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PRESIDEN Joko Widodo dan rom
bongan menghadiri KTT BRI (Belt and 
Rood/nrriarive) di Beijing Tiongkok, 14- 
15 Mei. Pertemuan yang diinisiasi 
Tiongkok ini juga dihadiri 27 kepala 
negara, Sekjen PBB Antonio Gutteres, 
Presiden Bank Dunia Jim Young Kim, 
Direktur Pelaksana IMF, lebih dari 200 
pejabat negara dan 61 oiganisasi interna
sional, Menurut Duta Besar Tiongkok 
untuk Indonesia Xie Feng (8/5) forum ini 
membahas masterplan inisiatif ”Satif 
Sabuk dan Satu Jalur” (One Belt, One 
Road atau OBOR untuk menghasilkan 
cetak biru) ketjasama yang saling men
guntungkan semua pihak. Bagi Tiongkok 
semangat jalur sutra adalah perdamaian 
dan keijasama; keterbukaan, inklusivitas; 
pembelajaran bersama dan keuntungan 
bersama. Tiongkok di abad ke-21 ini 
bermimpi menjadi pusat ekonomi dunia, 
pusat peradaban dan mempunyai keku
atan militer disegani.

Paradigma realisme hubungan inter
nasional mengajarkan, hubungan 
antamegara sebenarnya hubungan kom
petisi untuk saling mempengaruhi dan 
saling mengalahkan. Karena sumber 
daya terbatas, maka masing-masing aktor 
dalam hubungan internasional ingin 
menonjol dan menggunakan semua 
jalur untuk mencapai tujuan nasional. J

Ambisi Beijing menjadi pemain 
global abad 21 (impian Tiongkok) 
dengan konsep membangun jalan 
sutera baru yang menghubungkan 
Tiongkok, India, Rusia hingga 
London. Menjadikan Laut 
China Selatan sebagai wila
yah kedaulatannya. Pem
bangunan sejumlah fasilitas 
di pulau buatan tersebut, difimg- 
sikan Tiongkok sebagai pangkalan 
militerSelain itu, Tiongkok juga mem
bangun fasilitas militer di Djibouti dan 
bekeijasama membangun pelabuhan 
dengan Sri Langka dan Pakistan.

Kebijakan politik luar negeri Tiong
kok begitu agresif. Negara itu mempraka- 
sai berdirinya Bank Investasi Infrastruk
tur Asia (AIIB), yang sudah mempunyai 
70 anggota. Tiongkok sekarang menjadi 
investor utama di Indonesia bersaing 
ketat dengan Jepang, Singapura.

Tiongkok begitu bersemangat mem
perluas keijasama BRI, setidaknya ada 
tiga alasan. Pertama, untuk mencukupi 
kebutuhan pembangunan ekonomi ter
masuk ekspor hasil industri, mencari 
bahan mentah, dan mencari sumber alam. 
•Kedua, menyalurkan surplus kapital yang 
dimiliki. Ketiga, mencari sumber eneigi 
baru dalam hal ini minyak dan gas alam. 
Poros Maritim

Indonesia adalah negara terbesar di 
Asia Tenggara, baik dari segi luas wilayah 
maupun jumlah populasi. Dari sudut pan
dang kepentingan negara-negara baik di 
tingkat regional maupun global, Indone
sia dipandang strategis dan penting. 
Penilaian demikian bukan semata karena 
jumlah populasi yang mencapai 255 juta 
(2016) yang menjadikannya potensial 
dari aspek ekonomi bagi kepentingan 
negara-negara besar, namun mencakup 
pula aspek politik dSn keamanan.

Indonesia merupakan negara yang 
kuat di kawasan. Secara geografis, 
Indonpsia memiliki 2/3 perairan di Asia 
Tenggara dan berada di jalur perdagangan 
internasional dan jalur komunikasi inter
nasional yang menghubungkan Samudra 
Hindia dan Samudra Pasifik. Di tingkat

region

al Asia Tenggara. Indonesia 
memainkan peran penting.

. Sebagai pemimpin ASEAN, 
Indonesia telah berkali-kali dipercaya 
untuk memimpin pelbagai pertemuan 
dan fomm yang digelar negara-negara 
ASEAN. Politik luar negeri bebas aktif 
yang dipegang teguh Indonesia turut pula 
meningkatkan kepercayaan dari negara- 
negara ASEAN untuk menjadikan

Indonesia sebagai penengah konflik yang 
terjadi antaranggota di kawasan. 
Kepercayaan terhadap Indonesia bahkan 
dipercaya hingga ke tingkat regional Asia 
Pasifik, dimana Indonesia berperan seba
gai penengah ketegangan yang teijadi 
antara dua kekuatan besar, China dan 
Amerika Serikat di Laut China Splatan.

Di Era Presiden Joko Widodo Indo
nesia ingin menjadi poros maritim kelas 
dunia. Lewat doktrin Tri Sakti dan Nawa 
Cita, kiprah diplomasi Indonesia dengan 
Tiongkok sangat relevan; menciptakan 
perdamaian dunia, meningkatkan marta
bat bangsa dan negara (mandiri secara po
litik). Impian Indonesia sebagai negara po- 
ros maritim kelas dunia yang mampu me
nyatukan rakyat dari Sabang santai Me
rauke untuk meraih mimpi-mimpi kemer
dekaan yang belum tercapai. Menjadikan 
kelautan dan pariwisata sebagai arus uta
ma (main stream) pembangunan nasional.

Menurut penulis ada lima tantangan 
yang berat dihadapi pemerintahan RI 
dibawah Presiden Joko Widodo untuk 
mewujudkan Indonesia sebagai negara 
maritim kelas dunia. Pertama, masih 
kurangnya SMD yang kompeten. Kedua, 
masih minimnya infrastruktur, sarana dan 
prasarana Ketiga, pembangunan tol laut 
harus benar-benar dikonsep secara 

matang. Tol laut harus dibarengi konek- 
tivitas baik lewat darat dan udara. 
Keempat, belum adanya blue print pem

bangunan keluatan, perikanan di 
Indonesia untuk 20-50 tahun akan 

' datang. Kelima, elit politik nasio
nal masih suka berbeda pend^iat, 
menonjolkan kelompok dan baju, 
membuat, energi bangsa dan 

negara habis untuk menyelesaikan 
masalah yang kurang visioner.

Kehadiran orang nomor satu 
Indonesia dalam KTT BRI di Beijing 
mendorong perlunya koordinasi 

konektivitas bagi pembangunan inter
nasional berupa sinergi jalur sutera baru 
versi Tiongkok dan Poros Maritim kelas 
dunia menurut Indonesia (Garuda). 
Mampukah Naga dan Burung Garuda 
melakukan sinergi yang saling mengun- 
tungkan?(21)

—  Edi Maszudi SIP MM, adalah 
Dosen STIE YKP, alumni Fisipol H l 
UMY, pem erhati masalah Ekonomi- 
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