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Politik Bebas Aktif y  
Dinilai Tak Relevan

JOGJA, BERNAS -  Politik 
luar negeri yang bebas aktif 
dirasakan tak lagi relevan 
diterapkan di Indonesia. Sebab 
penerapan kebijakan politik 
tersebut tidak lagi sesuai kon
disi negara ini.

Apalagi Wakil Presiden RI 
I, Mohammad Hatta menga
rahkan politik luar negeri yang 
pragmatis pada tahun 1948.

Hal itu bukan berarti In
donesia harus menjadi negara 
non-blok.

"Tahun 1948, Bung Hatta 
mengarahkan ke politik luar 
negeri yang pragmatis, bukan 
yang harus non-blok. Namun 
saat ini muncul kesalahan 
persepsi tentang politik luar 
negeri bebas aktif yang seperti 
menjadi belenggu karena seo
lah-olah politik itu non-blok," 
ungkap Philips J Vermonte, 
Head of the Department of 
Politics and International Re- 
lations, The Centre for Strate- 
gic and International Studies 
(CSIS) dalam Forum Kajian 
Kebijakan Luar Negeri bertajuk 
“Pemerintahan Baru Amerika 
Serikat: Presiden Trump dan 
Proyeksi Kebijakan Luar Negeri 
AS” di Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY), 
Senin (27/2).

Menurut Philips saat ini 
terjadi pergeseran kekuatan 
geo politik dan geo ekonomi 
ke Asia Timur. China muncul 
menjadi Kekuatan ekonomi 
baru di blok timur dan menj adi 
pesaing Amerika Serikat di 
blok barat.

Karenanya Indonesia tak 
perlu menjadi negara non 
blok agar dianggap konsisten 
menerapkan kebijakan politik 
luar negeri yang bebas aktif. 
Indonesia bisa saja bersikap 
pragmatif seperti yang diarah
kan Hatta.

"Keadaan berbalik seka
rang ini, ketika 20 tahun lalu AS 
gencar-gencarnya menyebar
kan globalisasi, namun malah 
saat ini China yang mengajari 
mereka globalisasi. Hal ini yang 
menyebabkan pengaruh AS 
kelihatannya menurun," ung
kapnya.

Terkait hubungan dengan 
AS, lanjut Philips, Indonesia 
bisa mengamati kebijakan 
presiden baru AS, Donald 
Trump.

Selama sebulan terakhir, 
ada dua hal yang menjadi 
dasar kebijakan Trump sebagai 
pendekatan politik luar negeri 
mereka.

Trump dinilai menganut 
ekonomi realisme ketika semua 
hubungan dianggap sebagai 
Zero Sum. Hal ini berarti adanya 
kompetisi dan Trump meya
kini AS harus menang dalam 
kompetisi.

"Trump juga meyakini poli
tik International adalah milik 
negara-negara besar, maka 
Trump akan mendekatkan AS 
pada negara-negara besar dan 
mengesampingkan negara 
kecil,” tandasnya.

Guru besar UMY, Bambang 
Cipto, memprediksi tujuan 
utama politik luar negeri yang 
diterapkan Trump.

Dia menilai kebijakan 
Trump tidak lepas dari slogan 
kampanyenya “Make America 
Great Again”.

Dalam bidang politik, 
Trump mempunyai tujuan un
tuk mengalahkan terroris dan 
radikalisme Islam.

Bahkan dia menyatakan 
dengan jelas tidak segan untuk 
mengerahkan militer untuk 
menghilangkannya.'

"Sedangkan tujuan eko
nominya, dengan latar be
lakang businessman tentu 
saja memperkuat pefdagangan 
Internasional,” ujarnya.

Mantan rektor UMY itu 
menambahkan, Trump dengan 
sikap kontroversialnya dini
lai memperburuk hubungan 
yang sudah dibangun oleh AS 
dengan beberapa kawasan di 
dunia. Hubungan yang baik 
hanya terjadi antara AS dengan 
Rusia.

"Latar belakang Trump 
sebagai businessman dan ber
hubungan dengan ekonomi. 
Saya rasa hubungan AS-Rusia 
memasuki babak baru di era 
Trump," imbuhnya.
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