM yang telah terjadi di Papua Barat.  

Isu-isu pelanggaran HAM yang menerpa Indonesia menjadi ancaman terhadap 

reputasi Indonesia di mata internasional. Kasus pelanggaran HAM di Papua Barat 

akan mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Isu HAM 

yang telah mengglobal mampu menurunkan citra Indonesia di mata internasional. 

                                                           
143 Ibid., hal.67 
144 Ibid., hal. 80 
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Indonesia harus mengambil langkah komprehensif guna menutupi citra yang 

negatif. Naiknya isu HAM ialah faktor dasar bagi Indonesia untuk 

mempertimbangkan kebijakan luar negerinya.  

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai dinamika politik internasional yang 

telah terjadi sebelum dan saat SBY menjabat sebagai Presiden RI, memberikan 

sinyal untuk membentuk pola politik luar negeri yang transformatif dan 

menyesuaikan dengan politik internasional yang ada. Isu-isu yang dihadapi menjadi 

dasar pembentukan sebuah doktrin politik luar negeri Indonesia yakni Million 

Friends Zero Enemy. Strategi Indonesia dalam menentukan doktrin tersebut 

berlandaskan adanya tantangan internasional yang mesti dihadapi bukan dengan 

hard power. Isu terorisme global, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia 

Pasifik, Konflik Laut Tiongkok Selatan beserta naiknya isu HAM merupakan 

beberapa isu pokok yang mampu mengancam reputasi Indonesia di mata 

internasional. Apabila reputasi Indonesia buruk di mata internasional, dapat 

menurunkan harga diri Indonesia di mata internasional.  

Citra Indonesia di kancah global sangat berpengaruh pada praktik politik luar 

negeri Indonesia. Semakin baik citra Indonesia di dunia internasional akan menarik 

aktor-aktor internasional dalam berinteraksi dengan Indonesia. Sehingga strategi 

politik luar negeri Indonesia di era SBY adalah membangun kembali citra 

Indonesia, apabila citra yang baik telah didapatkan maka akan lebih mudah 

Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Situasi 

eksternal menuntut Indonesia untuk berperan aktif dalam setiap isu global. Oleh 

karena itu, untuk mencapai kepentingan nasionalnya Indonesia dibawah SBY 
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mengeluarkan Million Friends Zero Enemy demi menciptakan peluang kerjasama 

yang lebih besar.   

Dinamika politik internasional, yang berkembang menuntut Indonesia untuk 

bersikap outward looking, sehingga mampu menentukan kebijakan luar negerinya 

seperti yang ada dalam prinsip bebas aktif. Keberpihakan kepada salah satu pihak 

dapat menyebabkan ketegangan Indonesia dengan negara lawan dari pihak yang 

didukung. Sehingga semboyan diplomatik Million Friends Zero Enemy adalah 

jawaban dari situasi politik internasional yang tidak menentu.  

Semboyan Million Friends Zero Enemy mencerminkan bahwa Indonesia telah 

bersikap tidak memihak, hal ini diperlihatkan dari kata “zero enemy” yang 

menandakan bahwa Indonesia tidak meninginkan adanya permusuhan dan 

menginginkan untuk memperbanyak kemitraan dan kerjasama. Indonesia dibawah 

SBY mampu menentukan arah politik luar negerinya secara independen tanpa 

adanya arahan dari aktor lain, ungkapan SBY mengenai All Direction Foreign 

Policy atau politik luar negeri ke segala arah telah menunjukkan bahwa ada sikap 

keterbukaan Indonesia dan Indonesia meyakini bahwa semakin banyak teman serta 

terus menjalin kemitraan antar aktor mampu menciptakan keamanan dan 

kemakmuran untuk seluruh pihak. 

 


