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BAB II 

KEBIJAKAN ASIA PIVOT AMERIKA SERIKAT 

 

Dalam bab ini akan diberikan penjelasan tentang kebijakan Asia Pivot, 

aspek-aspek yang terdapat dalam kebijakan Asia Pivot, hasil kebijakan Asia Pivot, 

serta kerjasama AS dengan negara-negara aliansi sesuai dengan kebijakan Asia 

Pivot sebagai bentuk dari upaya AS menuju kawasan Asia Pasifik.  

 

2.1 Kebijakan Asia Pivot 

Asia Pivot merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden 

Amerika Serikat (AS) Barack Obama pada masa pemerintahannya, tetapi 

pengenalan kebijakan ini dilakukan oleh Sekretaris Negara AS Hillary Clinton 

melalui tulisan artikel di website foreign policy dengan judul “Americas Pacific 

Century” pada bulan Oktober tahun 2011.
1
 Clinton menulis dalam artikelnya 

bahwa “the future of the politics will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, 

and the United State will be right at the center of the action”.
2
 Dalam tulisan yang 

diunggah oleh Clinton sangat jelas dipaparkan bahwa AS akan menjadi pusat dari 

aktivitas politik baik di kawasan Amerika sendiri maupun di kawasan Asia Pasifik.  

Clinton juga menjelaskan kebijakan ini merupakan bentuk tugas penting 

dari pemerintah AS selama beberapa dekade tahun kedepan untuk menaikkan 

investasi baik berupa diplomatik, ekonomi, strategi dan hal lainnya di kawasan 

Asia Pasifik. Sebelum pengenalan kebijakan Asia Pivot, Chicago Council on 

                                                           
1

 Hillary Clinton, 2011, Americas Pacific Century, diakses dalam 

http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ (18/06/2015, 11:03 WIB) 
2
 Ibid. 
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Global Affairs melakukan identifikasi tentang kawasan Asia. Identifikiasi ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kawasan Asia sebagai 

kawasan yang memiliki peran penting di dunia dalam politik luar negeri AS.
3
 

Kebijakan Asia Pivot secara resmi juga semakin diperkuat dengan pidato 

Presiden Obama dalam kunjungannya ke Australia. Dalam pidatonya Presiden 

Obama menyampaikan bahwa kawasan Asia Pasifik akan menjadi pusat 

perhatiannya, sehingga dibuatlah kebijakan Asia Pivot. Terdapat beberapa alasan 

yang telah dijelaskan oleh Presiden Obama, seperti 
4
 (1) peranan yang besar akan 

dilakukan oleh Amerika Serikat untuk ikut serta dalam pembangunan di kawasan 

Asia Pasifik dalam waktu panjang, (2) Asia Pivot merupakan bentuk pengenalan 

kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik, (3) Amerika Serikat juga ingin ikut 

ambil andil dalam pembentukan norma di kawasan Asia Pasifik, (4) Amerika 

Serikat ingin memastikan bahwa kawasan Asia Pasifik telah menaati hukum 

internasional, (5) tidak adanya kendala atas perdagangan dan navigasi yang dapat 

dipastikan oleh Amerika Serikat, serta (6) Amerika Serikat tidak akan kehilangan 

pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik seiring dengan banyaknya kekuatan baru 

yang muncul. 

Kebijakan Asia Pivot mempunyai artian bahwa poros akan berada di 

kawasan Asia Pasifik. Poros yang dimaksud adalah kawasan Asia Timur.
5
 

Kebijakan Asia Pivot dengan kata pivot mempunyai artian tentang ukuran atas 

                                                           
3
 CSIS: Cogit Asia, Whither The Pivot in 2013, diakses dalam https://www.cogitasia.com/whither-

the-pivot-in-2013/ (08/04/2017, 23:00 WIB) 
4
 The White House Office of the Press Secretary, Remarks By President Obama to the Australian 

Parliament, diakses dalam https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-

president-obama-australian-parliament  (14/06/2015, 19:16 WIB) 
5
 Foreign Policy, The Obama Administrations Pivot To Asia, diakses dalam http://www.foreign 

policyi.org/content/obama-administrations-pivot-asia/ (15/03/2017, 21:43 WIB) 
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strategi dan militer (military and strategic dimensions of “the pivot”), ukuran atas 

diplomasi (diplomatic dimensions of the “pivot”), serta terdapat aspek ekonomi 

(economic aspects of the “pivot”).
6
  

Strategi dan militer atas pivot adalah usaha untuk rebalancing dengan 

menambah dan memperkuat kehadiran pertahanan AS di kawasan Asia Pasifik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan 

oleh AS yakni penyebaran pasukan yang lebih luas dari sebelumnya. Penyebaran 

pasukan ini dilakukan di daerah bagian Selatan karena lebih fleksibel, dengan cara 

pembangunan pasukan di Pulau Guam. Pendekatan lainnya dengan meningkatkan 

fleksibilitas, dengan penyebaran yang lebih kecil, mudah dan mandiri 

dibandingkan dengan ketergantungan pasukan AS di basis permanen Jepang dan 

Korea Selatan. Pendekatan terakhir adalah peningkatan kemitraan, dimana aliansi 

resmi seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan partner dekat baru 

Singapura untuk melakukan pelatihan lebih intensif. Penambahan mitra juga 

dilakukan AS dengan memasukkan Indonesia dan Vietnam sebagai partner baru.
7
 

Penonjolan dalam strategi dan militer AS adalah prioritas modernisasi 

dilakukan pada sektor angkatan laut, dengan adanya pembuatan basis pasukan AS 

di Guam dan Okinawa meskipun harus menekan pengeluaran anggaran militer AS, 

karena pengeluaran terbesar untuk perbaikan fasilitas baru di Jepang dan Korea 

Selatan. Perubahan dalam strategi dan militer AS terjadi, karena modernisasi 

                                                           
6
 Mark E. Manyin, Pivot to the Pacific? The Obama Administration‟s “Rebalancing Toward Asia, 

CRS Report for Congress R42448, Maret 2012. 
7
 Ibid., hal. 11-12. 
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pertahanan militer Cina. Sehingga, AS lebih fokus pada tantangan teknologi 

militer.
8
 

Aspek diplomasi dari pivot adalah upaya penguatan antara AS dengan 

negara aliansi serta meningkatkan dan lebih mendalamkan kerjasama terhadap 

partner baru, dalam hal ini terdapat dua dasar atas diplomasi AS terhadap kawasan 

Asia Pasifik untuk pencapaian kekuatan yaitu memperdalam kerjasama dengan 

institusi multilateral di Asia Pasifik dan mensukseskan pengurusan hubungan 

antara AS dengan Cina. Diplomasi multilateral yang dimaksud adalah 

keikutsertaan AS dalam forum internasional, seperti ASEAN Regional Forum dan 

East Asia Summit. Hubungan dengan Cina juga dibangun dengan keterlibatan 

antara kedua negara pada dialog regional maupun Free Trade Agreements (FTA). 

Terlebih, para pemimpin di Asia Tenggara utamanya lebih mempercayai bahwa 

keterlibatan AS di Asia Timur dapat dikontribusikan dengan adanya komitmen 

kuat dari AS sendiri kepada lembaga-lembaga multilateral di kawasan. Karena, 

AS lebih memilih untuk mendalamkan kerjasama AS dengan organisasi regional 

yakni ASEAN. Hubungan AS dan Cina dalam diplomasi, kedua negara besar ini 

menekankan bahwa AS dan Cina sama-sama menerima dengan lapang dada atas 

keikutsertaan dan akan turut serta bekerjasama dalam membawa kestabilan dan 

kemakmuran di kawasan maupun dunia. 
9
 

Aspek terakhir adalah aspek ekonomi dalam pivot bahwa baik ekonomi 

dan pasar keduanya adalah alasan dan alat terhadap pivot di kawasan Asia Pasifik. 

Karena kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan dimana terdapat beberapa 

                                                           
8
 Ibid., hal. 12-15. 

9
 Ibid., hal. 16-18. 
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negara  yang mulai diperhitungkan pada tingkatan ekonomi global dan pasar 

bebas. Sehingga, kawasan Asia Pasifik secara perlahan berubah menjadi kawasan 

vital di pasar global dan juga memberikan pengaruh pada perekonomian AS. 

Karena, jika AS mempunyai atau tidak mendapatkan bagian dalam kerjasama di 

kawasan Asia Pasifik hal tersebut akan tetap memeberikan dampak pada 

perekonomian AS. Hal yang menjadi penting bagi kepentingan ekonomi AS di 

kawasan Asia Pasifik karena adanya kemananan yang signifikan dan implikasi 

militer. Dengan bertambahnya volume ekspor dan impor AS diikuti pemasukan 

dan pengeluaran di kawasan Asia Pasifik, menjadi hal yang sangat krusial bagi 

AS untuk tetap mempertahankan kebebasan navigasi dari Laut Arab 

menyeberangi tepi timur Samudra Pasifik. Sehingga, hal ini menjadi dasar 

kepentingan atas keikutsertaan AS dalam penengah resolusi damai di kawasan 

sengketa LCS.
10

 

Kebijakan Asia Pivot hingga saat ini telah memberikan beberapa hasil 

yang dapat mempermudah AS dalam mencapai tujuan nasional. Karena kebijakan 

Asia Pivot baru dipublikasikan tahun 2011, maka tahun 2011 masih belum 

didapatkan hasil yang signifikan dalam kebijakan ini. Hasil atas kebijakan Asia 

Pivot pada tahun 2012 merupakan perkembangan atas tindakan-tindakan 

pendekatan serta perkembangan atas tujuan kebijakan Asia Pivot oleh AS. 

Pendekatan yang dilakukan oleh AS adalah dengan ikut serta mendatangi serta 

mengikuti pertemuan kerjasama miltilateral secara bertahap yakni ARF (Asean 

                                                           
10

 Ibid., hal. 20-21. 
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Regional Forum), EAS (East Asia Summit) dan APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation).
11

 

Kebijakan Asia Pivot pada tahun 2012 ditetapkan lebih rinci. Sehingga, 

ditetapkanlah sebuah konteks strategi dari kebijakan Asia Pivot.
12

 Tahun 2012 

juga memberikan hasil luar biasa terhadap kebijakan Asia Pivot, yaitu dengan 

adanya kesepakatan antara AS dan Jepang untuk memindahkan 9.000 pasukan 

dari Okinawa untuk disebarkan ke wilayah lainnya seperti Guam, Hawaii dan 

Australia.
13

 Tahun 2013, kebijakan Asia Pivot telah mengembangkan kerjasama 

antara AS dan Australia. Pada tahun yang sama, Pentagon memberikan 

pengumuman bahwa 60% dari angkatan laut (navy‟s feet) AS telah tiba di 

kawasan Pasifik. Berdasarkan data terbaru yang didapatkan dari U.S. Navy 

angkatan laut (navy‟s feet) ini meliputi 50% aircrafts, 53% destroyer, 55% 

cruisers, 57% balistic submarine missile dan 56% attack submarines,
14

 dan pada 

tahun 2020 direncanakan akan terselesaikan sehingga angkatan laut AS 

sepenuhnya sudah berada di kawasan Pasifik. 

Tahun 2014 kebijakan Asia Pivot memberikan hasil dengan adanya 

pembuatan kapal yang direncanakan akan menghasilkan 31 kapal dan akan selesai 

pada tahun 2014, karena pembuatan kapal ini bukan hanya membuat namun juga 

memperbaiki beberapa kapal lainnya, sehingga pada tahun 2015 direncanakan AS 

mempunyai kapal dengan jumlah 270 buah.
15

 Pemotongan anggaran pertahanan 

                                                           
11

 CSIS: Cogit Asia, Op. Cit. 
12

 Ibid. 
13

 Jewish Policy Center, Asia Pivot, diakses dalam https://www.jewishpolicycenter.org/2013/ 

05/31/asia-pivot/ (09/04/2017, 01:17 WIB) 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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militer AS juga telah ditetapkan pada tahun 2014, dikarenakan pembangunan 

basis berskala besar di Jepang dan Korea Selatan lebih membutuhkan dana 

anggaran militer dari pada rencana pengembangan militer AS lainnya.
16

 Pada 

tahun-tahun berikutnya, kebijakan Asia Pivot masih memberikan hasil yang sama. 

 

2.2 Kerjasama Amerika Serikat Dengan Negara Aliansi 

Kebijakan Asia Pivot merupakan sebuah kebijakan yang membahas 

tentang kebijakan diplomatik, kebijakan ekonomi dan kebijakan keamanan dan 

militer.
17

 Kebijakan ini dijelaskan dengan memaparkan kerjasama antara AS 

dengan negara aliansi meliputi beberapa aspek seperti kerjasama ekonomi, 

keamanan dan militer, serta politik. 

2.2.1 Kerjasama Bidang Keamanan dan Militer 

Amerika Serikat menunjukkan kesungguhannya dalam penguatan 

kekuasaannya di kawasana Asia Pasifik, hal ini ditunjukkan oleh AS 

dengan melakukan beberapa upaya, yaitu salah satunya membangun 

hubungan dengan sekutu dan aliansi baru di kawasan Asia Pasifik. Aliansi 

AS dalam kerjasama ini meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, 

Thailand 
18

 dan sekutu AS yang tentu saja akan ikut membantu AS seperti 

                                                           
16

 CSIS: Cogit Asia, Op. Cit., Jewish Poliy Center, Op. Cit. 
17

 Markus, 2013, Kepentingan Amerika Serikat Mendorong Jepang Terlibat dalam Trans Pacific 

Partnership Agreement (TPP), Skripsi, Riau: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau, 
18

 Claire Taylor, 2011, Military Balance in Southeast Asia, Tom Rutherford (Social and General 

Statistic Section, Research Paper 11/79, 14
th

 December 2011, London: House of Commons 

Library, hal. 1-4. 
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Australia, Jepang, Korea Selatan dan Filipina.
19

 Kerjasama ini juga 

merupakan sebuah bentuk atas kehadiran AS di kawasan Asia Pasifik. 

Kebijakan dalam pertahanan dan militer yang dilakukan oleh AS 

dan Australia dimulai dengan dibuatnya pangkalan militer sampai 

pengiriman dan penugasan pasukan militer AS di Darwin dengan 2.500 

personil, pembukaan pangkalan militer AS di Robertson Barracks, 

penempatan peralatan militer AS yang canggih seperti kapal perang dan 

pesawat tempur F-22 Raptor dan pesawat Transport C-17, latihan militer 

gabungan hingga transfer pengetahuan militer dan Korps Marinir 

(Komando Utama Angkat Laut) AS kepada pertahanan militer Australia.
20

 

Tahun 2014 diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS 

John Kerry, Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel, Menteri Luar Negeri 

Australia Julie Bishop dan Menteri Pertahanan Australia David Johnston 

di Sidney Australia untuk membahas kerjasama pertahanan serta 

penandatanganan dokumen, dimana AS akan lebih banyak menempatkan 

personil angkatan udara di wilayah utara Australia secara berskala. Selain 

itu AS juga diizinkan untuk memperkuat perlengkapan militernya di 

Australia dalam jangka waktu 25 tahun mendatang.
21

 Jumlah personil yang 

akan dikirim menuju Australia sejumlah 1.200 personil, dengan jangka 

waktu setiap enam bulan sekali di wilayah Darwin Australia. Dalam 

                                                           
19

 Kurt Campbell and Brian Andrews, 2013, Explaining the US „Pivot‟ to Asia, e-journal Charity 

Registered Number 208223, London: Chatham House, hal. 3-4. 
20

Alfisyahrianti, 2013, Kebijakan Asia Pivot Amerika Serikat di Bawah Pemerintahan Obama, 

Skripsi, Riau: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau, hal. 12. 
21

 IRIB Indonesia, AS dan Australia Sepakat Perkuat Kerjasama Militer, diakses dalam 

http://indonesian.irib.ir/international/amerika/item/83815-as-dan-australia-sepakat-perkuat-

kerjasama-militer (10/04/2017, 18:25 WIB) 
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pertemuan ini juga dibahas kerjasama pertahanan antara tiga negara yaitu 

AS, Australia serta Jepang.
22

 

Tahun berikutnya 2015, pertemuan kembali dilaksanakan di Boston 

AS antara Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Menteri Luar Negeri 

Australia Julie Bishop, Ashton Carter dan Marise Payne membahas 

tentang kerjasama perdagangan dan keamanan regional dan global di 

kawasan Asia Pasifik.
23

 Hasil pertemuan ini didapatkan beberapa agenda 

penting seperti penanggulangan ekstrimisme di Afghanistan dan koalisi 

anti-ISIS untuk pembahasan kerjasama pertahanan, sedangkan kerjasama 

ekonomi hasilnya adalah perdagangan bebas trans-pasifik serta krisis 

pengungsi di Timur Tengah.
 24

 

Masih pada tahun yang sama, tahun 2015 Menteri Pertahanan 

Australia Kevin Andre menyatakan bahwa pada masa pemerintahannya, 

Australia akan memperkuat aliansi dengan AS. Peningkatan kerjasama ini 

dinilai dapat memperkuat Australia untuk menghadapi kemungkinan 

adanya instabilitas di kawasan Asia Pasifik.
25

  Instabilitas yang 

dimaksudkan adalah adanya perebutan sengketa wilayah di kawasan LCS, 

dengan keinginan beberapa negara untuk memperluas wilayahnya tersebut 

dikhawatirkan akan mengancam kepentingan Australia sendiri terkait 

kawasan Asia Pasifik. Kepentingan ini tidak lain karena pada masa 

                                                           
22

 Ibid. 
23

 IRIB Indonesia, Dibalik Kerjasama Militer AS dan Australia, diakses dalam 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/101619-di-balik-kerja-sama-militer-as-dan-australia 

(10/04/2017, 18:33 WIB) 
24

 Ibid. 
25

 BBC, Dunia Australia : Pertahanan, diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/ 

dunia/2015/08/150827_dunia_australia_pertahanan (10/04/2017, 18:07 WIB) 
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pemerintahan di Australia sekarang, terjadi perpindahan pusat ekonomi 

dan militer menuju ke kawasan Asia Pasifik.
26

 Kerjasama pertahanan ini 

diawali dengan penandatanganan kontrak oleh Australia dan AS, dimana 

Australia membeli senjata dari AS, sehingga sampai akhir tahun 2015 

dokumen kerjasama tersebut disiapkan dengan sangat baik. 

Aliansi lain dari AS yang posisi geografisnya berdekatan dengan 

Australia adalah Indonesia. Indonesia mempunyai ketertarikan untuk 

melakukan kerjasama sebagai bentuk wujud dari kebijakan Asia Pivot 

dalam bidang pertahanan dan militer. Sejak didirikan pangkalan militer AS 

di Darwain Australia, Indonesia merasa bahwa Indonesia perlu melakukan 

sebuah kerjasama dengan AS dalam berbagai hal seperti pendidikan, 

ekonomi hingga kerjasama militer. Kerjasama militer bahkan bukan hanya 

dilaksanakan antara dua negara saja yaitu AS dan Indonesia, melainkan 

mengajak Australia untuk melakukan kerjasama trilateral bidang 

pertahanan salah satunya dengan cara pengadaan latihan militer oleh 

ketiga negara tersebut.
27

 

Kerjasama antara AS dengan Indonesia mengalami perkembangan 

dengan diperluasnya kerjasama dibidang maritim untuk mendukung 

kepentingan kedua negara, melindungi lautan, serta mempromosikan 

pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.
28

 Pada awal tahun 2015, 

                                                           
26

 Ibid. 
27

 Hafizhan Adlan, 2015, Pengaruh Keberadaan Pangkalan Militer AS di Darwin Terhadap 

Politik Luar Negeri Indonesia, Skripsi, Malang: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UMM, 
28

 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, Kerjasama AS dan Indonesia di Bidang Maritim, 

diakses dalam https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-as-indonesia-di-bidang-maritim/ 

(10/04/2017, 19:12 WIB) 
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Wakil Menhan AS bidang Asia Pasifik David Shear berkunjung ke 

Indonesia serta menunjukan ketertarikan untuk bekerjasama dalam bidang 

pertahanan dengan Indonesia. Setelah adanya penandatanganan kemitraan 

komprehensif tahun 2010 lalu antara presiden SBY dan presiden Obama, 

tahun ini AS menyatakan memberikan dukungannya kepada Indonesia 

untuk menjadi kekuatan maritim. Karena pada dasarnya, AS dan Indonesia 

telah mempunyai hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan, seperti 

keamanan maritim, kewaspadaan maritim, bantuan kemanusiaan dan 

pemulihan bencana, operasi pasukan perdamaian PBB hingga modernisasi 

dan profesionalisasi pertahanan.
29

 

Pada tanggal 24 Oktober 2015, Indonesia dan AS menandatangani 

Nota Kesepahaman Kerjasama di bidang Maritim (Memorandum of 

Understanding on Maritime Cooperation). Lembar ini memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai sejumlah prakarsa utama di bidang 

maritim antara AS dan Indonesia. Hasil nota kesepahaman ini meliputi 

melindungi masyarakat pesisir dan perikanan, memerangi pencurian ikan, 

memperluas kerjasama IPTEK bidang Kelautan, meningkatkan keamanan 

laut dan pelabuhan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 

dan ramah lingkungan, membantu korban kerja paksa dalam industri 

makanan laut dan mendorong keadilan, serta membantu dan melindungi 

pergerakan migrasi tidak teratur.
30

 

                                                           
29

 Tempo, Wakil Menhan AS: RI Mitra Sejajar Yang Penting, diakses dalam 

https://dunia.tempo.co/read/news/2015/01/23/116637161/wakil-menhan-as-ri-mitra-sejajar-

yang-penting (10/04/2017, 19:31 WIB) 
30

 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia , Op. Cit. 
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Indonesia dan AS juga mempunyai kerjasama dalam sektor 

pertahanan dan keamanan, kerjasama bilateral ini dimulai dengan 

mengatur sebuah pertemuan rutin yang disebut dengan Indonesia-U.S. 

Security Dialog (IUSSD) pada tahun 2002 dengan pembahasan tentang isu 

keamanan regional dan global. Tahun 2015 pada pertemuan IUSSD, 

Menteri Pertahanan Indonesia dan Sekretaris Pertahanan AS 

menandatangani kesepakatan untuk berfokus pada aktivitas kerjasama 

militer bilateral dengan beberapa aspek pembahasan yaitu kerjasama 

maritim, pengembangan penelitian, peningkatan profesionalisme, 

kerjasama dalam menjaga perdamaian dan pelatihan, bantuan kemanusiaan 

dan tanggap bencana, serta pembahasan tentang ancaman trans-nasional.
31

 

Indonesia kembali mengajukan kerjasama bidang pertahanan dengan AS 

tahun 2015, bersama dengan Defense Institution Reform Initiative (DIRI) 

Kementrian Pertahanan Indonesia berharap dapat meningkatkan institusi 

pertahanan Indonesia meliputi Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
32

 

Indonesia juga turut bergabung dengan kerjasama bilateral bidang 

maritim bersama dengan AS melalui kerjasama CARAT (Cooperation 

Afloat Readiness and Training). Kerjasama CARAT merupakan kerjasama 

dalam bidang maritim untuk pelatihan angkatan bersenjata, pesawat 

terbang, kapal dan anak kapal. Pelatihan CARAT dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2015 di Indonesia yang bertempatan di Selat Bali. Pada latihan 
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 Ibid. 
32

 Harian Terbit, Perkuat Pertahanan Kemenhan Jalin Kerjasama dengan AS, diakses dalam 

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/01/08/15655/42/25/Perkuat-pertahanan-

Kemenhan-Jalin-kerjasama-dengan-Amerika-Serikat (13/09/2017. 23:00 WIB) 
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CARAT ini akan ada lebih dari 1000 pasukan anggota AS yang ikut 

berpartisipasi serta TNI Angkatan Laut dari Indonesia. Pelatihan dari 

kerjasama maritim ini meliputi beberapa kegiatan yaitu simulasi 

pendaratan amfibi, perang anti-kapal selam, demonstrasi VBSS (Visit, 

Board, Search and Seizure), pelatihan penyelaman dan penyelamatan, 

operasi pesisir sungai, operasi pengintaian dan patroli maritim, pelatihan 

untuk membuat dan memakai meriam, dan pelatihan perang rudal api anti 

udara. Selain itu, dari pihak AS dan Indonesia berjanji untuk mengerahkan 

seluruh upaya dalam latihan bersama CARAT, seperti proyek-proyek sipil, 

perawatan untuk penerbangan, pertukaran olahraga, hukum militer, dan 

perencanaan perang kapal selam.
33

 

Kerjasama aliansi dalam pertahanan dan militer Filipina dengan 

AS mendapatkan perkembangan pesat dalam tahun 2016 dimana Filipina 

menawarkan wilayahnya untuk dijadikan pangkalan militer baru bagi AS. 

Seperti pemaparan dari Juru Bicara Militer Manila bahwa Filipina 

menawarkan delapan pangkalan militer untuk AS agar AS dapat 

membangun fasilitas guna menyimpan peralatan, arsenal, dan berbagai 

macam suplai cadangan lainnya di bawah kesepakatan keamanan baru.
34

 

Pangkalan militer ini meliputi 5 pangkalan militer udara, 2 pangkalan 

militer laut dan 1 kamp pelatihan di hutan. Pengajuan ini masih dalam 
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 America’s Navy, U.S. and Indonesia Strengthen Miritime Partnership during CARAT 2015, 

diakses dalam http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=90430 (20/09/2017, 16:50 

WIB) 
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tahap proses persetujuan, namun dari pangkalan militer udara yang 

diajukan 3 diantaranya berada pada wilayah Filipina Utara yakni Pulau 

Lucoz yang sudah pernah dijadikan pangkalan militer AS yaitu Clark pada 

masa pemerintahan Marcos, sementara 2 pangkalan lainnya berada di 

Filipina Barat yang berdekatan dengan wilayah sengketa Laut Cina Selatan 

(LCS).  

Pengajuan ini dilakukan Filipina setelah terjadi kesepakatan 

kerjasama EDCA (Enhanced Defence Cooperation Agreement) tahun 

sebelumnya, yang memperbolehkan AS untuk meningkatkan kehadiran 

militernya di Filipina. Perjanjian ini meliputi rotasi keluar masuknya 

kapal-kapal dan pesawat untuk misi kemanusiaan ataupun operasi 

keamanan maritim. Pada tahun yang sama, AS dan Filipina akan 

menggelar latihan militer bersama yang diberi nama PHIBLEX 33 dan 

direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Latihan bersama 

ini diikuti oleh sejumlah pihak terkait yaitu angkatan bersenjata Filipina 

serta marinir dan pelaut AS. Tujuan dari latihan bersama ini adalaha untuk 

meningkatkan upaya bantuan kemanusiaan dan memperkuat kerjamasama 

antara kedua pihak yakni AS dan Filipina.
35

 

Berbeda dengan Filipina yang mengajukan diri sebagai pangakalan 

militer AS, Jepang menjadi basis militer besar AS bersamaan dengan 

Guam. Basis ini seperti pangkalan militer AS karena terdapat fasilitas 

untuk militer AS. Terdapat 53.000 angkatan bersenjata, serta teknologi 
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militer yakni ballistic missile defense dan cyber security berada di basis 

kawasan Asia Pasifik.
36

 Pangkalan militer AS selain di Darwin Australia, 

terdapat di Jepang yakni di kota Sasebo, Yokosuka dan Okinawa.
37

 AS 

juga menempatkan U.S Seventh Fleet yakni sebuah program di AS dengan 

armada navy yang berpatroli untuk menjaga perairan di Asia Pasifik yang 

ditempatkan di kota Sasebo dan kota Yokisuka. Sedangkan di kota 

Okinawa, AS menempatkan U.S 3rd Marine Division. Untuk basis di 

Guam, AS memiliki pangkalan udara dengan nama Arseden Air Base, 

yang digunakan oleh AS untuk menempatkan pesawat tempur tipe AGM-

86 dengan keunggulan dapat menembak misil jenis B-1 dan jenis bomber 

B-52.
38

 

Kerjasama aliansi AS dengan Jepang pada tahun 2013 juga 

mengalami peningkatan untuk pemantauan militer. Kerjasama ini diawali 

dengan kesepakatan bahwa Pentagon akan melakukan rotasi pesawat 

pengintai ke Jepang dan menggelar patroli pesawat militer P-8. Pertahanan 

Jepang akan semakin membaik karena AS bersedia untuk menempatkan 

kembali radar penangkal misil di Jepang.
39

 Proyek kerjasama gabungan ini 

juga meluas dalam ranah pertahanan internet, pembagian informasi dan 

kerjasama antariksa. Hal tersebut telah disepakati kedua pihak, dengan 
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merevisi aliansi pertahanan agar Jepang dapat lebih leluasa untuk 

memberikan perlindungan pada kedaulatan negaranya. Kesepakatan 

lainnya dalam pertahanan militer adalah rencana pemindahan 9.000 

pasukan militer AS di Okinawa.
40

 Pembahasan revisi aliansi pertahanan 

Jepang dengan AS kembali dilakukan, dimana terdapat perubahan 

Undang-undang untuk Jepang agar dapat bertahan dengan melakukan aksi 

pembelaan diri dan hal ini sudah diizinkan oleh AS.
41

  

Korea Selatan merupakan negara aliansi terdekat bagi AS selain 

Jepang dan Australia, kerjasama antara kedua negara AS dan Korea 

Selatan telah terjalin dan memberikan dampak positif bagi kedua negara. 

Kerjasama ini terkait misi militer di Afghanistan, latihan gabungan miiter 

serta kerjasama perdagangan bebas tahun 2012. Pada tahun 2013 presiden 

Korea Selatan Park Geun Hye mengunjungi AS untuk bertemu dengan 

presiden Obama. Pertemuan ini dilaksanakan untuk mempererat aliansi 

kedua pihak yakni AS dan Korea Selatan atas provokasi dari Korea Utara. 

Pertemuan ini juga membahas, bahwa Korea Selatan dapat memimpin 

pasukannya sendiri saat Korea Utara akan menyerang Korea Selatan yang 

diperkirakan dapat dilaksanakan pada tahun 2015 nanti, karena 

sebelumnya pimpinan komando perang Korea Selatan dipegang oleh AS, 
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sehingga ketika pimpinan komando perang dipegang oleh Korea Selatan, 

AS akan bertindak sebagai satuan pendukung.
42

 

Pertemuan kembali dilaksanakan pada tahun 2015 di Seoul Korea 

Selatan oleh Menteri Luar Negeri AS Ash Carter dengan Menteri 

Pertahanan Korea Selatan Han Min Koo. Pertemuan ini dilakukan untuk 

kembali menyepakati perluasan kemitraan untuk menghadapi ancaman 

dari Korea Utara. Pembahasan untuk pimpinan pasukan komando perang 

juga dibahas, bahwa Korea Selatan untuk saat ini dalam kondisi damai 

memiliki wewenang atas pasukannya, namun jika terjadi situasi perang 

akan dipimpin oleh AS. Kesepakatan ini juga dibahas pada pertemuan 

sebelumnya pada tahun 2013 dimana tahun 2015 Korea Selatan dapat 

memimpin pasukan perang sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Luar 

Negeri AS Ash Carter, bahwa untuk saat ini pimpinan pasukan komando 

perang masih dibawah pimpinan AS dan akan diberikan pada Korea 

Selatan apabila semasa perang Korea Selatan telah memiliki kemampuan 

militer untuk menghadapi Korea Utara dan dapat memperbaiki 

kemampuan komando militer serta kapasitas intelejennya.
43

 

Isu transfer komando perang ini sudah dibahas sejak tahun 2006. 

Pada saat itu Menhan AS Donald Rumsfeld mengatakan bahwa Korea 

Selatan bisa mengambil alik kontrol pada tahun 2009. Namun Korea 

Selatan ingin memperpanjang waktu tersebut, dan keduanya sepakat akan 
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melakukan pada tahun 2012. Namun, tenggat tersebut kembali 

ditangguhkan hingga tahun 2015 setelah Korea Utara melakukan uji coba 

nuklir tahun 2009 dan 2013. Rakyat Korea Selatan sendiri menginginkan 

kendali penuh atas komando pimpinan perang, namun para politisi 

mengkhawatirkan hubungan politik dan militer antara AS dan Korea 

Selatan, serta keadaan tersebut membuat Korea Selatan rentan terhadap 

serangan dari Korea Utara.
44

 

AS – Korea Selatan – Jepang akan melakukan latihan militer 

bersama pada bulan Juni 2016. Latihan militer ini berfokus pada kerjasama 

pertahanan untuk mendeteksi peluncuran rudal dan melacak lintasan rudal 

yang dibuat oleh Korea Utara.
45

 Pelatihan ini berdasarkan perjanjian 2014 

yang menyatakan bahwa tiga negara aliansi dapat mengumpulkan intelejen 

yang dirancang untuk menghadapi ancaman nuklir dan rudal dari Korea 

Utara. Tahun 2017 Menhan AS Jemes Mattis akan berkunjung ke Korea 

Selatan untuk bertemu dengan Menhan Korea Selatan Han Min Koo, guna 

memperkuat kerjasama pertahanan atas ancaman rudal oleh Korea Utara. 

Pentagon menyebutkan bahwa AS akan memberikan bantuan dnegan 

langkah pencegahan dan memanfaatkan kemampuan militer AS secara 

penuh. Sehingga, tercapai kesepakatan secara tertulis untuk kedua negara 

AS dan Kosrel mengerahkan sistem terminal Pertahanan Wilayah 
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Ketinggian Udara (THAAD) di Korea Selatan untuk menandingi 

kemampuan nuklir Korea Utara.
46

 

Singapura dan AS mempunyai kerjasama pada bidang pertahanan 

yang lebih berfokus pada pemberian pengarahan dalam menggunakan 

pesawat buatan AS. Pada bulan Desember 2015 Menteri Pertahanan 

Singapura bertemu dengan Menteri Pertahanan AS untuk membahas hal 

ini, AS juga melakukan pengawasan menggunakan pesawat P-8 sebagai 

bentuk dari kesepakatan kerjasama militer kedua negara.
47

  

Singapura ikut bergabung dalam kerjasama bilateral AS bidang 

militer yaitu CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) tahun 

2011. Kerjasama CARAT merupakan pelatihan untuk angkatan bersenjata 

antara pihak AS dan Singapura, namun dalam pelatihan CARAT 

Singapura ini, latihan dilaksanakan oleh tiga negara yaitu AS dengan U.S. 

Navy, Singapura dengan Republic of Singapore Navy dan Thailand dengan 

Royal Thai Navy. Pelatihan ini dilaksanakan tahun 2017, beberapa hal 

yang dilakukan untuk pelatihan militer meliputi taktik perang, pelatihan 

VBSS (Visit, Board, Search and Seizure), operasi penerbangan bersama, 

dan latihan komunikasi.
48

 Beberapa kapal yang ikut serta dalam latihan 

CARAT ini juga akan turut berpartisipasi dalam IMDEX (International 
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Maritime Defense Exhibition) di Singapura yang merupakan salah satu 

pameran pertahanan maritim terbesar di Asia.
49

 

Sedangkan kerjasama pertahanan AS dengan Thailand yang 

sempat terhenti pada tahun 2014 karena adanya kudeta militer, mulai 

membaik pada tahun 2015. AS mengirimkan 25 delegasi militernya di 

Bangkok untuk perundingan yang membahas aktivitas kolektif antara 

Thailand dan AS. Kedua negara aliansi ini juga mempunyai rencana atas 

program penyelenggaraan manuver dan pertukaran teknisi intelejen serta 

logistik.
50

 Pada tahun yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk 

urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Russel bertemu dengan Sekretaris 

Tetap Kementrian Luar Negeri Thailand Apichart Chinwanno dalam 

konferensi pers gabungan di Bangkok Thailand. Dalam perundingan 

bilateral antara Thailand dan AS yang umumnya difokuskan pada 

penguatan hubungan kerjasama dan hubungan, pejabat senior Departemen 

Luar Negeri AS mendesak Thailand untuk kembali pada kepemimpinan 

madani. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa sejumlah area yang 

tidak dapat dicapai sebuah kesepakatan oleh AS.
51

 Sehingga dalam dialog 

strategis AS dan Thailand yang membahas beberapa isu seperti 

perdagangan dan keamanan regional, hingga isu-isu luas lainnya di 
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kawasan Asia Pasifik, telah melakukan diskusi terus terang dan subtantif, 

sehingga hubungan bilateral kedua negara AS dan Thailand tidak terdapat 

sebuah kesalah pahaman. 

Kerjasama AS dan Thailand melingkupi aspek pertahanan lainnya 

yaitu pada tahun 2011 AS membentuk sebuah kerjasama bilateral yang 

disebut dengan CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) 

dimana Thailand merupakan salah satu negara yang ikut bergabung. 

Kerjasama CARAT merupakan kerjasama pelatihan pasukan yang 

dilaksanakan oleh U.S. Navy dari AS dan The Royal Thai Navy dari 

Thailand. Pelatihan ini dilaksanakan di Sattahip Thailand pada tahun 2017 

dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu latihan taktik peperangan 

manuver, operasi kapal kecil, operasi penerbangan helikopter, latihan 

komunikasi dan masih banyak latihan lainnya yang berkaitan dengan 

pengembangan serta peningkatan standar kinerja pasukan militer Thailand 

dan AS. Pelatihan CARAT juga melibatkan seluruh angkatan laut untuk 

turut serta berkompetisi dalam pelatihan,  termasuk pelatihan VBSS (Visit, 

Board, Search and Seizure), penyelaman dan penyelamatan, peledakan 

meriam dan pelatihan medis.
52

 

Kerjasama aliansi AS dengan Malaysia meliputi kerjasama isu 

pertahanan dan keamanan, serta adanya pertukaran kerjasama militer 

seperti kunjungan dan pelatihan bersama. Beberapa tahun terakhir, 

Malaysia dan AS telah memperbaharui kerjasama untuk meningkatkan 
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hubungan kerjasama militer. Pembaharuan ini merupakan jalan pilihan 

bagi Malaysia untuk lebih berfokus pada isu pertahanan kawasan. 

Selebihnya, kerjasama pertahanan ini juga untuk memerangi isu teroris, 

non-proliferation, keamanan maritim dan kemanusiaan.
53

 

Tahun 2013 melalui konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri 

Malaysia Hishammuddin Hussein dengan Menhan AS Chuck Hagel 

menyatakan bahwa AS berkomitmen untuk memperkuat kemitraan militer 

dengan Malaysia. Komitmen ini dilakukan untuk membantu Malaysia 

seperti meningkatkan kemampuan dalam menyalurkan bantuan 

kemanusiaan, bantuan bencana, menjaga perdamaian, keamanan maritim 

dan kontra terorisme.
54

 Sehingga sepanjang tahun 2013 ini, AS akan 

melakukan lebih dari 75 kegiatan, pertukaran dan kunjungan dengan 

militer Malaysia untuk meningkatkan kemampuan serta membantu 

menjadikan tentara Malaysia menjadi pasukan yang lebih profesional 

dengan kemampuan yang fleksibel. Dalam pertemuan ini juga dibahas 

perluasan kerjasama antara AS dan Malaysia dalam bidang militer dan 

memperluas perdagangan sejumlah alat militer dan kolaborasi teknologi 

hingga berbagi informasi.
55

 

Kerjasama pertahanan AS dengan Malaysia sejak tahun 2000 

hingga tahun 2002 mengalami peningkatan kerjasama, dengan adanya 

rutinitas latihan gabungan antara angkatan bersenjata Malaysia dengan AS 
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hingga kemudahan AS dalam akses pemakaian lapangan terbang dan 

pelabuhan di Malaysia untuk angkatan bersenjata AS. Latihan militer 

bersama ini dilaksanakan setiap dua tahun sekali oleh U.S. Navy SEAL 

(Sea, Air and Land) dengan Royal Malaysian Air Force.
56

 Malaysia juga 

turut serta dalam kerjasama bilateral bidang pertahanan AS yang disebut 

dengan CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) pada tahun 

2011, namun baru dilaksanakan latihan militer bersama antara angakatan 

bersenjata AS yaitu U.S. Pacific Fleet (Armada Pasifik oleh Pasukan AS) 

dengan angkatan bersenjatan Malaysia pada tahun 2016. Kerjasama ini 

meliputi prioritas penjagaan keamanan maritim bersama di kawasan 

regional, peningkatan kekuatan baik dari pihak angakatan bersenjata AS 

maupun Malaysia, dan pengembangan pada sektor kerjasama Angkatan 

Laut bersama dengan negara-negara kawasan ASEAN.
57

 

Vietnam yang juga merupakan aliansi dari AS, merupakan negara 

partner baru dalam aliansi AS karena hubungan kerjasama antara AS dan 

Vietnam baru terjadi beberapa tahun terakhir.
58

 Kerjasama militer antara 

AS dan Vietnam salah satunya adalah dengan pendistribusian angkatan 

bersenjata untuk Vietnam, dimana angkatan bersenjata ini dibagi menjadi 

empat divisi yaitu army, airforce, navy dan marine.
59

 Kerjasama antara AS 
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dan Vietnam ini, merupakan salah satu cara AS dan Vietnam untuk 

bersama menggabungkan kekuatan berdasarkan kekuatan relatif yakni 

populasi, GDP, jumlah angkatan bersenjata serta anggaran militer untuk 

melawan kekuatan besar di kawasan Asia.
60

 Dengan penggabungan 

kekuatan relatif tersebut, maka Vietnam merasa aman karena terdapat AS 

dibalik kekuatan baru keamanan nasional Vietnam. Tahun 2002 Menteri 

Pertahanan Vietnam Pham Van Tra, berusaha untuk meningkatkan 

kerjasama militer antara Vietnam dengan AS, agar kualitas militer yang 

dimiliki Vietnam mengalami peningkatan. Usaha ini dilakukan oleh 

Menteri Pertahanan Pham Van Tra, dengan dibuatnya kerjasama militer 

Vietnam dan AS yakni program IMET (International Military Education 

and Training).
61

 

NEA (Naval Engagement Activity) merupakan kerjasama militer 

antara AS dengan Vietnam pada tahun 2017. Kerjasama NEA merupakan 

kolaborasi untuk pelatihan dan pertukaran informasi dalam sektor 

penyelaman dan penyelamatan di bawah laut. Pelatihan ini meliputi 

kegiatan sebagai berikut CUES (Code for Unplanned Encounters at 

Sea/kode untuk pertempuran tidak terduga di laut), pengendalian kapal dan 

evakuasi medis. Dalam kerjasama NEA juga akan dilaksanakan pertemuan 

resmi, konser musik, perkumpulan komunitas dan olahraga. NEA 

merupakan acar pertama yang dilaksanakan di Khanh Hoa Vietnam, 
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karena sejak tahun 2010 baik AS dan Vietnam hanya dapat menyusun 

perencanaan kerjasama militer.
62

 

CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) merupakan 

bentuk kerjasama latihan militer bersama, yang dibentuk oleh US Pacific 

Fleet (Armada Pasifik oleh Pasukan AS) dengan anggotanya yang berasal 

dari ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Brunei,  

Filipina dan Thailand.
63

 Kerjasama CARAT ini termasuk dalam bentuk 

peningkatan bentuk kerjasama regional, membangun persahabatan dan 

memperkuat ketrampilan profesional.
64

 Tujuan dari CARAT pada tahun 

2011 ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional Angkatan Laut 

dengan memperkuat kekuatan profesional para peserta.
65

 

AS membentuk kerjasama multilateral dalam bidang pertahanan 

dan militer yaitu SEACAT (Southeast Asia Cooperation and Training). 

Kerjasmaa ini merupakan bentuk kerjasama multilateral dalam bidang 

maritim antara AS dengan negara-negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, 

Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam dan Filipina.
66

 

SEACAT sudah berlangsung sejak tahun 2002 namun dengan nama yang 

berbeda yaitu Southeast Asia Cooperation Against Terrorism. Fokus 

pembahasan kerjasama ini sebelumnya meliputi pada kerjasama untuk 
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memerangi terorisme. Namun pada tahun 2012 nama tersebut dirubah 

menjadi SEACAT dengan pembahasan kerjasama yang lebih meluas yaitu 

meliputi lingkup pelatihan Angkatan Laut di kawasan regional serta 

penjagaan pantai. Kerjasama SEACAT mempunyai beberapa bagian 

kerjasama yang mencakup pertukaran informasi, operasi penyelamatan 

yang berkaitan dengan adanya pembajakan di laut, penyelundupan di laut, 

dan kesadaran akan kawasan laut.
67

 Tahun 2017 akan dilaksanakan 

setidaknya dua latihan militer dan satu peryemuan antara AS dengan 

beberapa negara yang bergabung dengan SEACAT. Latihan pertama akan 

dilaksanakan di Singapura oleh MOEC Singapura (Singapore‟s 

Multinational Operations and Exercises Center) dengan pasukan latihan 

dari AS, Malaysia, Singapura, Banglades, Sri Lanka, Myanmar, Thailand. 

Latihan kedua akan dilaksanakan di Brunei Darussalam oleh MNCC 

Brunei (Brunei‟s Multinational Coordination Center) dengan pasukan 

latihan dari AS, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Filipina. Terakhir 

merupakan sebuah pertemuan untuk pembahasan kerjasama yang dipimpin 

oleh U.S. Coast Guards Personnel di Manila dan dihadiri oleh Indonesia, 

Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Sri Lanka.
68

  CARAT dan 

SEACAT merupakan bentuk penegasan bahwa AS mempunyia aliansi di 

kawasan Asia Pasifik melalui kerjasmaa yang dilaksanakan dalam 

kebijakan Asia Pivot.  

                                                           
67

 Comander U.S. 7th Fleet, Southeast AsiaCooperation and Training Enhances Cooperative 

Maritime Security in South and Southeast Asia, diakses dalam 

http://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/1285040/southeast-asia-cooperation-and-

training-enhances-cooperative-maritime-security/ (20/09/2017, 15:50 WIB) 
68

 Ibid. 



59 
 

Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh AS seperti 

melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan dan militer, tidak serta-

merta membuat AS bisa dengan leluasa membuat serta menetapkan 

kebijakan yang berkaitan dengan kawasan Asia Pasifik. Sehingga untuk 

memudahkan dan memperkuat kekuasaan AS di kawasan Asia Pasifik, AS 

memperluas kerjasama dalam aspek lain yaitu aspek ekonomi. 

2.2.2 Kerjasama Bidang Ekonomi dan Bidang Diplomasi 

Kerjasama AS dengan Indonesia tahun 2010 ditandai dengan 

pembentukan kemitraan komprehensif atau disebut dengan U.S. – 

Indonesia Comprehensive Partnership Agreement, kerjasama ini menjadi 

langkah strategis untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan AS 

dalam bidang ekonomi, politik maupun keamanan baik dari segi regional 

maupun global.
69

 Tahun 2015 Presiden Indonesia Joko Widodo 

melaksanakan kunjungan kenegaraan ke AS untuk bertemu dengan 

Presiden AS Barack Obama, dalam pertemuan ini akan dibahas tentang 

peran strategis Indonesia dan AS dalam politik dunia serta persoalan yang 

membahas tentang politik, ekonomi hingga kerjasama. Namun, akan lebih 

difokuskan pada pembahasan peningkatan kerjasama bilateral terkait 

investasi dan ekonomi digital serta ekonomi kreatif. 
70

 Hasil dari 

kunjungan kenegaraan ini adalah kesepakatan untuk penandatanganan nota 
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kesepahaman atau MoU, serta terdapat 15 kontrak bisnis antara pengusaha 

swasta AS dan Indonesia.
71

  

Tahun 2016 pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo 

dengan Presiden AS Barack Obama kembali dilaksanakan dalam acara 

Indonesia-US Investment Summit 2016, tujuan dari pertemuan ini adalah 

untuk merumuskan basis ekonomi dan bisnis di Indonesia oleh AS yang 

dapat menciptakan hubungan kerjasama dalam perdagangan maupun 

investasi. Pertemuan ini dilaksanakan karena pada tahun 2014 kerjasama 

bilateral antara Indonesia dan AS dalam bidang ekonomi dapat mencapai 

angka 90,1 miliar dolar AS. Angka tersebut mencakup penanaman modal 

asing secara langsung atau FDI (foreign direct investment), perdagangan, 

penjualan domestik, pendapatan keuangan dan pendapatan pemerintah. 

Kerjasama bilateral AS dan Indonesia akan dikembangkan hingga tahun 

2019 nanti dengan memprioritaskan pada proses hukum, kolaborasi, 

inovasi serta reformasi kebijakan. Kerjasama ini diduga dapat memberikan 

kenaikan sebesar 46,2 persen atau senilai 131,7 miliar dolar AS dalam 

jangka waktu lima tahun nanti. 
72

 

Selain kerjasama pada sektor ekonomi, Indonesia dan AS telah 

sepakat mengadakan kerjasama pada sektor politik, kesepakatan ini 

ditandai dengan adanya bentuk kerjasama strategis pada tahun 2015. 
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Kerjasama ini memberikan kesempatan lebih bagi Indonesia dan AS utuk 

membahas isu strategis baik dalam lingkup bilateral, regional maupun 

global. Tahun 2016 dengan adanya pertemuan antara U.S.-Indonesia 

Society (USINDO) yakni terdiri atas para pemimpin  komite non-

pemerintah sektor agama dan akademik dari  AS dan Indonesia, 

mengumumkan pembuatan sebuah lembaga independen yang termasuk 

dalam non-governmental body yakni The Indonesia-U.S. Council on 

Religion and Pluralism. Lembaga ini berfokus pada penjelasan tentang 

pandangan beragama, pengembangan pemikiran positif tentang beragama 

dan pendidikan tentang beragama serta memberikan penjelasan untuk 

melawan kekerasan dalam radikalisme.
73

 

Malaysia menjalin kerjasama dengan AS sejak tahun 1957 dan 

terus berlanjut, hingga pada tahun 2014 Presiden Barack Obama bersama 

dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib membentuk kerjasama 

komprehensif antara kedua negara. Peningkatan kerjasama komprehensif 

ini meliputi kerjasama bidang perdagangan, pendidikan, budaya dan 

investasi. Kerjasama telah disepakati oleh kedua negara karena pada tahun 

sebelumnya tahun 2013 Malaysia menjadi rekan ekspor terbesar bagi AS.
74

 

Sebagai bentuk konkrit akan kerjasama antara AS dan Malaysia, pada 

tahun 2014 AS mengumumkan pembuatan lembaga eksportir yaitu 

Inisiatif Ekspor Negara (NEI) untuk mempermudah proses pengiriman 

                                                           
73

 Embassy of the Republic of Indonesia, Bilateral Relation, diakses dalam 

https://www.embassyofindonesia.org/index.php/bilateral-relations/ (11/09/2017, 23:05 WIB) 
74

 Kedutaan AS di Malaysia, Hubungan AS – Malaysia, diakses dalam 

https://my.usembassy.gov/ms/our-relationship-ms/dasar-sejarah/hubungan-a-s-malaysia/ 

(13/09/2017, 22:19 WIB) 



62 
 

barang ekspor dari AS menuju Malaysia.
75

 Tahun 2016 Malaysia ikut 

bergabung dalam kerjasama ekonomi AS yaitu Trans-Pacific Partnership 

(TPP).
76

 

Kerjasama AS dengan Singapura dalam bidang ekonomi dan 

perdagangan meliputi perjanjian perdagangan bebas (PPB), perdagangan 

barang dan jasa, akses pasar, investasi, pengadaan pemerintah, serta hak 

kekayaan intelektual (HKI),
77

 selain itu mencakup juga ekspor barang 

yakni pesawat dan bagian-bagian pesawat, tenaga untuk teknik mesin, 

pertukaran ilmu pendidikan dan alat pendidikan, hingga penjualan 

komputer dan alat-alat komputer. Sampai tahun 2001 jumlah perdagangan 

antara AS dan Singapura mengalami peningkatan 15,9 persen dari tahun 

sebelum-belumnya yang setara dengan 67,7 miliar dolar AS. Kerjasama ini 

juga melibatkan investasi dari AS ke Singapura, sampai tahun 2010 

sebanyak 330 perusahaan besar AS masuk dan berinvestasi di Singapura 

dan menghasilkan dana sebesar 3,4 miliar dolar AS.
78

 Tahun 2004 AS dan 

Singapura sepakat untuk bekerjasama dalam pasar bebas (FTA/Free Trade 

Agreement) terkait perdagangan barang dan investasi. Tahun 2016 AS 

mendapatkan keuntungan atas FTA bersama Singapura, yaitu keuntungan 

atas penjualan barang ke Singapura sebesar 9,1 miliar dolar AS, sedangkan 
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untuk investasi AS di Singapura mencapai angka 228,7 miliar dolar AS 

untuk tahun 2015.
79

 

Tahun 2012 AS dan Singapura telah menandatangani perjanjian 

untuk hubungan bilateral dan kerjasama regional. Dalam dokumen 

kerjasama tersebut, disebutkan visi bersama serta nota kesepahaman yang 

akan membantu kedua negara dalam melakukan proyek-proyek 

pembangunan. Singapura dan AS juga sepakat untuk menjadwalkan 

kelembagaan pembicaraan strategis oleh pejabat senior, sehingga setiap 

tahunnya dapat dilaksanakan sebuah pertemuan. Hal ini diwujudkan 

dengan adanya pertemuan pada tahun yang sama untuk membahas dialog 

kemitraan strategis di Washington AS, dan akan dilanjutkan pada 

pertemuan berikutnya pada tahun mendatang.
80

 

Hubungan diplomasi antara AS dengan Vietnam sudah terjalin 

sejak tahun 1950 namun AS harus menghentikan hubungan diplomatik 

karena adanya peperangan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, 

sehingga hubungan diplomatik kembali membaik pada tahun 1995. Sejak 

tahun 2013 hubungan kerjasama AS dan Vietnam sudah mengarah pada 

kerjasama komprehensif, sehingga pada tahun 2015 untuk memperingati 

kerjasama antara AS dan Vietnam Presiden AS Barack Obama berkunjung 

ke Vietnam untuk merayakan kerjasama komprehensif antara AS dan 

Vietnam. Setahun berikutnya, tahun 2017 Perdana Menteri Vietnam 
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berkunjung ke AS untuk mendiskusikan lebih lanjut akan adanya 

kesempatan dalam penguatan kerjasama komprehensif bagi Vietnam dan 

AS. Kerjasama ini meliputi kesanggupan AS di kawasan Asia Pasifik 

meliputi banyak aspek seperti aspek hubungan diplomatik dan politik, 

keamanan dan pertahanan, teknologi dan sains, pelatihan dan pendidikan, 

kesehatan dan masih banyak isu lainnya yang berkaitan dengan kerjasama 

komprehensif.
81

 

Kerjasama ekonomi AS dan Vietnam pada tahun 2000 dengan 

membentuk kesepakatan yakni Memorandum of Understanding on Labor 

Cooperation. Kerjasama ini dilakukan oleh U.S Department of Labor and 

Vietnam‟s Ministry of Labor dengan Invalids and Social Affair 

(MOLISA).
82

 Kerjasama ini diperuntukkan kepada buruh agar dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan kepada buruh serta 

menaikkan standar kehidupan buruh di Vietnam. Dengan bentuk program 

pelatihan kepada para pekerja sehingga didapatkan peningkatan pada 

kekampuan buruh, kemudahan dalam mendapatkan asuransi, keamanan 

dalam bekerja, kerjasama antara industri dan hukum untuk para pekerja, 

sistem informasi, eksploitasi bagi pekerja dibawah umur, serta kemudahan 

mendapatkan promosi bagi pekerja wanita.
83

 Kerjasama ini memberikan 
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keuntungan pada Vietnam, dimana terdapat kenaikan  sebesar 213 juta 

dollar di tahun 2002.
84

 Pada tahun 2001 sejak penandatanganan 

kesepakatan perdagangan bilateral antara AS dan Vietnam, jumlah total 

perdagangan kedua negara mengalami peningkatan drastis. Tahun 1995 

jumlah perdagangan AS dan Vietnam hanya mencapai angka 451 juta 

dolar AS, namun setelah adanya kesepakatan perdagangan bilateral pada 

tahun 2016 total jumlah perdagangan kedua negara mencapai jumlah 52 

miliar dolar AS.  Ekspor AS ke Vietnam juga mengalami peningkatan 

sebesar 77 persen selama tahun 2014 hingga tahun 2016, berkisar pada 

angka 10 miliar dolar AS pada tahun 2016.
85

 

Setelah mendapatkan kekuatan dengan cara memperluas kerjasama 

dengan aliansi baru Indoneisa, Vietnam, Singapura dan Malaysia. AS juga 

mempertahankan kerjasama dengan aliansi kuat yaitu Jepang, Korsel, 

Australia, Thailand dan Filipina.  

Thailand merupakan salah satu aliansi AS di kawasan Asia 

Tenggara selain Filipina. Hubungan diplomatik AS dengan Thailand sudah 

berlangsung sejak tahun 1818, hingga pada tahun 2012 Thailand ikut 

dalam kesepakatan bersama dengan AS yaitu Thai-U.S. Defense Alliance. 

Setahun sebelumnya, tahun 2011 AS dan Thailand mempunyai kerjasama 

untuk meningkatkan kreativitas yang diberi nama Thai - U.S. Creative 

Partnership. Kerjasama membentuk hubungan antara masyarakat luas 

dengan pemerintah untuk menghasilkan sebuah kreativitas dan inovasi 
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pada sebuah industri yang dapat dikolaborasikan oleh dua negara yaitu 

Thailand dan AS sehingga dapat menghasilkan sebuah produktivitas. 

Tahun 2013 AS dan Thailand menandatangani sebuah kesepakatan dalam 

kerjasama teknologi dan sains.
86

 

Kerjasama antara AS dan Thailand meliputi banyak aspek dari 

aspek kesehatan, perdagangan, teknologi dan sains, pendidikan, pertukaran 

budaya, hingga aspek kerjasama keamanan. Kerjasama bilateral aspek 

ekonomi antara AS dengan Thailand pada tahun 2015 mencapai angka 37 

miliar dolar AS untuk jumlah perdagangan kedua negara, dan jumlah 

ekspor barang AS ke Thailand tahun 2015 sejumlah 13,8 miliar dolar AS. 

Serta jumlah investasi AS di Thailand sejumlah 11,3 miliar dolar AS 

meliputi investasi bahan kimia dan minyak bumi, keuangan, produk 

konsumen dan sektor produksi mobil. Sedangkan untuk FDI (Foreign 

Direct Investment) AS ke Thailand sejumlah 11 miliar dolar AS pada 

tahun 2015. Tahun 2016 Thailand bergabung dalam kerjasama TIFA 

(Trade and Investment Framework Agreement) untuk meningkatkan 

kerjasama bilateral.
87

 

Hubungan diplomasi antara AS dan Filipina terjalin sejak tahun 

1946 setelah kemerdekaan Filipina. AS dan Filipina telah mendiskusikan  

beberapa persoalan tentang kerjasama baik bilateral ataupun regional serta 

pembahasan isu global melalui dialog strategis. Sampai tahun 2011 

Filipina telah menjadi aliansi bagi AS di kawasan Asia Tenggara selain 
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Thailand. Tahun 2011 terdapat kesepakatan yang disebut dengan The 

Manila Declaration yang membahas tentang perjanjian pertahanan antara 

AS dan Filipina sebagai dasar atas kerjasama keamanan yang kuat dan 

seimbang. AS dan Filipina sudah mempunyai kerjasama pada bidang 

ekonomi sejak tahun 1989, dimana AS dan Filipina telah sepakat 

menandatangani TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) dan 

perjanjian bebas bea. Sehingga total jumlah perdagangan AS dan Filipina 

selalu melebihi nominal 250 miliar dolar AS baik dari penjualan barang 

ataupun jasa.
88

 

AS dan Jepang memperbaiki hubungan diplomatik dengan 

menandatangani perjanjian The Treaty of Mutual Cooperation and 

Security pada tahun 1960, hingga tahun 2011 Jepang telah menjadi aliansi 

AS dalam beberapa aspek kerjasama yaitu penjagaan stabilitas kawasan 

Asia Pasifik, kebebasan dalam ekonomi dan politik, dukungan dalam hak 

asasi manusia dan demokrasi, serta perluasan kemakmuran untuk kedua 

negara maupun seluruh dunia. Kerjasama AS dan Jepang diperluas pada 

tahun 2015 dengan menerbitkan U.S. – Japan Defense Guidelines yang 

menjelaskan tentang kerjasama keamanan.
89

 Kerjasama ekonomi AS dan 

Jepang sampai tahun 2016 telah menghasilkan dana total sebesar 270,7 

miliar dolar AS dari penjualan barang dan jasa. Ekspor AS ke Jepang 

tahun 2016 menunjukkan pada angka 162,8 miliar dolar AS untuk 
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penjualan pesawat terbang, kesehatan, obat-obatan dan produk agrikultur. 

Sedangkan untuk FDI AS ke Jepang mencapai angka 108,5 miliar dolar 

AS untuk tahun 2015 meliputi investasi bidang asuransi keuangan, 

produksi dan perdagangan.
90

 

Hubungan kerjasama antara AS dan Korea Selatan kembali 

diperkukuh pada tahun 1949 setelah pecahnya Korea menjadi dua negara 

yaitu Republic of Korea (Korea Selatan) dan Democratic People‟s 

Republic of Korea (Kore Utara). Beberapa tahun terakhir, AS dan Korea 

Selatan telah menjadi aliansi dan memperluas bentuk kerjasama mennjadi 

kerjasama komprehensif. AS dan Korea Selatan membentuk kerjasama 

untuk mempermudah perdagangan melalui pasar bebas dengan nama 

Korea – U.S. Free Trade Agreement (FTA) pada tahun 2012. Kerjasama 

perdagangan antara AS dan Korea Selatan mencakup beberapa hasil 

seperti produksi barang, produk agrikultur, jasa dan pertukaran teknologi. 

Dengan adanya Korea – U.S. FTA hampir 95 persen barang dapat 

langsung memasuki pasar baik pasar AS maupun pasar Korea Selatan, 

karena bebas akan bea. Sehingga pada tahun 2015 jumlah keseluruhan 

perdagangan antara AS dan Korea Selatan mencapai nominal 113,8 miliar 

dolar AS untuk penjualan barang dan 33,4 miliar dolar AS untuk jasa. 

Dengan adanya kemudahan perdagangan dapat mempermudah akses 

keluar dan masuk pasar, hal ini juga memberikan dampak positif lainnya 
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seperti adanya lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan ekspor 

barang baik di AS maupun di Korea Selatan.
91

 

Australia merupakan aliansi, rekan dan teman bagi AS, hingga 

tahun 2015 AS dan Australia telah menjalin kerjasama baik dari aspek 

ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan budaya selama 75 tahun. 

Kerjasama AS dan Australia merupakan sebuah kerjasama yang dapat 

menjaga kestabilan di kawasan Asia Pasifik, karena aktivitas kerjasama 

pertahanan AS dan Australia dapat memperkuat dan menstabilkan 

kawasan Asia Pasifik. Baik AS maupun Australia selalu bekerjasama 

dalam beberapa permasalah dan isu global seperti kerjasama AS dan 

Asutralia di Afganistan dan Irak hingga permasalahan konflik di Laut Cina 

Selatan. Perjanjian pertamakali disepakati pada tahun 1949 oleh AS dan 

Australia mengenai penetapan keseluruhan program kerjasama. Kerjasama 

ini meliputi aspek kerjasama bilateral dua negara, kerjasama kesehatan, 

kerjasama luar angkasa, teknologi dan sains sampai kerjasama kamanan 

sosial. AS dan Australia bahkan sudah menyepakati perjanjian kerjasama 

perdagangan persenjataan dan perjanjian bebas bea. AS dan Australia juga 

telah menyepakati FTA (Free Trade Agreement) dimana ekspor AS ke 

Asutralia telah mencapai peningkatan 100 persen pada tahun 2005, dengan 

jumlah total perdagangan barang dan jasa tahun 2015 mencapai nominal 

65 miliar dolar AS. Ekspor AS ke Asutralia bukan hanya pada 

perdagangan barang dan jasa namun juga memberikan kesempatan bekerja 

                                                           
91

 U.S. Department of State, U.S. Relations with the Republic of Korea, diakses dalam 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2800.htm (21/09/2017, 01:47 WIB) 



70 
 

bagi 250 ribu warga Australia. investasi AS ke Australia juga 

menunjukkan nominal tinggi yaitu berkisar pada 650 miliar dolar AS 

termasuk juga investasi langsung asing (FDI).
92
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