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In d o n e s ia  P e rlu  T in ja u  U la n g  

P o lit ik  L u a r N e g e r i y
YOGYAKARTA Selama ini 
Indonesia dikenal menganut 
politik luar negeri bebas aktif. 
Namun, hal tersebut perlu 
ditinjaukembalikarenasistem 
politik luar negeri bebas aktif 
sendiri sudah tidak relevan 
dengan kondisi Indonesia saat 
ini.

Kepala Departemen Politik 
dan Hubungan Internasional 
The Centre for Strategic and In
ternational Studies (CSIS) Dr 
Philips J Vermonte menga
takan, poKtikluarnegeribebas 
aktifbagi Indonesia pada masa 
sekarang ini patut diperta- 
nyakanrelevansinya.

“Rasanyapolitikluarnegeri 
bebas aktifsudah tidak relevan 
dengan keadaan Indonesia 
saatini/Padal948sebenarnya 
Bung Hatta mengarahkan ke 
politik luar negeri yang prag
matis, bukan yang harus non
blok. Saat ini justru ada salah 
persepsi tentang politik luar 
negeri bebas aktif. Ini menjadi 
belenggu seolah politik luar 
negeri bebas aktif itu non

blok,” kata Philips dalam Fo-
rum Kajian KebijakanLuar Ne 
geri di Pascasarjana Univer
sitas Muhammadiyah (UMY) 
kemarin.

Menurut Philips, partisi
pasi Indonesia dalam menen
tukan politik luar negerinya 
memang perlu dikritisi, ter
utama dalam hubungannya 
dengan Amerika Serikat (AS) 
pada era Trump. Philips juga 
mengungkapkan, ada dua hal 
yang menjadi dasar kebijakan 
Trump untuk pendekatan po
litik luar negeri Amerika Se
rikat.

“Pertama, Donald Trump 
menganut ekonomi realisme, 
dimanasemuahubunganada- 
lah Zero Sum. Artinya, ada 
kompetisi dan Trump meya
kini mereka harus menang 
dalam kompetisi. Kedua, 
Trump meyakini intemational 
politic is about thegreat power 
politics atau politik interna
sional adalah milik negara-ne
gara besar. Artinya Trump 
akan mendekati negara-ne

gara besar dan mengesam
pingkan negara kecil,” kata 
Philips. '

Philips yakin Amerika Seri
kat masih menjadi negara su- 
perpower nomor satu. Namun, 
memang ada kondisi di mana 
kondisi .Amerika Serikat 
tampak sedang menurun. Sa
lah satu penyebabnya ialah 
pergeseran kekuatan geopo
litik dan geoekonomi dunia ke 
Asia Timur.

“Ini karena China muncul 
menjadi kekuatan ekonomi 
baru. Keadaan pun berbalik, 
dulunya Amerika Serikat yang 
gencar menyebarkan globali
sasi, sekarang malah China 
yang mengajari mereka globa- t 
lisasi,”kataPhilips.

Sementara itu, Guru Besar 
Ilmu Hubungan Internasional 
UMY Prof Dr Bambang Cipto 
MAmengatakan, tujuan uta- j
ma politik luar negeri Trump j
tidak akan Jepas dari slogan 
kampanyenya, yakni Make I 
America GreatAgain.
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