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PADA 19 Agustus 1945 dua hari se
telah Bung Kamo dan Bung Hatta mem
proklam asikan kem erdekaan bangsa 
Indonesia menjadi tonggak sejarah di
plomasi yang teramat penting bagi Nega- 
ra Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, pada tanggal itu resmi diben- 
tuk Departemen Luar Negeri (Deplu) RI 
yang o to ritas tertingg inya berada di 
tangan menteri luar negeri (menlu) selaku 
pembantu presiden. Deplu menjadi insti
tusi formal (pemerintah) yang berdiri di 
barisan terdepan sekaligus sebagai ujung 
tombak dalam melakukan diplomasi gu
na menjalin keija sama berbagai bidang 
dengan pihak luar (negara atau organisasi 
regional/intemasional).

Dan, tentu pembentukan Deplu me
lengkapi departemen-departemen lain se
bagai organ-otgan pemerintah yang me
mang wajib ada demi kelangsungan roda 
Pem erintah R I yang (kala itu) usianya 
belum  seum ur jagung, untuk memper
juangkan pem enuhan kepentingan-ke
pentingan nasional masa itu.

L antas, kepentingan nasional apa 
yang m asuk dalam  skala prioritas per
juangan diplom asi RI pada tahun-tahun 
aw al kem erdekaan bangsa Indonesia? 
M enurut hukum  internasional, syarat 
syah m asyarakat (suku bangsa) memi
liki sebuah negara berdaulat, jika secara 
de facto  m asyarakat bersangkutan su
dah m em punyai teritorial, rakyat, pe
m erintah, dan pengakuan m asyarakat 
internasional.

K etika Soekarno bersam a Moham- 
m ad H atta memproklamasikan Kemer
dekaan RI dan Deplu dibentuk 71 tahun 
silam , bangsa Indonesia sudah meme
nuhi tiga syarat pertam a, tetapi belum  
melengkapi dengan syarat keempat.

W aktu itu  Indonesia belum  m em 
peroleh pengakuan dari publik dunia, 
bahwa bangsa Indonesia sah baik secara 
de facto  m aupun dejure sebagai sebuah 
negara m erdeka dan berdaulat penuh. 
K arena itu , Presiden Soekarno m ene
tapkan perjuangan untuk m em peroleh 
pengakuan m asyarakat in ternasional 
(bagi eksistensi NKRI) sebagai kepen

tingan  n asio n al yang m asuk dalam  
skala prioritas perjuangan diplom asi RI 
dengan pihak luar kala itu.

D i tengah suhu p o litik  dom estik 
yang panas akibat pecah Revolusi Ke
m erdekaan (1945-1949), konsekuensi 
logis dari kengototan Belanda dengan 
m enerapkan stra teg i m enghalalkan  
segala cara term asuk agresi m iliter I dan 
II serta blokade udara untuk kem bali 
m enjajah bangsa Indonesia, jelas diplo
m asi RI kala itu tidak mudah. Namun, 
dengan spirit juang luar biasa m embara 
meski fasilitas seadanya (serbaterbatas)

para founding fa thers  R I (teru tam a 
M enlu H aji Agus Salim  yang m endapat 
predikat Grand Old-m an bersama sege
nap jajarannya) sanggup m elakukan 
diplom asi dengan baik.

H asiln y a , pada 14 M aret 1947 
NKRI m endapat pengakuan resm i dari 
Liga Arab. Pengakuan ini disampaikan 
S ek jen  L iga A rab  A bdul R achm an 
Azzam Pasha lew at utusan khususnya 
(M uham m ad A bdul M u’in ) kepada 
Presiden Soekarno di ibu kota negara 
(kala itu) Yogyakarta.

Kepulangan Abdul M u’in dari Yog
yakarta m enum pang pesaw at khusus 
DC-3 dengan membawa serta delegasi RI 
yang diketuai M enlu Agus Salim menuju

ke New D elhi (India) guna m engikuti 
Konferensi Inter-Asia. Delegasi RI diser
takan dalam pesawat DC-3 yang ditum
pangi rombongan Abdul M u’in karena 
kala itu sangat sulit mencari pesawat ang
kutan udara ke luar negeri akibat blokade 
yang diterapkan agresor Belanda.

Jik a delegasi R I tid ak  d iiku tkan  
dalam  pesaw at D C -3, dikhaw atirkan 
Indonesia tidak bisa berpartisipasi dalam 
Konferensi Inter-Asia yang sangat strate
gis bagi diplom asi RI untuk berjuang 
m em peroleh pengakuan publik dunia 
bagi eksistensi NKRI.
Berpangkal d i K airo

Setelah pengakuan yang diberikan 
lig a  Arab, lalu disusul pemerintah M esir 
yang memberi pengakuan resmi pada 10 
Juni 1947, tertuang dalam Perjanjian Per
sahabatan RI-Mesir. Tak sampai sebulan 
kem udian, tepatnya 2 Juli 1947, peme
rintah Suriah mengakui eksistensi NKRI. 
K em udian berturut-turut pem erintah 
Irak, Lebanon, Arab Saudi, Yaman, dan 
Trans-Yordan (sekarang Yordania) ikut 
mem beri pengakuan pula bagi kebera
daan NKRI.

Itu sebabnya, peneliti asal Belanda di 
Institut Voor Nederiandse Geschiedenis 
D r FJ Drooglever dalam bukunya Mene
lusuri Jalur Linggajati m enyebutkan, 
upaya Belanda memblokade bangsa In
donesia agar terasing dari pergaulan inter
nasional m engalam i kegagalan to tal. 
Dan, Wakil Presiden Mohammad Hatta 
melalui pernyataan di surat kabar harian 
Akheer Saah di Kairo edisi 23 Desember 
1949 m enyebutkan, “Kem enangan di
plomasi (politik luar negeri) RI berpang
kal di Kairo.”

Tentu, keberhasilan (kem enangan) 
diplomasi pada awal kemerdekaan bang
sa Indonesia (m asa R evolusi K em er
dekaan) wajib kita syukuri. Andai diplo
masi itu gagal, kita tak tahu sepetti apa 
wajah NKRI, barang kali tak seutuh wa
jah  NKRI sekarang. Dirgahayu NKRI, 
D irgahayu D epartem en L uar N egeri. 
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