
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI 
PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID 

(1999-2000) 





Penerbit : Sekretariat Jenderal DPR - RI 
Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi (P31) 
Bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung 

Sanksi Pelanggaran Pasal 44; 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 
Tentang Hak Cipta. 
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu cipta 

atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu 
ciptaaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling 
banyak 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) 

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 
Drlaranq mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh 

isi buku ini tanpa izin dari Penerbit. 



Ill 

Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru 
berjalan setahun, banyak mendapat sorotan, terutama 
dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat 
kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam 
maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan 
analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri. Di DPR 
RI, sebagai salah satu pusat pembuatan dan pembahasan 
kebijakan luar negeri, banyak pertanyaan terkait dengan 
relevansi langkah Presiden Wahid yang gencar melakukan 
diplomasi kunjungan ke mancanegara dalam setahun ini, 
dengan perkembangan domestik dan kepentingan 
nasional negara. 

Sebagai peneliti yang bekerja di Pusat Pengkajian 
dan Pelayanan lnformasi (P31) DPRRl, kami terpanggil 
untuk membantu menganalisis apa yang tengah 
berlangsung, dengan menulis dan menerbitkan buku 
mengenai kajian kebijakan yang tengah menjadi concern 
nasional tersebut. Sebagai peneliti di bagian kajian 
Hubungan lnternasional, kami mengambil inisiatif membagi 
tugas, di bawah koordinasi yang baik, untuk melihat dari 
perspektif yang beraneka rag am. Ada yang memusatkan 
kajiannya dengan berangkat dari perspektif isu, seperti 
ekonomi dan politik, dan ada pula yang melihatnya dari 
perspektif kawasan, yaitu Timur Tengah dan Australia 
maupun AS. Perspektif apapun yang digunakan, kami 
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para peneliti yang mengkaji kebijakan luar negeri Presiden 
Wahid itu, akan berusaha melihatnya dengan obyektif, 
dengan menggunakan data dan argumentasi ilmiah. 

Adapun masing-masing penulis yang memberikan 
kontribusi tulisan dalam buku ini melakukan analisisnya 
secara mandiri dan bebas. Sehingga, setiap penulis dan 
tulisannya bisa saja mempunyai pendapat atau 
argumentasi yang berlainan satu dengan lainnya. Dengan 
demikian, pendapat dan argumentasi dalam setiap analisis 
atau, tulisan dalam buku ini, merefleksikan pendapat dan 
argumentasi atau sikap penulisnya masing-masing, dan 
tidaklah mewakili pendapat atau sikap pusat kajian dan 
pelayanan informasi di mana para penulis buku ini bekerja. 

Disadari, buku analisis kebijakan ini tentu tidak 
luput dari kekurangan, di tengah-tengah keterbatasan 
peneliti yang tidak dapat dihindarkan. Demikian pula, bisa 
saja, subyektifitas penulisnya masih dirasakan oleh para 
pembaca buku ini. Para penulis menyadari keterbatasan 
semua ini, di tengah-tengah rentang waktu yang relatif 
singkat yang harus dikaji, sementara kebijakan luar negeri 
Presiden Wahid terus dibuat. Sehingga, tidak mudah untuk 
mengambil kesimpulan yang sempurna atas kebijakan 
yang telah berlangsung setahun lalu itu. Namun 
diharapkan, apa yang kami tulis dalam buku ini, dapat 
banyak berguna membantu para anggota DPRRI, yang 
sangat sibuk dengan banyak peran dan kegiatan lainnya, 
di luar kedudukan dan perannya sebagai Wakil Rakyat di 
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DPRRI, dalam memahami secara lebih baik dan jelas 
kebijakan luar negeri Presiden Abdurrachman Wahid 
dalam setahun yang telah berjalan belakangan. Karena, 
para peneliti yang menulis ini adalah mereka yang 
mengkonsentrasikan risetnya selama ini untuk kajian 
masalah-masalah luar negeri atau hubungan internasional, 
dan dalam aktifitasnya banyak berhubungan dengan para 
anggota DPRRI, termasuk Komisi I, yang mernbahas 
masalah-masalah luar negeri, baik dalam rapat-rapat kerja 
dengan mitranya Menteri Luar Negeri, maupun dalam 
membantu mereka di berbagai pertemuan dengan para 
anggota parlemen dan pejabat pemerintahan negara 
sahabat (mancanegara), serta di berbagai konperensi dan 
fora internasional lainnya. 

Demikianlah, semoga buku analisis kebijakan 
ini semakin banyak membantu para anggota DPRRI dalam 
menjalankan tugas mereka melihat secara lebih luas. Dan 
kami-pun, para peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan 
lnformasi (P31) DPRRI semakin dirasakan eksistensi dan 
kontribusinya dalam membantu mereka, me lalui 
penyediaan informasi kajian yang baik. Terimakasih. 
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· Penui1s aciaiah µencliti di Pusal Pengkajian dan Peiayanan lnformasi (P31) Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI). 
l.ihat Jimmy S Harianto. "Diplomasi One-man Show Abdurrahman Wahid". Kompas, 
20 Desember 2000. hllp:/lwww.indopubs.com/archivesi0184 html 2 

I. Pendahuluan 
Sebagaimana diketahui, Abdurrachman Wahid 

memulai pemerintahannya sejak Nopember 1999, setelah 
ia terpilih sebagai Presiden RI, membentuk kabinetnya 
secara utuh, dan menetapkan kebijakan pemerintahannya. 
Kebijakan luar negeri adalah salah satu bidang yang juga 
mendapat perhatian serius berbagai pihak, terutama para 
oposan Presiden Wahid, terkait dengan perjalanan 
diplomatiknya ke luar negeri yang dinilai begitu sering 
dalam tempo setahun usia pemerintahannya ini.1 

Sementara, dari perspektif kebutuhan domestik, terdapat 
masalah-masalah krusial yang tengah dihadapi Indone 
sia dalam masa transisi dari pemerintahan lama ke baru, 
yaitu tuntutan demokratisasi, reposisi peran militer, 
pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa 
lalu, ancaman separatisme dan krisis ekonomi yang 
berkepanjangan. Sebagai konsekuensinya, telah 

Oleh: Poltak Partogi Nainggolan* 
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bid. 
l.rhat Mochlar Kusurnaatrnaoja Poitti« Luar Neqeri Indonesia dan Pelskseneennye 
Dewasa Im Eddy Damian dan Budiono Kusurnor ar-tojojo (eds Bancunq Penerbit 
.Alu1T1ni 1983: 7 

II. Dukungan terhadap Demokratisasi 
Dalam kebijakan umum pemerintahannya, 

Presiden Wahid memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan 
tuntutan rakyat akan reformasi politik secara komprehensif. 
Dalam konteks ini, demokratisasi mendapatkan perhatian 
besar, dalam hal mana upaya perwujudan masyarakat 
madani atau supremasi sipil (civil society) harus segera 
dilakukan. Secara lebih jelas, perwujudan civil society yang 
menjadi kebutuhan mendesak Indonesia dewasa ini 
membutuhkan konsekuensi harus dilakukannya upaya 
meniadakan peran politik militer dari percaturan politik 
negara, yang telah berlangsung selama lebih dari tiga 
dasawarsa. lni artinya, secara gamblang, upaya 

dipertanyakan apakah relevansi antara kunjungan 
diplomasi Presiden Wahid yang begitu serinq itu dengan 
berbagai kebutuhan domestik lndonesia.2 Sebab, telah 
menjadi aksioma dalam analisis kebijakan luar negeri, 
politik luar negeri sebuah negara merupakan refleksi dari 
kepentingan-kepentingan nasional negara tersebut.3 

Analisis berikut ini berupaya mengkaji permasalahan itu, 
dengan mengevaluasi sejauh mana relevansi diplomasi 
ofensif yang dijalankan Presiden Wahid dengan upaya 
memenuhi kepentingan nasional dalam masa transisi ini. 
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demiliterisasi harus dilakukan secara drastis dalam waktu 
sesegera mungkin. 

Setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden, 
pemerintahan Habibie yang hanya memperoleh 
kesempatan satu tahun, tidak bisa banyak berbuat dalam 
memenuhi tuntutan reformasi, termasuk dalam bidang 
politik. Kebebasan berbicara yang berkembang secara 
luas sejak awal pemerintahannya memang diakui sebagai 
kontribusi yang berharga dari Presiden Habibie. Demikian 
pula dengan sikapnya yang terbuka dalam menerima kritik 
dari berbagai pihak, terutama lawan-lawan politiknya. 
Namun, keterlibatan Habibie yang begitu mendalam 
dengan pemerintahan rejim militer sebelumnya merupakan 
sebuah hambatan besar baginya untuk dapat mereduksi 
peran militer secara signifikan, dan bukan secara artifisial 
atau rekayasa. Sementara, ia sendiri sangat tergantung 
pada peran militer untuk mendukung pemerintahan 
transisinya yang belum memperoleh legitimasi dari rakyat, 
sehingga tetap stabil. Selain itu, sejak semula dapat 
dikatakan Presiden Habibie memang memiliki kedekatan 
dengan para elit militer yang tengah berada dalam posisi 
kekuasaan. Tekanan rakyat yang kuat pada Presiden 
Habibie untuk menghapuskan Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (KKN) dan mengadili mantan Presiden 
Soeharto dalam kasus KKN, tentu saja kian mempersulit 
posisinya untuk dapat melakukan profesionalisasi militer. 



Berbeda dengan mantan Presiden Habibie, 
Presiden Wahid, walaupun pada masa awal 
pemerintahannya kurang mendukung reposisi militer 
secara progresif, namun setelah memiliki anggota kabinet 
yang lengkap, merubah pandangannya. Dengan meminta 
Marsillam Simanjuntak dan Bondan Gunawan sebagai 
anggota kabinetnya, Wahid telah memberi isyarat akan 
keseriusannya untuk mengembalikan fungsi militer ke 
masa sebelum dwi-fungsi diimplementasikan. Kesamaan 
visi mengenai demokrasi dan aktifitas dalam LSM Forum 
Oemokrasi pada masa pemerintahan Soeharto 
merefleksikan kesamaan sikap pemerintahan Wahid 
mengenai bagaimana langkah-langkah reposisi militer 
harus dilakukan untuk mempercepat demokratisasi. Dalam 
rangka ini, peran ABRI tidak cukup hanya memperlihatkan 
sikap netral dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana 
yang telah dikontribusikan Habibie, tetapi harus 
direposisikan dalam suatu sistem politik masyarakat 
madani. 

Sebagai konsekuensinya, muncul resistensi yang 
tinggi dari pihak militer untuk tidak kehilangan perannya 
secara mutlak. Keterlibatan militer dalam berbagai bidang 
kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak dapat 
dibatasi lagi selama ini, jika harus direduksi secara drastis 
dalam waktu singkat, akan menyebabkan kerugian yang 
besar bagi kepentingan kekuasaan dan materil kelompok 
tersebut. Karena itu, upaya mempertahankan status-quo 
dilakukan oleh para elit militer yang berpengaruh dengan 

4 
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' t.mat. an tarn lain. "AS Ya kin Agitator Ada di Dalam Negeri". Media Indonesia, 19 
Januari 2000: 1. 

'• Pandangan dunia internasional mengenai perlunya mendukung demokratisasi di berbaqat 
negara sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam era transisi ini, lihat "Demokrasi 
Masih Hadapi Ancaman: AS akan Bantu Indonesia Mempertahankannya", Media 
Indonesia. 20 Januari 2000: 1. 

Lrhal. Gus Dur Memulai Lawatannya ke luar Negen Kompas 28 Januari 2000: 6 Lihat 
pula. Richard Caborn MP "Bantuan lnggns untuk Reformasi di Indonesia". Suara 
Pembaruan 6 September 2000. 9. 

memberikan dukungan setengah hati kepada 
pemerintahan Wahid dalam penyelesaian konflik di 
berbagai daerah, pasca-pemerintahan Soeharto. 
Walaupun sulit dibuktikan, karena dalam wujud operasi 
intelejen yang merupakan keahlian mereka, kalangan 
militer status-quo ini telah berulang kali dicurigai 
keterlibatannya dalam berbagai rekayasa kerusuhan dan 
konflik di daerah-daerah, sebagai alat untuk melakukan 
tawar-menawar kepentingan politik.4 Sebagai solusinya, 
Presiden Wahid harus mengambil inisiatif menggalang 
dukungan internasional untuk mereposisi secara progresif 
peran militer, dalam rangka demokratisasi.5 Sehingga, di 
samping untuk kampanye mendapatkan investasi asing 
untuk dorongan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan 
ke berbagai negara juga dilakukan untuk meminta 
dukungan negara-negara asing bagi upaya mengatasi 
konflik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan 
demokratisasi melalui reposisi peran militer agar kembali 
ke peran profesional yang sebenarnya, seperti yang ada 
di negara-negara maju yang dikunjunginya.6 
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· l.ihat Media Indonesia. 19 Januari 2000 foe. cit 
Lihat "UE akar Cabut Embargo terhadap R! S:a: Kor.g·ns AS Kumunqi Yogya dan 
Bali" Media Indonesia 15 Januan 2000 1. 

L1ha1 misalnya "Amerika Harapkan takkan Ada Kuoeta" Merlia tndonesi« 15 Januan 
2()00 1 

Dalam rangka reposisi peran militer inilah, Presiden 
Wahid melakukan serangkaian kunjungan ke AS dan 
Eropa untuk menggalang dukungan dari negara-negara 
maju, yang selama ini mendesak Indonesia untuk segera 
melakukan demokratisasi.7 Respons yang diperoleh 
Presiden Wahid dalam hal ini dapat dikatakan sangat 
positif, sebab dalam pertemuan yang dilakukan dengan 
berbagai pimpinan resmi negara-negara maju di AS dan 
Eropa, mereka menyambut gembira langkah 
demokratisasi yang tengah dilakukan pemerintah lndone 
sia." Hal ini telah ditindaklanjuti dengan pembenahan 
bentuk kerja sama militer dengan Indonesia, yang 
menekankan pentingnya pemahaman secara mendalam 
atas pemerintahan di bawah supremasi sipil, dalam hal 
mana militer harus memperlihatkan loyalitasnya secara 
penuh.9 Di sisi lain, yang juga dinilai sama pentingnya 
adalah ditanamkannya kesadaran yang tinggi atas 
penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia 
(HAM) dalam forum kerja sama bilateral militer, terutama 
dalam bidang pendidikan dan latihan. Sementara, 
pemenuhan kebutuhan peralatan militer juga dibatasi pada 
peralatan militer yang pengoperasiannya tidak untuk tujuan 
represi terhadap rakyat atau cenderung digunakan dalam 
berbagai aksi pelanggaran HAM. Lebih jauh lagi, melalui 
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'· Lihat Caborn MP. lac. cit 

berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mereka 
yang belakangan semakin banyak beroperasi di negara 
negara berkembang, termasuk Indonesia, negara-negara 
maju merancang banyak program ke arah perwujudan 
civil society, cara berpemerintahan yang baik, yang tunduk 
pada supremasi hukum, menjunjung tinggi keterbukaan 
dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan secara 
dernokratis ." Adalah wajar, jika kemudian banyak 
program negara-negara luar yang mengorganisasi 
berbagai kegiatan bersifat penerangan dan pendidikan di 
Indonesia tentang perlunya pemerintahan sipil yang bebas 
dari intervensi politik militer dan mengenai pentinqnya 
pembentukan militer yang profesional dan tidak berpolitik. 

Hasil yang lebih nyata secara politik dari kunjungan 
Presiden Wahid ke negara-negara maju adalah komitmen 
yang diperolehnya dari negara-negara maju untuk terus 
melakukan pembenahan dalam tubuh militer, seperti 
halnya dalam pemisahan polisi dari militer, mengakhiri 
keterlibatan militer dalam parlemen selekasnya, dan 
pengusutan kasus-kasus pelanggaran berat HAM oleh 
militer di masa lalu. Sebagaimana diinformasikan oleh 
pihak AS, pemerintah AS melalui lembaga bantuan 
internasionalnya, USAID, secara khusus telah 
menyediakan anggaran untuk mendukung program 
demokratisasi Indonesia. lni belum termasuk anggaran 
yang dikeluarkan oleh LSM Amerika seperti National 



8 

L1hat. Media Indonesia. 20 Januari 2000. lac. cit. 
Lrhat Caborn MP. toe cit 

Democratic Institute (NOi) yang pro-Partai Demokrat dan 
I RI (International Republican Institute) yang pro-Partai 
Republik untuk studi banding, pelatihan, lokakarya, semi 
nar, dan penyediaan material untuk pendidikan dan 
penerangan mengenai pengembangan demokrasi, 
perwujudan masyarakat sipil yang kuat, dan pembentukan 
profesionalisme militer.11 Di pihak lain, negara-negara 
seperti lnggris dan Swedia, baik melalui saluran 
pemerintah resmi mereka, seperti Foreign Commonwealth 
Office (FCO) atau Departemen Luar Negeri, maupun LSM, 
seperti the British Council, IFES (International Founda 
tion for Election Systems), dan International IDEA 
(Institute for Democracy and Electoral Assistance).12 

Banyak kalangan dari pemerintah, apakah itu pegawai 
pemerintah, birokrat, pelayan masyarakat, ataupun 
akademisi, serta swasta seperti pekerja LSM dan 
wartawan, yang telah memperoleh pendidikan dan latihan 
dari mereka, di Indonesia atau di negara-negara mereka 
masing-masing mengenai isu-isu dimaksud. 

Pemerintah baru menyadari bahwa reformasi 
dalam tubuh militer membutuhkan perombakan total. lni 
artinya perlu dilakukan pergeseran dan kaderisasi 
terhadap personil-personil yang resisten dan menghambat 
terhadap pembaruan. Sebaliknya, agar reformasi internal 
di tubuh militer dapat berjalan mulus, sehingga dapat 
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··. lihal Media Indonesia. 19 Januari 2000. for. cit 

mendukung reformasi negara secara kornprehensif, maka 
pemerintah Wahid harus mengangkat atau memberi jalan 
kepada para perwira reformis untuk menduduki jabatan 
jabatan strategis, antara lain Pangkostrad dan KSAD. 
Diperhitungkan, isyarat Presiden Wahid memberi jalan 
pada Letjen Agus Wirahadikusumah dan Mayjen Saurip 
Kadi untuk menduduki jabatan masing-masing sebagai 
Pangkostrad dan Asisten Territorial KSAD tidak mendapat 
dukungan penuh dari para perwira tinggi senior militer 
yang masih banyak keterkaitan dan kepentingannya 
dengan rejim Orba. Sehingga, logis saja, untuk 
menghadapi kemungkinan resistensi kalangan militer 
dalam kadar yang jauh lebih besar, pemerintah Wahid 
membutuhkan dukungan internasional yang kuat, apalagi 
dalam menghadapi ancaman kudeta, mengingat sebagian 
besar perwira tinggi militer tidak mendukung sepenuhnya 
kebijakan reformasi total dalam tubuh militer, yang terus 
diintroduksi oleh pemerintah Wahid, melalui dukungan 
para pembantu dekat dan pendukungnya di dalam dan 
luar kabinet.13 

Sebenarnya, dukungan internasional untuk 
reformasi total dalam tubuh militer, yang artinya juga untuk 
langkah demokratisasi secara lebih luas, telah berhasil 
diperoleh Presiden Wahid. Namun, tentu saja ini terbatas 
pada dukungan moral saja, sebab dunia internasional tidak 
dapat berbuat apa-apa ketika Letjen Agus 
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Wirahadikusumah tergeser dan posrsmya sebagai 
Pangkostrad, akibat rivalitas internal di institusi militer, 
yang jelas masih sangat dominan dikuasai oleh mereka 
yang tidak pro-reformasi total. Seperti halnya dalam kasus 
Letjen Agus Wirahadikusumah, dalam kasus tersingkirnya 
Mayjen Saurip Kadi, negara-negara luar yang sangat 
mendukung pemerintah sipil-demokratis Wahid, juga tidak 
dapat berbuat apa-apa Karena, hal tersebut telah 
menyangkut persoalan tersendiri secara lebih mendalam 
dalam tubuh militer Indonesia, yang semakin menjadi isu 
nasional yang sangat sensitif dan dapat memancing 
kebangkitan nasionalisme kanan baru, negara-negara luar 
tidak mungkin memberi respons yang dapat dikecam 
sebagai sebuah upaya intervensi. 

Secara signifikan, baik Letjen Agus 
Wirahadikusaumah maupun Mayjen Suarif Kadi, telah 
memulai langkah progresif dalam kebijakan reformasi di 
tubuh militer, dengan memperkenalkan prinsip 
kepemimpinan dan manajemen yang profesional, 
sebagaimana yang mereka lihat di negara-negara maju, 
di instansi militer yang mereka pimpin, khususnya dalam 
pengeloalan keuangan yang harus accountable dan 
terbuka, serta dipertanggungjawabkan kepada rakyat, 
dengan langkah awal mengaudit keuangan Kostrad dan 
yayasan-yayasan yang berada dalam lingkungan instansi 
itu. Mayjen Kadi sendiri diketahui memiliki komitmen yang 
tinggi terhadap profesionalisme militer dan memiliki 
pandangan yang sangat antikorupsi. Pada umumnya, 



11 

Kedua perwira tinggi militer itu memiliki pandangan yang 
sama terhadap pemikiran mengeliminasi peran sipil militer, 
termasuk apa yang diidentifikasi sebagai peran teritorial 
di tingkat yang lebih kecil, seperti yang dilakukan selama 
ini oleh Babinsa, Koramil dan Kodim. Pandangan dan 
upaya yang sangat progresif dan sejalan dengan 
perspektif internasional dalam masa pasca-Perang Dingin, 
dalam kenyataannya kalah dalam implementasinya di 
negara sendiri, sekalipun telah mendapat dukungan yang 
luas dari negara-negara yang memiliki komitmen yang 
kuat tehadap eksistensi pemerintahan di bawah supremasi 
sipil dan demokratisasi lebih luas di negara-negara 
berkembang. 

Dapat dikatakan, naiknya elit baru militer pengganti 
kedua jenderal reformis, terutama Letjen Agus 
Wirahadikusumah yang mengenyam pendidikan tinggi di 
universitas di AS serta diketahui sangat diterima dan 
didukung secara luas oleh kalangan di sana, 
memperlihatkan kekalahan dukungan Barat yang diberikan 
kepada pemerintahan Wahid terhadap elit militer yang 
tidak mendukung sepenuhnya reformasi total. Dengan 
kata lain, hal tersebut merupakan ketidakberdayaan Barat 
untuk melakukan intervensi langsung terhadap proses 
reformasi total dalam tubuh militer Indonesia, yang akan 
turut mempengaruhi tingkat demokratisasi lebih lanjut di 
negeri ini. Sehingga, berbeda dengan kasus penuntutan 
terhadap para perwira militer yang diduga terlibat dalam 
pelanggaran HAM berat, dalam pergeseran internal di 



12 

tubuh militer, negara-negara luar tidak dapat intervensi 
langsung. Bahkan, dalam kasus pencopotan Jenderal 
Wiranto, di mana diketahui dunia internasional berperan 
besar dalam melakukan pressure. ia dicopot tidak dari 
jabatannya sebagai perwira tinggi yang memiliki jabatan 
militer, melainkan dari posisinya sebagai Menteri 
Pertahanan dan Keamanan (Menhankam). ltupun karena 
ia dinilai turut bertanggungjawab dalam terjadinya kasus 
pelanggaran HAM berat di Timor Timur pasca-jajak 
pendapat, dan tidak dalam kaitan langsung dengan 
pergeseran di tubuh militer yang harus dilakukan dalam 
rangka demokratisasi. 

Sampai sebelum reshuffle kabinet, pemerintah 
Wahid telah melakukan start yang baik untuk 
demokratisasi, berkat dukungan negara-negara maju yang 
telah kelihatan sejak menjelang kejatuhan Presiden 
Soeharto dan semakin nyata setelah pemerintahan sipil 
yang pertama dalam jangka waktu lebih dari tiga 
dasawarsa di bawah Presiden Abdurrachman Wahid, 
terpilih melalui pemilu yang demokratis. Sebaliknya, 
negara-negara maju yang sangat diharapkan perannya 
dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia, menaruh 
kepercayaan yang tingggi akan keseriusan Presiden 
Wahid untuk menjalankan reformasi total di bidang politik 
melalui demokratisasi, terutama setelah Presiden Wahid 
mengajak para pemikir dan aktifis demokrasi seperti 
Marsillam Simanjuntak dan Bondan Gunawan masuk 
dalam kabinet, untuk membantunya dalam 
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memformulasikan kebijakan-kebijakan reformasi politiknya. 

Dengan latarbelakang keyakinan akan dukungan 
penuh negara-negara maju terhadap demokratisasi di In 
donesia, figur seperti Yuwono Sudarsono, seorang sipil 
yang dipilih Presiden Wahid sebagai Menhankam untuk 
menggantikan kedudukan Jenderal Wiranto, yang semula 
sangat konservatif dan berbeda pendapat secara ekstrim 
dengan kedua pemikir dan aktifis demokrasi yang 
namanya telah disebutkan sebelumnya itu, kemudian 
merubah total paradigma berpikirnya tentang posisi militer. 
Tidak seperti sebelumnya, Sudarsono yang selalu berbeda 
pendapat dengan kelompok Forum Demokrasi, termasuk 
dengan Rachman Tolleng, kini berpandangan bahwa 
sekaranglah saatnya untuk mereduksi peran militer dalam 
politik hingga ke titik nol di parlemen, paling lambat dalam 
tahun 2004. Walaupun terdapat asumsi bahwa hal tersebut 
merupakan sikap pragmatis yang wajar dari Sudarsono 
setelah lepas dari pemerintahan Soeharto dan Habibie 
yang menikmati masa berbulan madu militer, tetapi ia, 
yang juga pakar hubungan internasional tersebut, tentu 
menyadari pula bahwa situasi dunia pasca-Perang Dingin 
telah berubah dan ditandai dengan sikap negara-negara 
maju yang tidak lagi mendukung eksistensi rejim militer, 
seiring dengan memudarnya ancaman komunisme. 
Sehingga dapat dinilai, gagasan untuk mengeliminasi kursi 
militer di parlemen paling lambat tahun 2004 telah 
dilontarkan oleh Menhankam Sudarsono dalam kerangka 
perubahan dukungan dunia internasional seperti itu, 
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Ill. Perspektif Penegakan HAM 
Upaya mengusut pelanggaran HAM oleh militer 

merupakan hal yang sangat sensitif dan menimbulkan 
perlawanan tinggi terhadap pemerintahan Wahid, karena 
mereka yang diduga terlibat masih memiliki kekuasaan 
atau pengaruh, dan hidup. Sehingga, untuk mengusut 
kasus ini secara tuntas dan dapat membawa pelakunya 
ke pengadilan, pemerintahan Wahid membutuhkan 
dukungan, baik secara moral maupun material, dalam 
bentuk data, advokasi hukum dan sebagainya, dari 
negara-negara besar yang selama ini berpengalaman 
dalam mengungkap kasus pelanggaran dan kejahatan 
HAM berat. Tekanan internasional yang intensif karenanya 
menjadi faktor pendukung bagi pemerintahan Wahid dalam 
mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM untuk 
memenuhi tuntutan keadilan masyarakat yang selama ini 
dikesampingkan.14 Lebih jauh lagi, hal ini merupakan salah 
satu upaya lain untuk membuktikan komitmen 
pemerintahan baru terhadap demokrasi dan penegakan 
HAM. 

terlepas dari kegagalannya dalarn memperoleh dukungan 
dari mayoritas sipil anggota parlemen, yang justru 
mengulur waktu, dengan memberikan batas akhir lebih 
lama, yaitu tahun 2009, masa akhir keanggotaan parlemen 
periode berikutnya. 
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Dari perspektif penegakan HAM, jika dikaji secara lebih 
mendalam, rangkaian kunjungan Presiden Wahid ke 
mancanegara, terutama ke negara-negara Barat, selain 
untuk memperoleh dukungan internasional secara 
langsung dari para pemimpin negara-negara yang 
dikunjunginya, di sisi lain sebenarnya juga dilakukan dalam 
upaya menumbuhkan kepercayaan dunia internasional 
terhadap pengimplementasian hukum nasional oleh aparat 
hukum negeri sendiri (Indonesia). Sehingga, secara tidak 
langsung, langkah Presiden Wahid ini seharusnya dapat 
dipahami pula sebagai upaya melindungi kehormatan 
bangsa dari intervensi bangsa asing terhadap penegakan 
hukum nasional. Dari sudut pandang yang lebih sinis dapat 
dikatakan, diplomasi luar negerinya dilakukan justru untuk 
"melindungi" putera-putra bangsa, baik para pembuat 
maupun pelaksana kebijakan sipil dan militer, dari kejaran 
peradilan internasional, atas beberapa kebijakan mereka 
yang dinilai telah melanggar HAM selama ini. Tetapi 
masalahnya, tidak banyak orang yang dapat dengan 
mudah atau cepat memahami kebijakan yang telah, 
apalagi tengah, dilakukannya, termasuk dalam masalah 
luar negeri. 

Sementara diketahui, baik dalam kesempatan di 
luar negeri maupun di Indonesia, mereka yang bekerja di 
LSM dan organisasi-organisasi pengawas HAM 
internasional. khususnya yang berada di bawah 
subordinasi PBS. telah dengan gencar mengkritik upaya 
pemerintah Indonesia pasca-Soeharto dalam memenuhi 
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komitmen mereka menegakkan dan menghukum secara 
serius para pelanggar HAM. Bahkan Kofi Annan, Sekjen 
PBB, dan Marie Robinson dari Komite Tinggi HAM PBB, 
telah berulangkali mengingatkan mengenai hal tersebut, 
di antaranya dalam kesempatan kunjungan langsung ke 
beberapa pejabat tinggi Indonesia yang berkompeten 
dalam masalah ini.15 Yang terakhir, tim pencari fakta untuk 
Kasus Attambua yang dibentuk PBB segera setelah 
selesainya pelaksanaan Millennium Summit September 
2000 yang lalu, sebelum meninggalkan Indonesia, terus 
menerus menekankan mengenai pentingnya proses 
pengadilan bagi para pelanggar HAM berat di Indonesia. 
Karena pentingnya masalah ini, dalam kaitan dengan 
tuntutan hukuman terhadap mereka yang diduga telah 
melakukan pelanggaran HAM pasca-referendum di Timar 
Timur, yang juga telah mengakibatkan tewasnya para 
pekerja sosial PBB, tim pencari fakta PBB untuk Kasus 
Attambua, secara khusus telah menemui Ketua DPRRI 
dan mendesak pemerintah Indonesia untuk segera 
menyelesaikan secara tuntas tuntutan hukum tersebut, di 
bawah bayang-bayang ancaman dapat digelarnya 
peradilan internasional, seperti yang telah berlngasung 
terhadap para pelanggar HAM berat di Rwanda dan 
Bosnia-Herzegovina. 

Di luar tekanan yang diberikan terhadap DPR, 
tentu saja. Presiden Wahid menjadi orang yang sangat 
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concern dengan tekanan internasional yang semakin keras 
terhadap proses peradilan para pelanggar HAM berat 
tersebut. Sebab, ini merupakan telah menyentuh dua hal 
sekaligus, yakni soal kredibilitas bagi pemerintahannya di 
mata dunia internasional dan di dalam negeri dalam isu 
intervensi asing. Di mata dunia internasional, 
ketidakmampuan Presiden Wahid dalam hal tersebut akan 
berdampak buruk terhadap kesungguhannya dalam 
penegakan HAM. Sedangkan di mata bangsa sendiri, akan 
dinilai sebagai tunduk terhadap tekanan dan intervensi 
asing. Jadi, kembali lagi ke pokok semula yang ingin 
disampaikan, rangkaian kunjungan Presiden Wahid ke 
mancanegara sebenarnya memiliki tujuan ganda ke dalam 
dan ke luar. Di samping untuk mendapatkan dukungan 
masyarakat internasional atas kebijakan politik 
demokratisasi dan penegakan HAM, juga untuk mencegah 
digelarnya peradilan internasional terhadap para putera 
bangsa pelanggar HAM berat pada masa sebelum dan 
tengah berlangsungnya pemerintahan beliau. Tetapi, dua 
tujuan ganda ini, khususnya yang disebut belakangan, 
tidak dapat dikatakan sebagai ketidakseriusan ataupun 
sikap ganda Presiden Wahid dalam penegakan HAM. 
Sebab, dalam masa pemerintahannya inilah Rancangan 
Undang-undang (RUU) Peradilan HAM diajukan dan 
dibicarakan di DPR dengan serius, sehingga telah 
mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan 
dengan materi rancangan yang sebelumnya. Sementara, 
para elit politik dan militer yang terlibat dalam dugaan 
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IV. Respons Menghadapi Disintegrasi 
Jika diperhatikan, rangkaian perjalanan luar negeri 

yang dijalankan Presiden Wahid tidak beberapa lama 
sejak pelantikannya sebagai Presiden RI ke-4, memiliki 
beberapa misi utama, antara lain untuk mendapatkan 
dukungan internasional bagi keutuhan teritorial Indone 
sia. Dalam hal ini, Presiden Wahid telah mengingatkan 
berbagai negara bahwa kunjungannya ke mancanegara, 
terutama ke negara-negara besar, adalah dalam misi 
mempertahankan integrasi nasional Indonesia, yang 
merupakan kepentingan seluruh dunia.16 Sebagaimana 
dijelaskan Menlu Shihab, Indonesia berusaha 
mengutamakan diplomasi untuk mendapatkan dukungan 
internasional, terutama dari negara-negara ASEAN, AS, 
Eropa, dan Asia Pasifik, seperti Australia, RRC dan 
Jepang, terhadap kebijakan pemerintah dalam merespons 
ancaman disintegrasi bangsa, yang dinilai merupakan 
salah satu kepentingan nasional yang bersifat mendesak 
dan perlu diprioritaskan.17 Sehingga, dipilihnya negara 
negara ASEAN sebagai sasaran utama kunjungan luar 
negerinya dinilai sangat bijak, karena kesamaan visi untuk 

pelanggaran HAM berat pasca-referendum di Timor Timur, 
tengah dipersiapkan proses pengadilannya. 
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mempertahankan integritas teritorial negara-negara 
ASEAN harus dimulai dari lingkungan tetangga terdekat. 
Sebab, kalau ada pemberontakan dalam negeri, negara 
tetangga bisa dijadikan sasaran bersembunyi dari 
kelompok yang menentang pemerintah yang sah. Kasus 
pelarian politik para gerilyawan GAM ke Malaysia, dari 
mana mereka terus melanjutkan perlawanan politik dan 
perjuangan bersenjatanya melalui kampanye politik dan 
penyelundupan peralatan militer, merupakan salah satu 
contohnya. ltulah sebabnya, Presiden Wahid sejak 6 
Nopember 2000 melakukan lawatan ke negara-negara 
ASEAN, dengan memulainya, dengan kunjungan ke Kuala 
Lumpur, Malaysia. Sehingga, selain mempunyai tujuan 
strategis dimaksud, kunjungan ini sekaligus merupakan 
silaturahmi secara resmi ke para kepala negara dan 
pemerintahan ASEAN, setelah ia baru saja terpilih sebagai 
Presden RI, seperti yang selama ini telah menjadi tradisi 
di lingkungan ASEAN.18 

Dari Kuala Lumpur itu sendiri, Presiden Wahid 
memperoleh kepastian dari PM Mahathir mengenai sikap 
resmi pemerintah Malaysia yang tidak membantu aktifitas 
para separatis GAM, yang selama ini dicurigai banyak 
dijalankan melalui para pekerja migran asal Aceh. Disadari 
oleh pemerintah Malaysia, aktifitas mereka telah 
merepotkan para petugas keamanan Malaysia, di samping 
merepotkan hubungan bilateral dengan pemerintah lndo- 
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nesia. Pasca-kunjungan Presiden Wahid, kerja sama lintas 
perbatasan antara aparat keamanan kedua negara seperti 
yang telah dilakukan selama ini tampaknya harus 
ditingkatkan, dengan turut memperhatikan aktifitas lintas 
batas para aktifis GAM di sekitar perbatasan Malaysia, 
termasuk kawasan perairannya, yang seringkali dijadikan 
jalur penyelundupan senjata ke Aceh. Sehingga, lawatan 
luar negeri pertama ke negara-negara ASEAN telah 
direspons dengan kesamaan sikap mengenai masalah 
keamanan domestik kedua negara, dan juga keamanan 
di kawasan, setelah diperoleh komitmen bantuan Malay 
sia untuk mengatasi krisis ekonomi serius yang masih 
belum pulih di Indonesia, dengan pengiriman tambahan 
bantuan beras senilai 750 juta ringgit. 

Dukungan terhadap pemerintahan baru Indonesia 
di bawah kepemimpinan Abdurrachman Wahid dan 
integritas teritorial Indonesia, diperoleh pemimpin baru 
Indonesia itu dalam perjalanan selanjutnya beliau ke 
Bangkok (Thailand), Yangoon (Myanmar), Vientiane 
(Laos), Phnom Penh (Kampuchea), Hanoi (Vietnam), dan 
Manila (Philipina). Diketahui, negara-negara seperti Thai 
land, Myanmar, Kampuchea dan Philipina menghadapi 
masalah-masalah domestik yang serupa atas keamanan 
dalam negeri mereka masing-masing, dalam bentuk 
resistensi atau perlawanan sementara atas ketidakpuasan 
politik terhadp pemerintah yang baru terpilih atau berkuasa 
dan juga berupa ancaman pemisahan diri dari kelompok 
kelompok minoritas yang ada, sebagai warisan masa lalu, 
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yang telah lama ada, termasuk akibat kekeliruan kebijakan 
pemerintah kolonial. Seiring dengan ancaman separatisme 
dan disintegrasi yang semakin meningkat terjadi di Indo 
nesia pasca-jatuhnya Soeharto, wajar saja jika komitmen 
politik atas integritas teritorial masing-masing negara 
ASEAN semakin menguat. Sehingga, sejalan dengan 
prinsip non-intervensi yang telah lama dipegang oleh 
ASEAN, upaya untuk tidak memberi peluang, apalagi 
membantu, kelompok separatis di negara tetangga 
sesama anggota ASEAN, dan, jika bisa, sama-sama untuk 
membantu memberikan solusi atas masalah ini, adalah 
konstruktif sekali. 

Persoalan kelompok minoritas muslim Patani di 
Thailand, Karen di Myanmar, friksi politik di antara 
penguasa baru Kampuchea, dan masalah minoritas 
muslim di Mindanao adalah hal-hal yang tidak mudah di 
atasi dan membutuhkan pemahaman dan kerja sama yang 
arif di kalangan ASEAN untuk mengatasinya, tidak dalam 
kerangka intervensi. Adapun hal yang patut dicatat dari 
langkah awal lawatan Presiden Wahid ke mancanegara 
adalah dukungan spontan yang serempak dari para 
tetangga Indonesia, negara-negara anggota ASEAN, 
terhadap keutuhan teritorial Indonesia. Dengan kunjungan 
perkenalan keliling ASEAN ini, Presiden Wahid dapat 
mencari konfirmasi dan meng-counter informasi yang 
dapat menganggu keharmonisan hubungan antarnegara 
ASEAN akibat, misalnya, adanya pemberitaan dukungan 
pemerintah Malaysia atas kelompok separatis GAM dan 
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dukungan kelompok separatis Mindanao terhadap 
kelompok yang terlibat dalam konflik di Maluku. Selain ini 
merupakan dukungan atas kepemimpinan baru Presiden 
Wahid, bagi negara lain, secara timbal balik, ini juga 
merupakan jaminan bagi negara kecil di ASEAN, seperti 
Singapura, bahwa Presiden baru Indonesia itu akan tetap 
mempertahankan sikap toleransinya terhadap berbagai 
eksistensi perbedaan dan kelompok yang lemah secara 
politik, misalnya kelompok minoritas Cina, yang sebelum 
Soeharto jatuh sering menjadi kambing hitam persoalan 
ekonomi dan politik yang tengah terjadi.19 Secara 
keseluruhan, dari kunjungan Presiden Wahid keliling 
ASEAN, sejak 6-10 Nopember 2000, dapat disimpulkan 
bahwa negara-negara ASEAN menyadari, kawasan 
ASEAN yang cukup luas cakupan geografisnya akan 
terganggu prospek keamanannya, jika Indonesia, negara 
anggota yang terbesar jumlah penduduk dan luas 
geografisnya, mengalami instabilitas akibat proses 
disintegrasi. 

Seperti diketahui, Presiden Wahid juga telah 
melakukan kunjungan perjalanan ke Papua Nuigini (PNG), 
negara tetangga Indonesia yang berbatasan langsung 
dengan lrian Jaya, wilayah Indonesia paling Timur yang 
dewasa ini sedang bermasalah dengan gerakan 
separatismenya. Sekalipun dinilai agak terlambat, ia telah 
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merencanakan kunjungan dalarn waktu dekat ke negara 
negara besar di kawasan Pasifik Selatan, yakni Australia 
dan Selandia Baru, yang hubungan bilateralnya 
belakangan mengalami masalah dengan Indonesia, 
terutama terkait dengan sikap mereka yang kontroversial 
dalam solusi masalah Timar Timur. Namun, kunjungan ke 
kedua negara tersebut, yang semula akan dilakukan akhir 
Nopember 2000, ditunda karena adanya tekanan 
parlemen (DPR) yang kuat, terkait dengan sikap mereka 
di Timar Timur yang dinilai tetap yang arogan, termasuk 
pada masa pasca-referendum, dengan lnterfetnya, yang 
dinilai belum dapat dimaafkan oleh pihak Indonesia.'? 
Walaupun demikian, terhadap ancaman disintegrasi In 
donesia yang semakin memburuk akibat tuntutan 
pemisahan diri dan kemerdekaan lrian Jaya, dan di 
tengah-tengah adanya kecurigaan akan dukungan dan 
intervensi ketiga negara itu atas gerakan separatisme di 
lrian Jaya, baik PNG, Australia maupun Selandia Baru, 
secara umum dapat dinilai tetap mendukung integritas 
teritorial Indonesia. 

Sebagai bukti keseriusan Presiden Wahid untuk 
memperoleh dukungan internasional atas kedaulatan In 
donesia terhadap lrian Jaya yang hendak memisahkan 
diri, dari tetangga terdekatnya yang berbatasan langsung 
dengan wilayah itu, ia telah mengadakan kunjungan ke 
PNG. Sementara, pemerintah PNG secara tegas telah 
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menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Indone 
sia atas wilayah lrian Jaya yang sedang bergolak dan 
memperlihatkan penentangannya. Sikap pemerintah PNG 
cukup serius, karena ditindaklanjuti dengan peningkatan 
patroli di sepanjang wilayah perbatasan dengan Indone 
sia yang menjadi wilayah pertikaian, dengan tindakan akan 
memulangkan penduduk lrian Jaya yang masuk atau 
mengungsi karena pemberontakan, ke wilayah PNG. 
Walaupun memiliki hubungan geografis dan kultural 
dengan penduduk lrian Jaya, secara eksplisit PM PNG, 
Sir Mekere Morautahe, telah menyatakan bahwa pihaknya 
sangat menghormati kedaulatan dan integritas negara 
Indonesia. Karenanya, apa yang sedang terjadi di Indo 
nesia saat ini, baginya merupakan masalah dalam negeri 
lndonesia.21 

Pemerintah Australia pun, walaupun belum sempat 
dikunjungi oleh Presiden Wahid, dan belakangan dicurigai 
turut memberi angin kepada para gerakan separatisme 
lrian Jaya yang mulai gencar melakukan lobi ke berbaqs 
kalangan di Australia, melalui Menlu Alexander Down 
telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak ben:: 
mend ukung Papua Merdeka.22 Bahkan, dalam 
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kesempatan mengikuti pertemuan Pemimpin Ekonomi Asia 
Pasifik (AELM) ke-8 pada 15-16 Nopember 2000, di Brunei 
Darussalam, PM Australia John Howard dan PM Selandia 
Baru Helen Clark telah menyatakan secara eksplisit bahwa 
wilayah lrian Jaya adalah bagian yang tidak terpisahkan 
dari lndonesia.23 Peneqasan sikap yang disampaikan oleh 
PM Howard ini sudah merupakan bagian dari isi position 
paper mengenai sikap Canberra terhadap Indonesia, 
terutama dalam kaitannya dengan integritas teritorial ln 
donesia. 24 

Sebagai indikator adanya hasil konstruktif dari 
perjalanan diplomatik Presiden Wahid ke luar negeri 
adalah dapat diperolehnya dukungan internasional 
terhadap integritas teritorial lndonesia.25 Sampai sekarang, 
setahun pasca-pemerintahan Presiden Wahid, diketahui 
belum ada sebuah negara pun yang mendukung gerakan 
separatisme di Indonesia dengan tuntutan 
~- emerdekaannya." Sebagai contoh, walaupun para 

ndukunq kemerdekaan Aceh telah berulang kali 
- .. 'iendekati berbagai negara dan organisasi internasional, 
terutama PBB, agar memberi dukungan mereka, namun 
dunia internasional tetap mendukung integritas teritorial 
Indonesia. Demikian halnya terhadap tuntutan separatisme 
Maluku, Riau dan lrian Jaya. 
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V. Kesalahan Persepsi: PLN Pro-Israel 

Sejak awal diketahui, Abdurrachman Wahid 
memiliki pandangan yang rasional dan moderat terhadap 
berbagai hal, serta rasa percaya diri yang tinggi dalam 
mengambil keputusan secara mandiri. Latarbelakang inilah 
yang turut mewarnai sikap-sikapnya dalam mengambil 
berbagai keputusan kenegaraan yang penting. Sehingga, 
bukanlah suatu hal yang mengejutkan, jika tidak lama 
setelah memangku jabatannya sebagai Presiden, Wahid 
mengumumkan kebijakan untuk membuka hubungan 
dagang dengan Israel. Bagi mereka yang mengetahui 
visi Wahid selama ini, seharusnya keputusannya tidak 
diniai terlalu kontroversial. Karena, selain dulu, sebelum 
menjadi Presiden, ia pernah mengemukakan gagasan 
yang lebih progresif dari itu, yakni perlunya nanti Indone 
sia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dengan 
alasan neqara-neqara Arab seperti Mesir dan Yordania 
telah membuka hubungan diplomatik penuh setelah 
ditandatangani perjanjian perdamaian antara Israel dengan 
Palestina, maka dengan gagasan membuka hubungan 
bilateral dengan Israel terbatas pada hubungan dagang, 
sebetulnya, hal tersebut bukanlah suatu hal yang terlalu 
mengejutkan. 

Baik gagasan yang tampak lebih progresif, maupun 
yang kurang progresif di atas, keduanya telah diputuskan 
Presiden Wahid dengan perhitungan kepentingan 
pragmatis negara, yaitu dengan melihat relevansi dengan 
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situasi yang sedang berkembang. Presiden Wahid dan 
Menlu Shihab, walaupun menilai masih belum waktunya 
bagi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik 
dengan Israel, namun melihat pentingnya untuk menjalin 
hubungan dagang dengan Israel. Manfaat yang 
diperhitungkan pemerintahan Wahid dengan pelaksaan 
gagasan kebijakan baru itu adalah, Indonesia dapat 
terlibat atau menjadi mediator dalam proses perdamaian 
Timur Tengah, di samping bisa mengambil manfaat dari 
kekuatan ekonomi dan teknologi Israel yang sangat luar 
biasa.27 Presiden Wahid dan Menlu Shihab bukannya 
tanpa perhitungan dalam hal ini, sebab pembukaan 
hubungan dagang harus dijalankan dengan syarat, yakni 
Indonesia bisa bicara demi kepentingan rakyat Palestina. 
Maksudnya, sebagai negara muslim terbesar di dunia, 
Indonesia harus ikut didengar atau dilibatkan dalam proses 
perdamaian di Timur Tengah. 

Sementara, Dunia Arab pun pada mulanya 
mendukung posisi Indonesia (baca: keputusan Presiden 
Wahid) yang berniat menjalin hubungan dagang dan 
ekonomi dengan Israel, sepanjang tidak mengabaikan hak 
politik dan hak-hak bangsa Palestina lainnya secara 
menyeluruh.28 Jadi, pihak Palestina dan negara-negara 
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Arab lainnya yang berkepentingan dengan gagasan 
Presiden Wahid untuk menjalankan pendekatan baru yang 
terbatas dengan Israel, menilai secara dewasa bahwa 
Indonesia memiliki pilihan bebas untuk menentukan 
kebijakannya sendiri dalam menjalin kerja sama dengan 
negara lain di era globalisasi. Tanpa bermaksud mendikte 
posisi atau memaksakan kebijakannya kepada pemerintah 
Indonesia, negara-negara Arab, berharap rencana 
kebijakan baru tersebut jangan sampai mengguncang 
hubungan yang telah terbentuk sejak lama antara 
Palestina, Arab dan Indonesia. Persoalannya bagi 
pemerintah Wahid adalah datangnya kemudian tekanan 
dan oposisi yang kuat terhadap rencana kebijakannya itu 
dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan 
politik (parpol). Tekanan gelombang demonstrasi massa 
yang terus meningkat dari rakyat sendiri yang masih belum 
dapat menerima sikap Israel yang dinilai tidak akan 
sungguh-sungguh, selanjutnya telah membuat pemerintah 
Wahid untuk menarik kembali gagasannya tersebut. 

Disadari, untuk berani membuat keputusan secara 
independen ataupun mengintroduksi sebuah kebijakan 
baru yang mungkin akan banyak ditentang oleh 
masyarakat, dibutuhkan rasa percaya diri yang tinggi. 
Namun, ini saja tidaklah cukup, mengingat tidak ada 
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jaminan bahwa tudingan dan kecaman negatif tidak akan 
muncul. Sehingga, adalah sesuatu yang wajar pula, jika 
gagasan yang dilontarkan Presiden Wahid untuk membuka 
hubungan dagang dengan Israel, tidak dapat dilepaskan 
dari adanya tudingan bahwa ia telah terkontaminasi 
gerakan Zionisme internasional, apalagi bila mengingat 
kedudukan dan aktifitasnya selaku salah satu pendiri 
Yayasan Shimon Peres dan kedekatannya dengan tokoh 
agama Yahudi dan Partai Buruh. Sayangnya, pandangan 
yang bersifat subyektif begitu dominan, sehingga orang 
sulit sekali untuk dapat menerima argumentasi bahwa 
tidak semua orang Israel bersikap Zionis maupun 
berpikiran ekstrim atau orthodoks. Sementara, tokoh 
seperti Yitzhak Rabin dan Simon Peres yang mau 
mengambil resiko kehilangan hidupnya demi terwujudnya 
perdamaian di Timur Tengah, tentu tidak dapat disamakan 
dengan Ariel Sharon. Begitu pula dengan terdapatnya 
kelompok dalam masyarakat Yahudi yang pro-perdamaian 
abadi di Timur Tengah. Di samping itu, banyak pula yang 
alpa bahwa Wahid sebagai pribadi sejak lama telah aktif 
dalam berbagai kegiatan lintas agama dan aliran politik 
di dunia internasional, termasuk halnya bergaul dengan 
orang-orang dari kalangan Hindu, Budha, Kristen, Kong 
Hu Chu, dan bahkan Marxis. 

Secara teoritis alasan Presiden Wahid memang 
cukup kuat, sebab ia mempunyai argumentasi yang cukup 
rasional, yaitu selama ini Indonesia tidak pernah 
menggugat hubungan diplomatiknya dengan bekas negara 
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Uni Soviet dan RRC, yang secara ideologis memang 
berbeda, dan dalam konstitusinya tidak mengakui 
eksistensi Tuhan. Sebagai konsekuensinya, menjadi tidak 
rasional untuk tidak melakukan hubungan sama sekali 
dengan Israel, yang justru mengakui adanya Tuhan.29 

Seperti telah dikemukakan oleh Menlu Shihab, yang 
hendak dijalankan oleh pemerintahan Wahid adalah 
sebuah kebijakan luar negeri yang pragmatis dan 
berimbang (balanced foreign policy) dengan semua pihak, 
tanpa harus menjual prinsip-prinsip yang telah disepakati 
bersama dalam konstitusi nasional. Sebagai contoh 
gamblangnya, Indonesia perlu mendekatkan diri dengan 
RRC tanpa harus membuat AS marah. Demikian pula, 
Indonesia perlu mendekatkan diri pada Israel, dengan 
tujuan orang-orang Barat yang dikuasai oleh lobi Israel 
itu bisa melihat bahwa Indonesia ini cukup berimbang 
dalam politiknya luar neqerinya." 

Selain melihat latarbelakang karakter pribadi, 
aktifitas dan pengalaman pribadi Abdurrachman Wahid 
selama ini, dasar dari gagasan Presiden Wahid untuk 
membuka hubungan dagang dengan Israel adalah 
kepentingan pragmatis yang ingin diberikan kepada 
Indonesia, yakni upaya menarik investasi asing yang 
begitu banyak dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang 
Yahudi di berbagai belahan dunia, terutama di AS dan 
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Eropa. dan tidak semata di negara asalnya, yaitu Israel. 
Mengingat kondisi negara kita yang dalam tengah 
mengalami krisis ekonomi yang berat berkepanjangan, 
upaya mencari pemasukan investasi asing dari berbagai 
pihak di berbagai tempat, tentu menjadi solusi alternatif. 
Memang. kalau dilihat hanya dari potensi perdagangan 
Israel, tidaklah menggiurkan, tetapi, mengingat jaringan 
lobi ekonomi yang begitu luas yang dimiliki oleh Israel di 
dunia ini, maka Indonesia sangat memerlukannya untuk 
kepentingan pemulihan ekonomi nasional.31 Bersamaan 
dengan potensi teknologi modern yang dikuasainya, posisi 
Israel semakin menjadi menarik perhatian. Diketahui, 
negara-negara seperti Yordania, Muangthai, Singapura, 
Taiwan dan Afrika Selatan telah memanfaatkan 
hubungannya dengan Israel untuk keuntungan pragmatis 
ekonomi dalam meraih investasi asing dan alih teknologi. 

Mengetahui bahwa sampai sekarang sikap Israel 
masih belum jelas dan tidak konsisten menaati persetujuan 
perdamaian yang telah dirintis mantan PM Yitzhak Rabin 
dan disepakati bersama pemimpin Palestina Yasser Arafat, 
maka adalah juga cukup beralasan bagi para pengritik 
Presiden Wahid yang mengkuatirkan konsekuensi 
pembukaan hubungan bilateral Indonesia dengan Israel, 
walaupun terbatas pada hubungan dagang saja, dapat 
mengurangi kewibawaan sikap Indonesia dalam 
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menghadapi Israel dan mendukung sepenuhnya 
perjuangan negara-negara Arab, khususnya Palestina, 
dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dan 
kemerdekaan secara penuh. Dikuatirkan. selama pihak 
Israel keras kepala dan tidak mengakui hak-hak rakyat 
Palestina, hubungan dagang pun tidak dapat dijalankan 
dengan mulus. Di samping itu, terdapat keraguan apakah 
pihak Israel mau dengan sungguh-sungguh membantu 
Indonesia ke luar dari krisis ekonomi. Sementara di sisi 
lain, para pemilik modal Yahudi sebelumnya malah telah 
dicurigai sebagai pemicu terjadinya krisis ekonomi Asia, 
termasuk Indonesia, dengan aksi spekulasi mereka dalam 
pasar uang dunia. Di samping itu, juga terdapat keraguan 
apakah memang membuka hubungan terbatas pada 
bidang perdagang pun, akan memberikan manfaat yang 
signifikan. Sebab, dengan jumlah penduduk sebanyak 6 
juta jiwa dan utang luar negeri sebesar US$ 18, 7 miliar, 
kondisi ekonomi Israel dinilai tidaklah bagus. Sehingga, 
apakah sikap pemerintahan Wahid itu bukan lebih 
bermakna sebagai konsesi politik atas tekanan-tekanan 
politik dan ekonomi AS dan Barat yang telah menggoyang 
dua pemerintahan Indonesia sebelumnya.32 

Rencana Presiden Wahid untuk membuka 
hubungan dagang dengan Israel, yang dianggap sebagai 
sikap keras kepalanya, sebetulnya tidaklah tepat. Sebab, 
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VI. Konfrontasi dengan Singapura? 
Kepribadian Presiden Wahid yang dikatakan tem 

peramental dan sulit mengontrol komentarnya dinilai oleh 
para pengkritik dan oposannya sebagai masalah dan 
kendala pula terhadap implementasi kebijakan luar negeri, 
khususnya dalam mempertahankan hubungan 

ia ternyata kemudian membatakan rencananya, sebagai 
sikap yang tepat dalam merespons terus mengalirnya 
tekanan massa yang besar di dalam negeri dan 
perkembangan situasi politik internasional yang tidak 
kondusif, terutama di lapangan. la tidaklah tepat dikatakan 
selalu memperlihatkan sikap keras kepala, melainkan 
sangat bersikap moderat, tidak pernah ekstrim, pragmatis 
dan berpandangan universal. Karena itu, sikap yang 
mulanya memperlihatkan sikap manis pada Israel tersebut, 
dalam tempo sekitar setahun sesudahnya, dapat berubah, 
setelah Israel kembali melakukan beberapa tindakan 
kekerasan atas penduduk sipil Palestina dan pelecehan 
terhadap eksistensi kedaulatan negeri itu.33 Tetapi, sikap 
Presiden Wahid yang demikian, tidak dapat secara begitu 
saja disimpulkan sebagai tidak jelas atau konsisten. 
Karena, sikapnya masih tampak proporsional, sejalan 
dengan perkembangan situasi yang sesungguhnya. 
Sementara, penilaian yang tepat adalah bahwa sikap dan 
kebijakan yang diambilnya tidak bersifat konfrontatif. 
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bertetangga baik. Komentarnya yang menyatakan 
kekecewaannya terhadap Singapura, setelah menghadiri 
KTT ASEAN dan KTT ASEAN Plus Three. 24-25 
Nopember 2000, yang menilai Singapura telah 
melecehkan bangsa Melayu dan selalu mau untung 
sendiri, adalah contoh yang aktual mengenai hal 
tersebut.34 Lebih-lebih lagi, komentar negatifnya terhadap 
Singapura dan para pemimpinnya soal "perselisihan" 
negeri itu dengan Malaysia mengenai "pengambilalihan" 
30% bongkar-muat kapal-kapal dagang Singapura, dan 
juga mengenai cara pemerintah negeri itu terhadap Ma 
laysia dalam soal jual-beli air, dianggap telah terlalu 
berlebihan, sebagai emosional dan tidak hati-hati.35 

Karena, tudingan seperti itu dinilai salah alamat, yang 
selain tidak mencerminkan solidaritas dan persaudaraan 
antara sesama negara ASEAN, juga merupakan sikap 
menggertak, yang akan tidak dipedulikan oleh negara 
negara tetangga, mengingat posisi Indonesia kini tidak 
sekuat dan sestabil dulu, sebelum krisis ekonomi yang 
berkepanjangan melanda.36 Dikuatirkan, implikasinya tidak 
hanya dapat mempengaruhi hubungan antara Singapura 
dan Indonesia, khususnya di bidang bisnis dan investasi 
asing, tetapi sekaligus hubungan antara negara ASEAN. 



35 

• Lihat "Gus Dur Mulai Lakukan Lawatan lnternasional", Media Indonesia. 7 
Nopember 1999: 1. 

·· "Gus Dur Minta Lee Kuan Yeww Jadi Penasehat Ekonomi RI", Kompas, 7 
Nopemher 1999: 1. 

Kalau diingat kembali secara kronologis perjalanan 
hubungan bilateral Singapura-lndonesia dalam periode 
singkat pemerintahan Wahid ini, sebenarnya kekecewaan 
Presiden Wahid cukup beralasan. Karena, selama ini ia 
telah cukup bersabar mengharapkan respons yang 
memadai dari Singapura di tingkat bilateral dan regional. 
Seperti diketahui, baru saja ia terpilih sebagai Presiden 
Indonesia yang legitimate, ia mengambil inisiatif langsung 
berkunjung ke Singapura, dan memilih negara kecil, 
namun makmur itu, sebagai negara tujuan pertamanya 
dalam rangkaian perjalanan keliling ASEAN, yang 
kemudian diteruskan ke AS dan Jepang.37 Pada saat 
kunjungan ini pun, ia telah meminta Menteri Senior 
Singapura, Lee Kuan Yew, yang sangat dihormati dan 
berpengaruh di sana, untuk menjadi penasihat ekonomi 
lndonesia.38 Lalu, dalam tempo yang tidak terlalu lama 
setelah itu, PM Singapura Goh Chok Tong membalas 
kunjungan Presiden Wahid ke Jakarta, dengan membawa 
puluhan pengusaha Singapura untuk menanarnkan 
investasinya di Indonesia. Tetapi, tampaknya Presiden 
Wahid tidak cukup puas dengan respons Singapura secara 
menyeluruh, sehingga penolakan Singapura untuk 

yang sudah dibina secara susah payah selama puluhan 
tahun. 
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untuk 
dalam 

dengan 

menjadi alasan yang cukup baginya 
mengungkapkan sikap egois Singapura 
menjalankan hubungan bilateral dan regional 
Indonesia. 

Di kalangan anggota parlemen Indonesia (DPRRI) 
sendiri telah diketahui secara luas bahwa selama ini 
Singapura sering membuat kecurangan dengan para 
negara tetangganya, terutama dengan Indonesia. Sebagai 
contoh, sampai saat ini Singapura tidak mau mengikat 
perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sehingga banyak 
penjahat ekonomi dari Indonesia yang berlindung di negeri 
itu, dengan alasan posisinya hanya sebagai negara tran 
sit dan masih terikat sebagai negara persemakmuran.39 

Negeri itu juga sampai saat ini tidak mau menerbitkan 
neraca perdagangan luar negerinya dengan Indonesia. 
Hal ini didukung oleh informasi dari para diplomat Indo 
nesia di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Semua 
sikap tersebut oleh para anggota parlemen Indonesia 
dinilai sebagai sebuah kesalahan dan pencerminan sikap 
arogan Singapura terhadap negara tetangganya, 
lndonesia." Padahal, negara tetangganya ini, bersama 
sama dengan Malaysia, yang juga acapkali berselisih 

mendukung gagasan pembentukan Forum Pasifik Barat, 
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dengan Singapura, telah banyak berperan dalam ASEAN 
dan sangat berjasa bagi kemajuan ekonomi negeri yang 
kecil namun makmur itu. 

Sementara, dalam Kasus Singapura, yang dikecam 
oleh para anggota parlemen Indonesia atas Presiden 
Wahid adalah cara penyampaiannya kritiknya yang dinilai 
tidak tepat dan elegan, yang seharusnya dapat 
disampaikan melalui Menlu Shihab untuk dibicarakan 
secara tertutup lebih lanjut dengan pihak negeri itu. 
Dengan demikian, hal tersebut tidak akan terpublikasi luas, 
tidak akan berpengaruh dan dapat menggangu hubungan 
dalam ASEAN, di mana Indonesia sangat berkepentingan 
dengan eksistensi ASEAN, yang merupakan cornerstone 
politik luar negeri Indonesia, dan Singapura merupakan 
salah satu negara anggotanya yang sangat maju dan 
berpengaruh secara ekonomi dalam organisasi regional 
itu. Dengan kata lain, seharusnya Indonesia tidak 
mengembangkan sikap konfrontatif dengan Singapura, 
melainkan tetap mempertahankan prinsip ko-operatif.41 

Anggota parlemen yang lainnya mempertanyakan., 
seharusnya Presiden Wahid sudah menyadari sikap 
Singapura yang tidak fair itu sejak dini dan jangan 
mengangkat Menteri Senior dan mantan PM Singapura 
Lee Kuan Yew sebagai salah seorang penasehat 
ekonominya.42 
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Jika dikaji lebih mendalam, Presiden Wahid 
tidaklah sendirian dalam memperlihatkan sikap kerasnya 
terhadap Singapura, sehingga telah dikritik sebagai 
mengembangkan sikap yang konfrontatif. Sebab, 
pemimpin Indonesia pada masa Orde Lama, seperti 
Soekarno, dan pada masa Orde Baru, yaitu Habibie, 
sama-sama pernah memperlihatkan reaksi emosionalnya 
terhadap sikap pemerintah Singapura yang dinilai tidak 
kondusif dengan kepentingan nasional Indonesia. Kalau 
pernyataan mantan Presiden Soekarno di masa lalu diakui 
sangat konfrontatif dan agitatif, maka pernyataan mantan 
Presiden Habibie dapat dikategorikan cukup arogan pula. 
Karena, orang tentu masih hangat ingatannya dengan 
pemyataannya tentang Singapura yang mengecilkan 
eksistensi negeri tersebut, dengan menyebutnya hanya 
merupakan "titik merah yang kecil" (little red dot) dalam 
peta Asia Tenggara.43 Namun, seperti halnya Soekarno 
yang anti-kapitalisme, maupun Habibie yang akomodatif 
terhadap sistem itu, Wahid memiliki rasa percaya diri 
yang tinggi dalam berhubungan dengan negara-negara 
asing. lni wajar saja diperlihatkan oleh para pemimpin 
yang memiliki intelektualitas yang tinggi. 

Pakar masalah internasional juga menyadari 
respons tidak positif Singapura terhadap Indonesia, 
terutama dalam ketidakseriusan memberikan bantuan 
yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia untuk 
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pemulihan ekonomi nasional, akibat krisis berat yang 
tengah melanda.44 Kesalahan yang lebih berat lagi adalah 
sikap Singapura yang seolah-olah menikmati penderitaan 
yang sedang dialami tetangganya dengan tidak segera 
menanggapi himbauan pemerintah Indonesia untuk 
menghentikan kegiatan spekulasi mata uang Rupiah di 
Singapura oleh para spekulan di sana. Diinformasikan, 
para spekulan Rupiah telah menjalankan operasi aktifitas 
spekulasinya dari Singapura, yang semakin mempersulit 
upaya pemulihan Indonesia dari krisis ekonomi. 

Bagi orang yang melihat sikap Singapura yang 
seperti itu, tentu tidak dapat menyalahkan Presiden Wahid 
secara sepihak. Patut diperhatikan, reaksi konfrontatifnya 
merupakan refleksi dari hilangnya batas kesabaran 
seorang pemimpin sebuah negara besar, seperti Indone 
sia, yang kehilangan kesabaran dalam melihat respons 
Singapura, negara kecil, namun makmur, yang dinilai 
tidak memperlihatkan sikap ko-operatif di saat Indonesia, 
tetangga dekat dan mitra eratnya dalam ASEAN, 
membutuhkan pertolongan untuk ke luar dari krisis 
ekonomi yang berat. Sehingga, lepas dari argumentasi 
yang subyektif, pihak yang sesungguhnya tidak mau 
bersikap ko-operatif dalam hal ini adalah Singapura, dan 
bukan pemerintahan atau Presiden Wahid itu sendiri. 
Demikian pula, kritik yang mengemukakan bahwa dengan 
pernyataan terbuka semacam itu Presiden Wahid 
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bermaksud mengembangkan perseteruan individual 
dengan para tokoh dan pemimpin Singapura, juga tidak 
tepat. Sebab, pernyataannya yang terkesan emosional 
itu merupakan reaksi spontan atas pernyataan 
sebelumnya Menteri Senior Lee Kuan Yew yang agak 
bernada intervensi atas masalah domestik Indonesia dan 
merendahkan secara pribadi. Dengan kata lain, Lee-lah 
yang telah memancing munculnya perseteruan individual 
tersebut, dengan pernyataan awalnya yang memberikan 
komentar secara terbuka, dengan mengatakan bahwa 
Abdurrachman Wahid sebentar lagi akan turun dari jabatan 
Presiden.45 Jadi sebenarnya, Presiden Wahid tidak 
bermaksud menarik persoalan antarnegara menjadi 
persoalan pribadi, walaupun pernyataannya tampak emo 
tional outburst, karena Lee juga merupakan penasehat 
pribadi Presiden Wahid yang diangkatnya untuk membantu 
pemulihan ekonomi Indonesia. 

Dikaitkan dengan pelontaran gagasan 
pembentukan Forum Pasifik Barat (FPB), tudingan bahwa 
Presiden Wahid bermaksud mengembangkan perseteruan 
pribadi dengan para tokoh dan pemimpin Singapura, 
menjadi semakin tidak tepat, mengingat gagasan yang 
dilontarkan Presiden Wahid merupakan isu yang luas 
(regional), yang melampaui batas hubungan dua negara, 
antara Indonesia dan Singapura, atau bilateral. Sehingga, 
pelontaran gagasan pembentukan FPS yang 
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beranggotakan Indonesia, Timar Timur. Papua Nuigini, 
Australia dan Selandia Baru merupakan alternatif atas 
tidak antusiasnya Singapura dalam merespons usulan 
untuk memberi perhatian terhadap kawasan Timur dan 
Selatan ASEAN, mencakup Papua Nuigini dan Timar 
Timur, dua tetangga perbatasan lndonesia/ASEAN, dalam 
KTT Informal di Singapura akhir Nopember 2000 lalu. 
Padahal diketahui, Singapura belakangan ini sangat 
antusias dalam mendorong pengembangan proyek-proyek 
pembangunan baru di negara-negara Mekong Basin, 
seperti di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos.46 

Tanggapan Singapura yang dingin terhadap usulan 
Indonesia untuk memasukkan Papua Nuigini dan Timor 
Timur ke dalam ASEAN, untuk bersama-sama terpanggil 
memajukan kedua negara itu, dan surutnya motivasi dan 
komitmen Singapura untuk mendorong pengembangan 
proyek-proyek di kawasan Timur ASEAN, yang mencakup 
banyak kepentingan Indonesia di Aceh, Kalimantan, 
Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lainnya, telah 
menambah kekecewaan Presiden Wahid yang besar 
terhadap sikap Singapura dewasa ini.47 Sementara, 
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beberapa waktu sebelumnya, baik kalangan kabinet 
Wahid, para pengusaha, maupun para diplomat kita di 
Singapura sangat gusar menanti realisasi scheme bantuan 
pemulihan ekonomi yang pernah ditawarkan pemerintah 
Singapura kepada pemerintah Indonesia. 

Gagasan pembentukan Forum Pasifik Barat itu 
sendiri merefleksikan visi humanis dari Presiden Wahid 
yang memiliki keprihatinan dan solidaritas yang tinggi 
terhadap Timor Timur yang baru merdeka dan Papua 
Nuigini yang terasing dalam pergaulan dalam ASEAN. 
Sementara dari kalangan masyarakat dan akademisi telah 
ada dukungan pembentukan forum yang lebih luas dalam 
wujud Asosiasi Kerjasama Negara-negara Pasifik, yang 
mencakup negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya 
dan Selatan, termasuk negara-negara kecil seperti 
Melanesia, Polinesia, Mikronesia, Vanuatu, Fiji dan lain 
lain." lmplikasi dari kerjasama semacam itu, terutama 
dalam bidang ekonomi, akan berimplikasi konstruktif 
terhadap stabilitas politik di wilayah-wilayah atau negara 
n ega ra yang rawan konflik dewasa ini ini akibat 
keterbelakangan. Bagi Indonesia, pengembangan 
kawasan Pasifik Barat Daya dan Selatan akan 
berpengaruh langsung terhadap penciptaan stabilitas 
politik dan kondisi keamanan di wilayah lrian Jaya dan 
perbatasan dengan Papua Nuigini dan Timar Timur. 
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Sehingga, pembentukan organisasi yang mengakomodasi 
kepentingan ekonomi dan politik negara-negara di 
kawasan tersebut, sangat berarti, dan tidak hanya bernilai 
sosial, tetapi juga berdimensi kepentingan jangka panjang 
bagi perkembangan kawasan. Sayangnya, gagasan 
semacam ini membutuhkan dukungan yang tinggi dari 
banyak negara di kawasan. 

Melihat perkembangan terakhir saat tulisan ini 
dibuat, tidaklah secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
Presiden Wahid tengah mengintroduksi pendekatan yang 
konfrontatif, atau sebaliknya, tidak ko-operatif, terhadap 
Singapura. Sebab, dalam tempo kurang dari dua bulan, 
ia telah bertemu dengan PM Goh Chok Tong untuk 
peresmian penyaluran perdana ekspor gas alam dari 
kawasan Kepulauan Natuna Barat di Riau ke Pulau Jurong 
di Singapura, yang memberikan pendapatan devisa bersih 
sekitar US$ 375 juta per tahun atau sekitar US$ 8 milyar 
untuk jangka waktu 22 tahun ke depan.49 Dalam pidato 
sambutannya di sana, Presiden Wahid malah telah 
menggarisbawahi pentingnya peningkatan hubungan 
kedua negara yang lebih baik lagi di masa depan. Dengan 
demikian, hubungan bilateral antara pemerintah Singapura 
dan Indonesia yang sempat menghangat dalam dua bulan 
terakhir ini telah kembali mencair dan rnernbaik." 
Diberitakan, kedua kepala pemerintahan, Goh dan Wahid 
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setelah itu melakukan pembicaraan lebih lanjut, di mana 
pembicaraan antara mereka berdua tampak akrab dan 
pada intinya membicarakan rencana peningkatan 
hubungan dagang yang lebih baik lagi di masa depan. 
Diinformasikan, beberapa proyek ekspor gas alam lewat 
pipa dari kawasan Sumatera Selatan ke Singapura telah 
disepakati akan ditingkatkan. PM Goh sendiri 
mengemukakan pentingnya dikembangkan proyek 
tersebut, dalam hal mana ia telah perkirakan akan ada 
penghasilan sebesar US$ 8 milyar untuk kontrak berjangka 
waktu 20 tahun.51 Dengan demikian dapat dikatakan, suka 
atau tidak suka dengan gaya kepemimpinan Presiden 
Wahid dan cara diplomasinya terhadap para pemimpin 
Singapura, yang telah banyak mengundang kecaman dan 
kritikan tersebut, dalam kenyataannya, pemimpin dan 
pemerintah negeri itu malah kemudian menawarkan 
banyak proyek kerja sama bilateral yang dapat 
menghasilkan beberapa proyek investasi asing yang 
banyak memberikan devisa bagi Indonesia. Sementara, 
kunjungan resiprokal para pejabat tinggi lainnya dari kedua 
negara, dalam rangka "memperbaiki hubungan" yang 
terganggu dalam dua bulan terakhir itu, akan dilakukan di 
masa depan.52 Dengan demikian, sikap keras Presiden 
Wahid kemudian telah melahirkan respons dari Singapura 
yang jauh lebih baik. 
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VII. Keretakan Hubungan dengan Australia 

Pergantian rejim di Indonesia dari rejim otoriter 
yang telah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa, ke 
demokrasi, ternyata telah diikuti pula dengan implikasi 
negatif pada hubungan bilateral Indonesia dengan negara 
lain. Seperti halnya yang terjadi dengan Singapura, 
hubungan bilateral Indonesia dengan Australia yang 
selama pemerintahan Soeharto dan Habibie tidak pernah 
mengalami gangguan yang berarti, ternyata mengalami 
gangguan serius, yang dapat dikategorikan sebagai 
keretakan. Berbeda dengan kasus Singapura, sebagai 
sebuah negara demokratis, seharusnya Australia memiliki 
hubungan yang semakin baik dengan Indonesia pada 
masa pemerintahan Wahid ini, yang dikenal sebagai 
pemerintahan yang dibentuk dari hasil hasil pemilihan 
umum yang sah dan demokratis dalam tiga dasawarsa 
terakhir. Namun, melihat kompleksitas masalah dan 
tantangan yang dihadapi pemerintah Wahid di dalam 
negeri dalam menjalankan proyek-proyek demokratisasi 
dan penegakan HAM-nya, khususnya terkait dengan 
masalah Timar Timur, maka gangguan hubungan bilat 
eral dengan Australia, dapat dipahami. 

Gangguan hubungan dengan Australia terjadi 
karena Presiden Wahid harus dapat memainkan politik 
keseimbangan antara menjaga concern kelompok militer 
yang merasa dirugikan oleh kebijakan referendum mantan 
Presiden Habibie, dengan keinginan Australia agar Timor 
Timur dapat segera menjadi negara yang merdeka dan 
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stabil, sehingga pada akhirnya dapat berperan dalam 
menciptakan stabilitas yang lebih luas di kawasan. 
Keinginan Australia yang terlalu antusias tersebut, yang 
ditunjukkan dengan kehadiran pasukan penjaga 
perdamaiannya (peace-keeping forces) di Timar Timur 
dalam misi lnterfet (International Forces for East Timar) 
setelah terjadinya kekacauan akibat jajak pendapat PBB 
yang dinilai tidak fair, telah direspons secara negatif oleh 
sebagai besar penduduk Indonesia, terutama kalangan 
militer, karena kinerja pasukan Australia dalam lnterfet 
dinilai berlebihan dan tampak melecehkan eksistensi 
pasukan lndonesia.53 Sehingga, tidak heran, sikap Aus 
tralia yang dinilai arogan di lapangan, dan juga dalam 
komentar para pejabat tingginya, telah ditanggapi dengan 
aksi-aksi emosional di dalam negeri Indonesia, seperti 
pembakaran bendera di depan Kedubes Australia di 
Jakarta dan penembakan terhadap gedung Kedubes 
negara itu, yang kemudian semakin mengganggu 
hubungan bilateral dengan Indonesia yang tengah 
berlangsung. 
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Seperti diketahui, keretakan hubungan bilateral 
terjadi setelah pemerintah Wahid memutuskan untuk tidak 
mengisi kembali posisi Duta Besar Indonesia di Australia 
yang baru saja berakhir, setelah para pemimpin negara 
itu dinilai tampak melecehkan posisi Indonesia dan 
rakyatnya, termasuk kepada mereka yang bermukim di 
Australia. Selain sejalan dengan sikap sebagian besar 
rakyat dan kalangan militer Indonesia yang jengkel melihat 
sikap arogan pemerintah Australia, sikap Presiden Wahid 
yang keras kepada pemerintah Australia, sebenarnya 
bukan saja karena semata-mata ia ingin menjalankan 
politik keseimbangan dengan kekuatan-kekuatan politik 
di dalam negeri, seperti halnya dalam kasus pembatalan 
rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel, 
tetapi juga karena ia ingin meperlihatkan visinya sebagai 
seorang pemimpin dengan visi nasionalisme yang kuat. 
Di sinilah para pemimpin Australia tidak lengkap dalam 
melihat dan menilai latarbelakang dan kepribadian 
Presiden Wahid. Dengan kata lain, para pemimpin 
Australia gagal dalam memahami Presiden Wahid secara 
utuh, termasuk sebagai seorang nasionalis yang mencintai 
persatuan nasional, seperti halnya Soekarno yang sering 
dikutip dalam berbagai pernyataan dan pemikirannya 
dalam berbagai kesempatan berpidato dan 
mengemukakan pendapat di depan umum. Karena, 
sebagaimana masih hangat dalam ingatan, Wahid adalah 
termasuk salah satu tokoh Indonesia yang mendukung 
integrasi Timar Timur dengan Indonesia, dan tidak 
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mengendaki lepasnya wilayah itu dari negara kesatuan 
Indonesia. 

Tetapi, tidak berarti pasca-referendum yang 
mengecewakan hasilnya itu, Presiden Wahid memiliki 
perasaan nasionalisme yang berlebihan, seperti halnya 
kebanyakan kalangan militer Indonesia yang pro-integrasi 
Timor Timur, dan merupakan seorang yang ultranasionalis 
atau chauvinis, sehingga tidak dapat merelakan lepasnya 
Timor Timur dari wilayah Indonesia. Secara realistis, ia 
justru dapat menerima hasil referendum dengan jiwa besar 
dan mengakui eksistensi Timor Timur untuk berdiri sendiri 
sebagai sebuah negara, dan kemudian malah bersedia 
membantu para pemimpinnya, seperti Xanana Gusmao 
dan Ramos Horta, untuk membangun kembali Timor Timur 
sebagai sebuah negara baru yang merdeka. Relevansinya 
dengan perkembangan hubungan bilateral Indonesia 
dengan Australia yang kemudian mengalami keretakan 
itu adalah, tidak dapatnya beliau menerima sikap Austra 
lia, yang oleh kalangan umum di Indonesia, dinilai arogan. 
Sedangkan penentangan terhadap sikap arogan Austra 
lia itu dilakukan Presiden Wahid, justru untuk mencegah 
meningkatnya semangat anti-kepentingan asing, yang 
dapat mengarah pada munculnya semangat 
ultranasionalis atau chauvinis, yang hanya akan 
menguntungkan kalangan militer yang pro-status quo dan 
kelompok-kelompok lainnya yang pro-establishment. 
sehingga dapat menjadi kontraproduktif dengan langkah 
demokratisasi yang tengah dilakukannya. 
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Terpisah dari sikap dan pandangan rakyat Indo 
nesia secara menyeluruh terhadap sikap Australia itu, 
sikap Presiden Wahid yang keras terhadap Australia, 
dengan mengosongkan untuk · sementara jabatan Du bes 
Indonesia di sana, yang baru saja berakhir dan semestinya 
sudah harus diganti, tidaklah bersifat konfrontatif, seperti 
yang pernah dinilai para pengamat terhadap kebijakannya 
atas Singapura. Karena, sekalipun pemerintah Australia 
tidak meminta maaf dalam kebijakan mereka soal Timar 
Timur, namun Presiden Wahid tergerak segera bermaksud 
untuk memperbaiki hubungan yang mengalami keretakan 
tersebut, walaupun di Indonesia, masyarakat tampaknya 
masih belum dapat memaafkan sikap arogan Australia 

Kalau dilihat ke belakang, kinerja Australia yang 
arogan ini sebenarnya telah didukung oleh keputusan 
Habibie atas Timor Timur yang tanpa berpikir panjang, 
tanpa konsultasi dengan berbagai pihak di dalam negeri, 
telah menawarkan opsi baru di Timor Timur, di luar dari 
yang telah disepakati bersama antara pihak Tripartit 
lndonesia-PBB-Portugal, dan memutuskan segera 
melakukan jajak pendapat dan menawarkan pemisahan 
diri, jika memang Timor Timur tidak setuju dengan tawaran 
otonomi khusus. Sehingga, blunder dalam kebijakan luar 
negeri yang telah dibuat pemerintah Habibie inilah yang 
telah memberi kesulitan bagi sikap pemerintah Wahid atas 
Australia dalam masalah Timor Timur selanjutnya, 
sehingga sampai pada tahap keretakan hubungan bila 
teral. 
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dan para pemimpinnya, termasuk terhadap Dubesnya, 
John McCarthy, di Jakarta, serta kebijakan luar negeri 
PM John Howard dan Menlu Alexander Downer yang 
dinilai agresif, di mana Australia diarahkan untuk 
memainkan peran sebagai "Wakil AS," untuk mengontrol 
situasi keamanan di kawasan.>' 

Keputusan Presiden Wahid untuk segera 
memperbaiki hubungan diplomatik dengan Australia, 
dengan mengambil inisiatif berkunjung secara langsung 
lebih dulu ke negeri Kanguru tersebut, yang sangat 
mengejutkan banyak kalangan di Indonesia, juga tidak 
dapat dinilai sebagai refleksi atas sikapnya yang selalu 
tidak konsisten. Sebab, yang tepat adalah. ia orang yang 
moderat dan pragmatis dalam bersikap dan membuat 
kebijakan, walaupun kadang-kadang dinilai tidak stabil 
dan mengejutkan. Sikap ini telah direspons dengan baik 
oleh pihak Australia, dengan sambutan yang antusias 
dalam keinginan normalisasi hubungan bilateral kedua 
negara, sekalipun berbagai pihak di dalam negeri, 
terutama parlemen (DPRRI) masih keberatan bila 
Presiden Wahid yang mengambil inisiatif untuk itu. Dengan 
demikian, dengan kebijakan pragmatis yang diperlihatkan 
Presiden Wahid, keretakan hubungan antara pemerintah 
Indonesia dengan Australia tidaklah berlangsung lebih 
lama. Sementara, pihak Australia pun telah memberikan 
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isyarat untuk berusaha rnernperbaiki hubungannya dengan 
lndonesia.55 

Jika dianalisis secara mendalam, inisiatif Presiden 
Wahid untuk berkunjung ke Australia, setelah selama ini 
ditunda dari jadwal rangkaian lawatan ke berbagai negara, 
masih dalam rangka konsistensi politik diplomasi ofensif 
yang telah dijalankan sejak awal oleh pemerintahannya. 
Dengan inisiatif tersebut, posisi Indonesia tidak menjadi 
rendah karena dinilai memperlihatkan sikap yang lembek, 
melainkan ingin mencuri kesempatan, dengan 
menjelaskan secara langsung sikap bangsa Indonesia dan 
posisi negara itu dalam era reformasi, yang tidak 
merupakan ancaman bagi siapapun, apalagi negara 
tetangga terdekat, walaupun berbeda pandangan dalam 
kebijakan tertentu, seperti halnya dalam masalah Timar 
Timur, sebelum ini. Presiden Wahid tampaknya menyadari 
sikap arogan Australia bukanlah datang dari bangsa 
Australia secara keseluruhan, melainkan sekelompok kecil 
orang Australia. Sehingga, dalarn kapasitasnya sebagai 
Presiden, dan menyadari kemampuan verbalnya dalam 
berkomunikasi di depan bangsa asing, dengan inisiatif 
kunjungannya ke Australia, ia berharap akan dapat 
memberikan penjelasan yang memadai tentang Indone 
sia sekarang, dan akan didengar oleh orang Australia 
secara luas. 56 
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lnisiatif kunjungan Presiden Wahid ke Australia 
diakui oleh Menlu Downer dapat menguntungkan untuk 
memancing kembali para investor Australia untuk kembali 
melakukan investasi ke Indonesia, di mana pada tahun 
sebelum Presiden Wahid memerintah, diketahui investasi 
asing dari Australia adalah yang terbesar kedua.57 

Sedangkan pengamat yang lama tinggal di Australia, Dr. 
Arief Budiman mengemukakan, banyak keuntungannya 
jika Presiden Wahid ke Australia, antara lain ia dapat 
"menekan" Australia agar mendukung sepenuhnya 
komitmen negara kesatuan Rl.58 Hal itu dinilai penting 
agar tidak ada kelompok di Australia yang keliru 
mendukung separatisme wilayah-wilayah lain di Indone 
sia, terutama lrian Jaya. Selain keuntungan dalam bidang 
politik tersebut, Presiden Wahid juga dapat meminta 
dukungan peningkatan bantuan bidang pendidikan. Lebih 
jauh lagi, kunjungan Presiden Wahid dapat memuaskan 
opini umum rakyat Australia yang memang telah 
mengharapkan kedatangannya, agar mereka dapat 
melihat bahwa Presiden Wahid juga memperhatikan 
pentingnya melakukan kunjungan langsung ke Australia, 
sebagaimana yang telah ia lakukan ke negara-negara 
lain sebelumnya.59 
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Selanjutnya, patut pula disadari, media massa 
telah memperuncing permasalahan dalam hubungan bi 
lateral Indonesia dan Australia, serta mempersulit upaya 
perbaikan hubungan yang akan diambil oleh pemerintah 
kedua negara. Kasus pemberitaan yang tidak obyektif di 
Sydney Morning Herald, edisi 7 Nopember 2000, yang 
mengutip seolah-olah Menlu Downer menyebutkan bahwa 
Indonesia telah melakukan pembantaian terhadap 
komunitas asli Papua dan Australia mendukung upaya 
masyarakat Papua untuk merdeka, adalah salah satu 
contohnya." Serita provokatif dari harian tersebut tentu 
saja dapat membuat kondisi hubungan bilateral merosot 
sampai berada ke tingkat yang paling buruk, dalam wujud 
pemutusan hubungan diplomatik secara total, kalau saja 
Menlu Downer tidak segera memberikan klarifikasi. 
Karena, setelah dijelaskan Menlu Shihab dengan 
membaca teks pernyataan Downer, ternyata memang 
tidak benar demikian adanya.61 Adapun pernyataan 
Downer mengingatkan Indonesia agar menjadikan apa 
yang telah terjadi di Timtim sebagai pelajaran, mengingat 
pelanggaran HAM telah mengantar masyarakat di sana 
untuk minta lepas dari Indonesia. Secara eksplisit, Menlu 
Downer dalam wawancara khusus dengan Kompas, 12 
Nopember 2000 di Parliament House, Canberra Austra 
lia, menyatakan dengan tegas mendukung kedaulatan 
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Indonesia di lrian Jaya dan Pemerintah Indonesia 
seharusnya berterima kasih pada Australia atas apa yang 
telah dilakukan Australia di negara-negara kawasan 
Pasifik, terutama dalam menggalang dukungan pada 
kedaulatan lrian Jaya.62 Australia menyadari, bahwa 
separatisme lrian dapat membuat wilayah itu seperti 
Balkan, yang akan menyebabkan instabilitas kawasan di 
sekitarnya dan merugikan secara langsung Australia.63 

Tekanan dari DPRRI yang sangat kuat terhadap 
inisiatif Presiden Wahid untuk mengunjungi Australia, di 
balik pengaruh opini negatif dan provokatif tentang Indo 
nesia yang sering dimuat oleh media Australia belakangan 
ini, telah membuatnya untuk menunda kunjungannya, 
dengan lebih dulu mengirimkan delegasi advanced tingkat 
menteri untuk mempelajari dan mempersiapkan 
kunjungannya itu. lni merupakan sikap bijak untuk 
memahami suasana politik di parlemen dan kalangan elit 
politik Indonesia yang mengritik kebijakannya. Sementara, 
para pemimpin dan elit politik Australia pun turut 
melakukan adaptasi dengan mengurangi pendapat 
penda pat mereka yang keras terhadap situasi 
perkembangan Indonesia dan para elit politiknya, termasuk 
dalam kasus lnsiden Attambua.64 
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VIII. Analisis terhadap Diplomasi ke Washington 

Diplomasi Indonesia yang cukup aktif ke Wash 
ington dalam masa awal kepemimpinan Presiden Wahid 
tentu perlu dinilai sejauh mana hasilnya dalam memenuhi 
target pemerintah. Dalam melakukan ini, patut dipahami 
bahwa tolak ukur keberhasilan tidak dapat hanya dilihat 
dari perspektif kuantitatif, misalnya dari angka-angka 
investasi asing baru yang masuk dari negeri itu, tetapi 
juga secara kualitatif, yakni dari sikap yang diperlihatkan 
negara tersebut terhadap Indonesia dan kebijakan 
pemerintahan Wahid pada khususnya. Dari perspektif ini, 
tampak ada pendapat yang pesimis dan optimis terhadap 
hasil yang telah diperoleh dalam masa setahun 
pemerintahan Wahid. 

Seorang analis masalah internasional yang pernah 
menjadi penasehat mantan Presiden Habibie, Dr. Dewi 
Fortuna Anwar, dapat dikategorikan termasuk yang berada 
dalam kubu pesimis. la rnenilai perhatian pemerintah AS 
terhadap Indonesia dan kepentingan pemerintahan Wahid 
sangat terbatas (sempit).65 Apalagi mengingat pada tahun 
pertama pemerintahan Wahid, pandangan publik dan 
petinggi AS sedang terfokus pada kampanye pemilihan 
Presiden, Wakil Presiden dan anggota Kongres. Secara 
lebih tajam lagi, bahkan ia menilai, pengetahuan dari para 
anggota parlemen (Kongres) di sana, juga sangat 
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terbatas.66 Sebab, satu atau dua orang yang mempunyai 
pendapat dan bersikap vokal mampu memojokkan 
kebijakan yang sudah kondusif dengan kepentingan 
Indonesia. 

Sementara, dari perspektif kuantitatif, kubu yang 
pesimis mengingatkan sulitnya memancing investasi asing 
baru dari AS, karena di kalangan pengusaha dan inves 
tor AS, mereka yang memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang Indonesia, dinilai tidak banyak. ltulah sebabnya, 
mereka mudah terpengaruh oleh pemberitaan media 
massa cetak dan non-cetak di negeri itu, yang tidak luput 
dari subyektifitas dan pengaruh kepentingan politik para 
pengambil keputusan di sana. Kubu yang pesimis juga 
melihat perhatian negeri itu yang berlebih pada 
perkembangan situasi kawasan Timur Tengah dan Balkan, 
serta masalah kesejahteraan nasional. Sedangkan 
kawasan Asia Pasifik yang telah masuk dalam krisis 
ekonomi berkepanjangan, dilihat tidak memiliki prospek 
secerah masa sebelumnya. lsu-isu ketidakberdayaan 
pemerintahan Wahid dalam mengusut kasus-kasus 
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi, baik 
pada masa Soeharto maupun pasca-Soeharto, serta 
kasus-kasus pelanggaran HAM berat oleh para elit sipil 
dan militer, telah dinilai menambah sulitnya timbulnya 
kepercayaan pengusaha dan investor AS terhadap 
prospek investasi yang cerah di Indonesia. Demikian 
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halnya dengan ketidakberdayaan pemerintah Wahid dalam 
mengendalikan keamanan dalam negeri dan mengem 
balikan stabilitas politik seperti pada masa sebelumnya, 
yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi 
nasional. 

Di pihak lain, kubu yang optimis menyadari bahwa 
langkah diplomasi pro-aktif yang dilakukan Presiden Wahid 
dengan kunjungan langsung ke AS dan pembicaraan yang 
intensif dengan Presiden Clinton dan Menlu Albright, 
yang diikuti dengan kunjungan dan pembicaraan paralel 
oleh para pejabat tingkat tinggi Indonesia lainnya dengan 
para pejabat tingkat tinggi AS di pemerintahan dan para 
anggota Kongres, pengusaha, tokoh LSM dan kalangan 
media massa negeri itu, adalah konstruktif sifatnya. 
Karena, pihak-pihak yang dikunjungnya itu adalah para 
pengambil keputusan yang posisinya sangat strategis 
dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi AS ke 
dalam dan ke luar, yang jelas akan mempengaruhi 
kepentingan negara tersebut 'denqan negara lain. 

Kalahnya Al Gore dari Partai Demokrat dalam 
pemilihan Presiden AS bulan Nopember 2000 yang lalu 
dan terpilihnya George Bush Jr. dari Partai Republik 
sebagai Presiden baru AS menggantikan Presiden Clinton 
dari Partai Demokrat, diperkirakan dapat memberi 
konsekuensi terhadap sikap dan sejauh mana proporsi 
dukungan AS atas pemerintahan Wahid. Walaupun 
diketahui telah ada cetak biru kebijakan luar neqen 
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pemerintah AS yang menjadi pegangan dasar, penentu 
dan arah bagi setiap pemerintah yang berkuasa di AS, 
namun setiap Presiden dengan asal partai yang berbeda 
dapat saja mempunyai prioritas dan penekanan tersendiri 
dalam implementasi kebijakan luar negeri pada masanya 
berkuasa. Dengan kata lain, latarbelakang partai, dan juga 
orang, yaitu karakter dan kepribadian mereka, akan 
mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri yang 
dibuat pemerintahannya. Visi Partai Republik dan 
latarbelakang Presiden baru Bush Jr. dapat memberikan 
konsekuensi munculnya sikap yang lebih konstruktif 
pemerintah AS terhadap pemerintah Wahid. Kritik-kritik 
dan tekanan-tekanan yang keras dari AS dalam bidang 
politik, dalam hubugannya dengan pelanggaran dan 
penegakan HAM di dalam negeri oleh aparat pemerintah 
di Indonesia, walaupun tidak akan lenyap sama sekali, 
namun diperkirakan akan berkurang. Bush Jr. dengan 
latarbelakang pengalaman pribadi yang berlainan, secara 
relatif akan memiliki perbedaan dengan Clinton dalam 
penilaian mereka mengenai ukuran pelaksanaan HAM di 
negara lain, termasuk Indonesia. Sikap Bush Jr. 
diperkirakan akan lebih lunak dibandingkan dengan Clinton 
dalam masalah ini. Kubu yang optimis melihat alasan ini 
akan lebih kondusif dengan berbagai langkah yang telah 
ditempuh pemerintahan Presiden Wahid dalam masa 
setahun ini. Sehingga, tidaklah cukup argumentasi untuk 
bersikap pesimis, apalagi sinis, dengan berbagai 
pendekatan dan langkah lain yang telah diintroduksi 
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pemerintahan Wahid dengan mitranya dari AS. 

Menurut persepsi kubu yang optimis, Juwono 
Sudarsono, pakar hubungan internasional dan mantan 
Menhankam pertama dari kalangan sipil pasca 
pemeritahan Soeharto, dapat dimasukkan dalam kalangan 
ini. Dan berkat sikapnya yang progresif dalam 
melaksanakan demokratisasi, dengan mendefinisikan 
kembali, mereposisi peran militer dan mendukung 
perwujudan masyarakat madani, serta perannya yang pro 
aktif dalam memperbaiki hubungan bilateral Indonesia 
dengan AS yang sangat terganggu pasca-referendum di 
Timar Timur, larangan kerja sama bilateral militer dan 
penjualan senjata militer AS ke Indonesia dapat sedikit 
demi sedikit dilonggarkan. Dengan demikian, demi masa 
depan perbaikan kondisi HAM di Indonesia, bantuan 
pendidikan dan pelatihan (training) untuk militer Indone 
sia yang selama ini dihentikan, dapat dilanjutkan kembali, 
seklipun dengan prasyarat perbaikan kurikulum di sana 
sini. Kubu yang optimis juga melihat, berkat langkah pro 
aktif yang lebih luas dan pendekatan intensif yang telah 
dilakukan Presiden Wahid, pemerintah AS pada masa 
Clinton telah melunakkan sikapnya dari semula hendak 
menjatuhkan embargo ekonomi yang serius kepada ln 
dones ia, akibat ketidakseriusan Indonesia dalam 
mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat 
di Timar Timur pasca-referendum, kepada sikap baru yang 
lebih kompromis, sejalan dengan upaya pemerintah Wahid 
yang kemudian lebih serius dalam mempersiapkan 
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IX. Pakta Pertahanan: Berpaling dari AS? 
Reshuffle kabinet pemerintahan Wahid pada akhir 

Agustus 2000 dalam perkembangannya turut membawa 
konsekuensi munculnya gagasan baru pemerintah, yang 
membuka peluang bagi munculnya sebuah kebijakan baru. 
Dalam hal ini, mundurnya Menhankam Yuwono 
Soedarsono dan munculnya Mohammad Mahfoed sebagai 
Menteri Pertahanan (Menhan) baru telah diikuti oleh 
gagasan Mahfoed untuk membentuk sebuah pakta 
pertahanan bersama antara negara-negara Asia, yang 
dimotori RRC, India, Korea, Jepang dan lndonesia.67 

Gagasan ini muncul untuk menanggapi tekanan ancaman 
embargo yang telah dikeluarkan pemerintah AS dan 
lnggris beberapa waktu sebelumnya. Adapun alasannya, 
hal ini merupakan jalan keluar atas sikap negara-negara 
Barat, terutama AS, yang terus menerus menyudutkan 
Indonesia, tanpa memberikan ruang gerak apa-apa. 
Alternatif ini ditempuh, bukan untuk memusuhi AS, namun 
sebagai sebuah upaya berbuat sesuatu untuk 
mempertahankan kedaulatan negara. Dalam hal ini, terkait 
dengan tindakan embargo AS atas suplai suku cadang 
untuk peralatan militer Indonesia, bila hal itu terus 

pengadilan bagi para pelaku pelanggaran berat HAM 
terse but. 
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dilakukan, Menhan Mahfoed mengatakan, pemerintah 
dapat membeli kebutuhan serupa dari RRC ataupun 
Korea, tanpa mempertanyakan lebih lanjut apakah Indo 
nesia dapat memperoleh sejumlah dan sekualitas yang 
sebanding dengan yang diperoleh dari AS.68 

Namun, jika dianalisis secara mendalam, gagasan 
poros yang dikemukakan Menhan Mahfoed, tidaklah 
realistis. la tidak menyadari bahwa situasi dunia 
internasional telah berubah secara ekstrim. Perang Dingin 
yang diwarnai oleh ketegangan politik dan militer akibat 
rivalitas antar negara dan blok kekuatan di berbagai 
belahan dunia, telah berakhir. Tata dunia baru telah 
ditandai oleh konflik dengan intensitas berskala rendah, 
yang banyak berlangsung dalam kawasan sebuah negara 
(intra-state conflicts) daripada antarnegara (inter-state 
conflicts). Ketidakcakapan dalam membaca perkem 
bangan politik internasional baru ini dapat dimengerti 
karena Menhan baru dalam pemerintahan Wahid tersebut 
memiliki latarbelakang disiplin bukan hubungan 
internasional, suatu hal yang berbeda dengan kecakapan 
pengetahuan Menhankam sebelum reshuffle kabinet, yang 
memang ahlinya dalam bidang ini. Dengan kata lain, 
munculnya Menhan baru dengan kecakapan yang 
berbeda, telah turut mempengaruhi kinerja dan citra 
pemerintahan Wahid dalam periode selanjutnya. Demikian 
pula. dengan visi Menhan Mahfoed yang tampak naif, 
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Secara lebih kritis, dapat dikemukakan di sini, 
kinerja Menhan Mahfoed yang tidak konstruktif dalam 
gagasan poros baru di atas, karena tidak didukung oleh 
latarbelakang pengetahuan dan pemahaman yang 

dengan mengatakan infiltrasi negara asing dalam 
memecah belah suatu negara merupakan ancaman yang 
harus diperhatikan Indonesia di masa mendatang, 
terutama terkait dengan munculnya gerakan separatis, 
yang bukan tidak mungkin menurutnya ditimbulkan oleh 
kegiatan intelejen negara asing. Apalagi dengan 
dikatakannya, ancaman bagi keutuhan bangsa kita yang 
besar adalah pembusukan dari dalam, yang bisa masuk 
melalui berbagai cara, antara lain lewat budaya, teknologi, 
pendidikan, dan olahraga, yang disebabkan oleh negara 
asing.69 Dapat dikatakan, visi Menhan Mahfoed sudah 
kadaluwarsa dan klise, seperti pandangan dan argumen 
yang dimiliki oleh kalangan militer dan sipil yang pro 
status quo sejak jaman pemerintahan otoriter Soeharto, 
sebelumnya. Padahal, sudah menjadi pengetahuan umum, 
kelompok pro-status quo yang anti-rejim demokratis 
Presiden Wahid, berada di balik berbagai skenario 
kerusuhan dan aksi-aksi destabilisasi Indonesia dewasa 
ini.70 
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memadai, telah memberi kontribusi pada semakin 
meningkatnya kritik terhadap jajaran kabinet dan 
meningkatnya citra buruk atas kinerja Presiden Wahid 
secara komprehensif. Sehingga, visi Menhan baru 
tampaknya lemah, karena tidak memahami perkembangan 
politik, keamanan, dan hubungan internasional selama 
ini. Ada I ah tidak relevan untuk membicarakan poros 
gagasannya, karena selama ini RRC justru dikenal 
sebagai sekutu dekat Pakistan, dan bukan India, yang 
sejak lama telah memiliki hubungan kerja sama tradisional 
dalam bidang politik luar negeri, militer, pertahanan dan 
keamanan internasional dengan bekas negara Uni Soviet 
atau Rusia sekarang, yang merupakan seteru lama RRC, 
yang pasca-kekalahan Partai Komunis, belum mempunyai 
hubungan yang baik dengan negeri itu, sebaik sebelum 
pecahnya friksi antar-keduanya akibat kompetisi dalam 
memimpin blok sosialis. 

Sebagai salah satu dampak negatif dari pelontaran 
gagasan baru membentuk pakta pertahanan bersama 
(militer) antara negara-negara Asia, dengan inti kekuatan 
tiga negara besar alternatif, yakni RRC, India, Jepang, 
pemerintahan Wahid sempat diisukan hendak 
mengintroduksi politik luar negeri baru, yang berpaling 
dari AS. Tentu saja, isu ini segera menimbulkan 
pertanyaan, apakah memang relevan, mengingat ketiga 
negara tersebut merupakan rival AS dalam hal 
perdagangan dan ekonomi global, dan dalam hal 
perkembangan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara, 
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Pasifik dan Selatan. Lebih-lebih lagi, Presiden Wahid 
tentunya memahami kekuatan dan kekuasaan AS secara 
ekonomi, politik dan militer global. Sebagaimana pada 
umumnya sikapnya, kebijakan baru dalam masalah luar 
negeri tampaknya belum tentu akan dan dapat 
diimplementasikan secara serius dan konsisten, tetapi 
lebih condong merefleksikan sikap reaktifnya terhadap 
respons dan sikap negara lain yang sedang disesalinya, 
seperti halnya dalam Kasus Israel dan Singapura. 

Kecenderungan politik luar negeri Indonesia akan 
berpaling dari AS semakin itu tampak menguat tatkala 
penentangan terhadap sikap Dubes Robert Gelbard, yang 
dinilai terlalu jauh melakukan intervensi atas masalah 
masalah domestik Indonesia, kian meningkat. Hubungan 
bilateral dengan AS kian terganggu dengan adanya 
keinginan elit politik di Indonesia, baik di parlemen maupun 
di pemerintahan, agar pemerintah AS segera menarik 
pulang Dubes Gelbard dan menggantinya dengan yang 
baru, yang dapat memahami sikap orang lndonesia.71 

Sikap Menhan Mahfoed yang telah memperlihatkan reaksi 
keras terhadap Dubes Gelbard, yang dianggap telah 
melindungi AW Mannes, warga negara AS yang telah 
menyalahgunakan paspornya di wilayah Papua yang 
tengah bergolak, telah membuat ketidaksesuaian 
pandangan yang terjadi antara AS dan Indonesia, semakin 
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melebar. karena pemerintah AS membantah tudingan 
bahwa Mannes adalah seorang mata-mata.72 

Untungnya, tidak terpengaruhnya pemerintah AS 
dalam menghadapi tekanan politik dalam negeri Indone 
sia untuk mengganti Gelbard, tidak memberikan implikasi 
yang lebih buruk atas hubungan bilateral kedua negara. 
Demikian pula, tetap hormatnya jajaran kabinet Presiden 
Wahid, seperti halnya Menha n Mahfoed terhadap 
keputusan pemerintah AS untuk mempertahankan Dubes 
Gelbard, sangat membantu. Jika tidak, perkembangan 
hubungan bilateral dapat semakin buruk lagi dan dapat 
mempengaruhi opini internasional terhadap pemahaman 
dan kemampuan Presiden Wahid dalam mengelola politik 
luar negeri Indonesia, yang dapat memberikan citra buruk 
tehadap Indonesia di mancanegara. Sikap Menlu Shihab 
dan Presiden Wahid yang tidak emosional dan positif 
dalam menghadapi AS ini, termasuk dalam kasus Gelbard, 
telah menjawab tidak benarnya pendapat yang menilai 
bahwa politik luar negeri Indonesia akan berpaling dari 
AS. Demikian pula, tidak adanya respons positif atas 
gagasan porns baru dengan inti kekuatan RRC-lndia 
Jepang, secara otomatis telah menggugurkan penilaian 
tersebut. 

Jadi, gagasan Menhan Mahfoed dengan 
pembentukan porns alternatif di atas, sebagai respons 
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atas sikap AS yang dinilainya tidak mendukung 
perkembangan Indonesia dewasa ini, memang terlalu 
belebihan dan tidak rasional dan realistik.73 Selain itu, 
dapat menimbulkan kekeliruan persepsi dari AS, yang 
dapat memancing respons negatif, yang akan memberikan 
dampak buruk lebih jauh terhadap perkembangan 
hubungan bilateral yang sedang terganggu ini. Sedangkan 
Presiden Wahid dan jajaran pemerintahannya secara 
menyeluruh tentu memahami bahwa mereka sangat 
membutuhkan dukungan kerja sama dengan negara 
negara maju, terutama AS, baik dalam proyek politik 
demokratisasi jangka panjang maupun pemulihan ekonomi 
negara selekasnya. Diketahui, secara tidak langsung, 
perkembangan domestik dan kinerja perekonomian dan 
pemerintah AS memiliki pengaruh yang besar terhadap 
perkembangan ekonomi domestik di berbagai kawasan, 
dan Indonesia pada khususnya. Sementara, dalam hal 
kecil saja, ketika AS memperlihatkan respons negatif 
dengan menutup kantor pelayanan visa di Kedubesnya 
selama beberapa hari, pemerintah Indonesia sudah cukup 
kewalahan, dan segera meminta agar pemerintah AS 
secepatnya membuka kembali kantor pelayanan visa.74 

Dalam kasus permintaan penarikan Dubes AS 
Gelbard dari l~donesia, mengingat permintaan AS 
sebelum ini untuk mengirimkannya bertugas ke lndone- 



67 

L1ha1 pendapat pengamat rnihter dan man tan Dubes Indonesia dt AS. Hasnan 
Habib. dalarn "Tidak Wajar. Permintaan "Persona Non-Grata" Dubes AS". 
Suere Pcmberuen 5 Nopember 2000· 15 

Presiden Wahid memang tidak bermaksud 
menjalankan politik berpaling dari AS secara penuh dan 
permanen, melainkan hanya sedang mencoba mencari 

sia sebagai Dubes AS sudah disetujui pemerintah Indo 
nesia, maka permintaan persona non-grata terhadap 
Dubes Gelbard ketika ia baru saja menjalankan tugasnya, 
dengan alasan yang tidak cukup memadai, akan berarti 
sebuah pelecehan kehormatan terhadap negara dan 
bangsa AS. Sikap Menlu Shihab dan Presiden Wahid 
yang tidak begitu saja merespons desakan untuk 
melakukan aksi persona non-grata itu, cukup bijaksana.75 

Karena, permintaan tersebut belum dalam batas-batas 
yang wajar, dan jika dilaksanakan, hal tersebut berarti 
pemerintah Indonesia memang menghendaki terjadinya 
keretakan hubungan bilateral dengan AS. Padahal, 
pemerintah Wahid tidak mengendaki terjadinya ini, apalagi 
berpaling segera dari AS, dalam orientasi politik luar 
negerinya. Yang sedang diperlihatkan Presiden Wahid 
dalam kebijakan luar negerinya adalah upaya melakukan 
trial and error. mencari alternatif baru, yang disertai sikap 
was-was, sebagai refleksi ketidakpuasan atas hasil yang 
telah dicapai dalam diplomasi ofensif ke AS dan negara 
negara maju lainnya sebelum ini, seperti yang tampak 
dengan pendekatan yang ia jalankan ke Kuba, Iran dan 
lrak. 
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Disadari, tidak mudah untuk segera dapat 

melakukan penilaian atas kinerja politik luar negeri suatu 
negara dalam tempo relatif singkat, yakni satu tahun 
berjalan, sebab penilaian harus dilakukan dengan kriteria 
yang proporsional. Para oposan Presiden Wahid, termasuk 
yang berada di dalam parlemen (DPRRI), misalnya Alvin 
Lie dari Fraksi Reformasi, dalam sebuah wawancara 
dengan siaran bahasa lnggris TVRI pada 13 Nopember 
2000, mengatakan diplomasi ke luar negeri Presiden 
Wahid tidak menghasilan sejumlah apapun dalam bentuk 
investasi asing langsung (foreign direct investment). 

Kubu yang pesimis dan kalangan oposan Presiden 
Wahid lebih jauh lagi menilai bahwa tidak relevannya 
kebijakan luar negeri Indonesia dan kesia-siaan langkah 
pendekatan dan diplomasi pro-aktif yang dilakukan 
Presiden Wahid dapat dilihat dari kecilnya respons yang 
diterima pemerintah Wahid dari pihak Singapura dan 

perhatian dan menaikkan daya tawar (bargaining power) 
Indonesia terhadap pemerintah AS yang tengah berkuasa, 
dengan menyadari sejauh mana hal tersebut mampu 
dilakukannya. lni semacam kebijakan tarik-ulur yang 
sedang dijalankan Presiden Wahid. Di pihak lain, AS 
tidak akan membiarkan Indonesia terus terjerambab dalam 
kesukaran yang berat hingga mengalami kehancuran, 
sebab resiko ekonomi dan politik yang jauh lebih 
merugikan, akan dihadapi negara adidaya itu. 
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ASEAN pada umumnya. Mereka menilai tidak jelasnya 
konsep dan strategi yang disiapkan para menteri, dan 
lemahnya kordinasi kebijakan keluar. dalam hal mana 
masing-masing menteri jalan sendiri-sendiri dalam 
melakukan pendekatan dan lobi-lobi ke mancanegara, 
membuat kebijakan luar negeri pemerintah Wahid rawan 
atas tudingan pemborosan anggaran dan inefisiensi. Yang 
lebih buruk lagi, semua hal di atas meninggalkan kesan 
seolah-olah yang dilakukan para menteri dan pejabat tinggi 
pemerintahannya hanya sekedar jalan-jalan, sebagai sikap 
reaktif untuk saling berlomba ke luar negeri, tanpa target 
yang memadai. Hasilnya dianggap sangat kontradiktif 
dengan perkembangan kondisi domestik yang 
sebenarnya, terutama diukur dari investor dan investasi 
asing yang masuk ke Indonesia pasca-kunjungan mereka 
ke mancanegara. Pertanyaannya adalah, apakah memang 
benar kondisi yang sesungguhnya adalah sebagaimana 
yang telah dikecam oleh kubu pesimis dan para oposan 
pemerintah Wahid itu? 

Tampaknya, kondisi yang realistis tidak 
sepenuhnya demikian. Harian Republika yang sangat kritis 
dan dapat dikatakan menampilkan diri sebagai oposan 
berat Presiden Wahid mengungkapkan bahwa anggapan 
banyak pihak yang menyatakan bahwa investor asing 
mulai menutup mata terhadap Indonesia, ternyata tidaklah 
benar.76 Karena, meskipun sejumlah daerah dilanda 
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kerusuhan dan situasi politik tidak stabil, persetujuan 
investasi asing terus meningkat. Adapun dilaporkan, 
selama periode Januari-Oktober 2000, persetujuan 
investasi asing (PMA) mencapai US$ 14,6 miliar, naik 
US$ 3,8 miliar dibandingkan dengan periode yang sama 
pada tahun sebelumnya (1999). Sebagaimana diakui oleh 
Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitas Perijinan Badan 
Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yusian, kondisi ini 
membuktikan Indonesia masih menjadi negara tujuan 
investasi yang menarik bagi para investor asinq." 

Adapun, seperti ada dalam catatan BKPM, persetujuan 
PMA di Indonesia untuk sepanjang tahun 2000 adalah 
US$ 14,97 milyar, naik dari US$ 10,89 milyar pada tahun 
1999.78 Sebagaimana dikatakan Kompas, angka tersebut 
secara realistis jauh lebih baik dibandingkan dengan 
perolehan tahun 1998 dalam masa pemerintahan Habibie, 
yang hanya mencapai US$ 13,6 milyar.79 Jika dilihat dari 
keseluruhan jumlah proyek yang telah disepakati, telah 
terjadi peningkatan dari 1.164 proyek di tahun 1999 
menjadi 1.433 proyek dalam tahun 2000.80 Dalam hal ini, 
sebagian besar persetujuan PMA yang telah disepakati 
itu mencakup bidang perdagangan (479 proyek), yang 
diikuti oleh jasa (286 proyek) dan metal (123 proyek). 

Secara lebih spesifik, dalam periode tiga bulan 
dari Agustus-Oktober 2000 saja, penanaman modal asing 
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sangat besar, yakni mencapai US$ 7,3 miliar, yang terdiri 
dari 376 proyek pembangunan baru senilai US$ 6,3 miliar 
dan 121 proyek perluasan senilai US$ 1,07 rniliar" Dalam 
hal ini, Jepang, salah satu negara y_ang beberapa kali 
dikunjungi secara langsung oleh Presiden Wahid dalam 
politik diplomasinya, sampai semester pertama tahun 
2000, masih menjadi investor utama di Indonesia, dengan 
53 proyek dan nilai investasi yang mencapai US$ 1,2 
miliar. Setelah itu, gabungan Hong Kong, yang telah 
dikunjungi secara langsung oleh Wakil Presiden Megawati 
Soekarnoputeri, dan RRC, menjadi negara terbesar kedua, 
dengan 31 proyek senilai US$ 205,8 juta.82Sedangkan 
Singapura, dengan 123 proyek senilai US$ 241,8 juta 
berada di tempat ketiga, yang kemudian diikuti oleh Ko 
rea Selatan, dengan 147 proyek senilai US$ 151,2 juta. 
Sebagaimana diketahui, Presiden Wahid telah menjadikan 
negara-negara tersebut sebagai target politik diplomasi 
ofensifnya. 

Bagaimana pula dengan relevansi lebih jauh 
langkah pemerintahan Wahid melakukan kunjungan 
diplomasi yang ofensif ke luar negeri? Dalam kenya 
taannya, dari sisi neraca perdagangan, sebagaimana yang 
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dilaporkan Biro Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan 
Indonesia dalam periode Januari-Nopember 2000 telah 
mengalami surplus sebesar US$ 26,5 milyar, dengan 
selisih nilai ekspor pada periode tersebut mencapai US$ 
56,65 miliar dan nilai impor mencapai US$ 30, 12 miliar.83 

Angka surplus tersebut telah melampaui surplus yang 
terjadi pada tahun 1999, dalam periode transisi di mana 
Presiden Wahid baru tiga bulan memimpin, menggantikan 
mantan Presiden Habibie, yang hanya mencapai US$ 
22,24 miliar. Diperkirakan, perolehan ekspor selama tahun 
2000 bakal menembus angka US$ 60 rniliar, sehingga ini 
berarti melampaui target yang telah ditetapkan 
pemerintahan Wahid.84 Secara menyeluruh, tentu dapat 
disimpulkan ada pengaruh kunjungan diplomasi ke 
mancanegara yang telah banyak dilakukan oleh 
pemerintahan Wahid terhadap peningkatan kinerja ekspor 
Indonesia ke luar negeri. 

Adapun diketahui, peningkatan angka ekspor 
terbesar terjadi ke negara tujuan Korea Selatan, yakni 
sebesar US$ 26,3 juta, disusul ke negara tujuan Jepang 
dan Jerman, yang masing-masing naik sebesar US$ 15,4 
juta dan US$ 10,6 juta. Tetapi, harus diakui, secara 
kontradiktif, penurunan angka ekspor terjadi ke negara 
tujuan AS, yaitu sebesar US$ 81, 1 juta, Malaysia US$ 
24,7 juta, RRC US$ 25,9 juta, dan Australia US$ 21,4 



73 

"' Lihat ibid 
'· Lihat Pattiraojawane. foe cit 

juta. negara-negara yang merupakan target utama 
kunjungan diplomasi pemerintahan \/Vahid. Secara kritis, 
tidak dapat dikesampingkan bahwa anjloknya ekspor 
komoditas pertanian seperti kopi, ikan, kerang dan biji 
coklat sebesar 7.08%, serta komoditas pertambangan, 
terutama biji tembaga dan batubara sebesar 8,88%, 
memiliki pengaruh terhadap terjadinya angka penurunan 
ekspor ke negara-negara itu.85 Sehingga, penurunan 
angka ekspor juga bersumber dari ketidakmampuan In 
donesia sendiri dalam menyediakan pasokan komoditi 
ekspor tertentu. Sebagai argumentasi tambahan, 
meskipun angka ekspor yang diterima Indonesia 
mengalami penurunan, namun selama periode Januari 
Nopember 2000, AS menempati urutan teratas sebagai 
negara tujuan ekspor terbesar, yaitu mencapai US$ 7,23 
miliar atau 16,55 % dari keseluruhan angka perolehan 
ekspor non-migas. Sedangkan Jepang menempati urutan 
kedua dengan nilai ekspor US$ 6,67 miliar dan Singapura 
sebagai urutan ketiga dengan nilai ekspor sebesar US$ 
5,39 miliar bagi Indonesia. 

Perlu kembali dijelaskan, secara bilateral. 
kunjungan Presiden Wahid ke Jepang dapat memulihkan 
kembali kepercayaan internasional terhadap Indonesia. 
dalam hal mana Jepang dapat menjadi sumber modal 
penting bagi pemulihan ekonomi nasional.86 Sementara 
RRC dikunjungi Presdien Wahid karena negeri itu dapat 
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menjadi mitra dagang dan pasar utama komoditi Indone 
sia melalui penyediaan berbagai bahan baku yang 
diperlukan RRC. RRC juga telah menjadi sumber penting 
bagi penyediaan teknologi kecil dan menengah, yang 
dibutuhkan Indonesia. Sedangkan Korea Selatan 
dikunjungi Presiden Wahid, mengingat negeri itu dapat 
menjadi sumber penting bagi penataan ulang industri 
nasional yang setengah hancur, melalui kerja sama dalam 
bidang teknologi madya dan tinggi yng dimiliki negeri itu.87 

Untuk memperlihatkan adanya catatan kemajuan 
dalam kinerja ekonomi Indonesia dalam hubungannya 
dengan diplomasi yang intensif dengan berbagai pihak di 
luar negeri yang telah dijalankan pemerintahan Wahid, di 
sini diungkapkan pernyataan Deputi Direktur IMF untuk 
wilayah Asia-Pasifik, Anoop Singh, yang mengakui bahwa 
secara makro perkembangan ekonomi Indonesia 
mengalami kemajuan yang cukup baik. ltu bisa dilihat 
dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% pada 
tahun 2000 dan anggaran defisit yang semula diperkirakan 
minus 4,8% GDP menjadi 3,2% GDP, atau tidak sebesar 
angka yang diperkirakan sebelumnya.88 Secara spesifik, 
Direktur IMF untuk Kawasan Asia Pasifik, Yusuke 
Horiguchi telah memberitahukan bahwa ekspor lndone 
s i a telah melampaui target yang ditetapkan.89 
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Perkembangan positif ini disambut gembira Sekretarrs 
Jenderal PBB, Kofi Annan, yang telah menerima laporan 
IMF mengenai hal tersebut dan bertemu dengan Presiden 
Wahid di Doha, Qatar, pada 13 Nopember 2000, di scla 
sela KTT Organisasi Konperensi Islam (OKl).90 

Secara spesifik, Menko Perekonomian Rizal Ram!i. 
telah menjelaskan angka final pertumbuhan GDP tahun 
2000 mencapai 4,8%, angka yang telah melampaui tar 
get yang ditetapkan pemerintah sebesar 4%. Dalam hal 
ini, kegiatan ekspor memberikan sumbangan terbesar 
terhadap pertumbuhan GDP sebesar 4,24%, sedangkan 
kegiatan investasi memberikan kontribusi sebesar 2, 18%.91 

Lalu, jika dilihat secara keseluruhan, angka pertumbuhan 
ekspor pada tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 1999 
mencapai 31,4%.92 Angka inipun adalah masih angka 
untuk bulan Januari sampai September 2000. Secara lebih 
spesifik, kegiatan ekspor non-migas mengalami 
pertumbuhan mencapai 25,5%.93 Di samping itu, terdapat 
surplus transaksi berjalan dan surplus neraca 
pembayaran, masing-masing sebesar US$ 7,7 milyar dan 
US$ 5,0 milyar. Kedua indikator ekonomi makro tersebut 
telah memberikan kontribusi terhadap GDP masing- 
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masing sebesar 5% dan sarna-sarna meningkat sebesar 
4,3% dari ·GDP tahun 1999. Adapun diketahui, 
pertumbuhan ekspor non-migas yang kuat telah 
memberikan kontribusi pada surplus neraca pembayaran 
yang diperkirakan mencapai surplus sebesar US$ 5 milyar 
atau 5% dari GDP. Angka-angka di atas diharapkan dapat 
menjelaskan kinerja ekonomi Indonesia yang positif di 
bawah pemerintahan Wahid, terutama bila dikaitkan 
dengan diplomasi ofensifnya ke luar negeri, dalam 
relevansinya dengan upaya mempromosikan Indonesia 
dan sekaligus meraih peluang ekspor dan investasi asing. 
Adalah jelas, dalam era globalisasi seperti dewasa ini, di 
mana spekulasi perdagangan dan pergerakan uang 
maupun modal sudah tidak dapat dikontrol, Indonesia juga 
mengarahkan kebijakan luar negerinya pada pemulihan 
perekonomian nasional.94 

Serita lain yang mungkin sulit dipercaya banyak 
orang, namun juga menggembirakan bagi rakyat Indone 
sia yang mengharapkan segera terjadinya pemulihan 
ekonomi nasional, adalah informasi yang mengemukakan 
bahwa ketidakpastian politik dan keamanan dalam negeri, 
ternyata tidak menyurutkan minat investor asing untuk 
masuk ke lndonesia.95 Diberitakan, para pengusaha dari 
India dan Spanyol telah menyatakan kesediaannya untuk 
menjalankan aktifttas bisnis ke lndonesia." Adapun salah 
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satu perusahaan India yang telah menyatakan 
komitmennya adalah Shiv-Vani Universal Ltd., 
perusahaan pengeboran migas asal India, yang sepakat 
membentuk konsorsium dengan PT Gemilang Technodrill 
Paripurna (GTP) untuk menangani sejumlah proyek 
minyak dan gas bumi yang ditenderkan PT Caltex Pacific 
Indonesia (CPI). Sedangkan para pengusaha Spanyol 
telah menyatakan komitmennya untuk mengerjakan 
beberapa proyek infrastruktur di berbagai wilayah Indo 
nesia bersama-sama dengan para pengusaha Indonesia. 
Para pengusaha Spanyol tersebut dapat memahami 
kondisi politik dalam negeri Indonesia dewasa ini, sebab 
negara mereka pernah mengalami hal yang sama pada 
tahun 1983, di mana faktor politik mendominasi 
perekonomian negara itu.97 

Sementara, program-program bantuan pemulihan 
ekonomi IMF untuk Indonesia yang sempat ditangguhkan 
akibat skandal Bank Bali dan kasus Timar Timur yang 
terjadi pada masa pemerintahan Habibie, dapat dilanjutkan 
pada masa pemerintahan Wahid, walaupun pada masa 
sebelum dan sesudah reshuffle kabinet, sempat terjadi 
tarik-menarik antara IMF dan pemerintahan Wahid, baik 
terhadap pengimplementasian program secara konsisten, 
maupun prinsip-prinsip dasar yang dipertanyakan secara 
lebih kritis. Pihak IMF sendiri menyatakan bahwa mereka 
memiliki alasan untuk percaya pada pemerintahan baru 
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Wahid yang akan melanjutkan strategi-strategi yang 
termuat dalam program-program pemulihan yang 
disepakati IMF dengan pemerintah Indonesia. Demikian 
pula, Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia 
(ADB) kembali melanjutkan proses implementasi kebijakan 
dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi Indonesia 
yang, yang sempat mengalami interupsi sementara.98 

Memang, dari segi kepemimpinan (leadership) 
dalam ASEAN, kinerja Indonesia dianggap melemah di 
kalangan ASEAN. Dengan mendasarkan pada hasil 
penelitian yang dibuat Puslitbang Politik dan Kewilayahan 
LIPI, pengamat kawasan seperti Dr. lkrar Nusa Bhakti 
menyimpulkan kondisi kepemimpinan Indonesia dalam 
ASEAN pada masa pemerintahan Abdurrachman Wahid 
lebih lemah daripada pada masa pemerintahan Presiden 
Soeharto dan Habibie.99 Diinformasikan, merosotnya 
kinerja kepemimpinan Indonesia ini disesali oleh para 
diplomat negara-negara anggota ASEAN, meskipun sejak 
awal disadari bahwa Indonesia tidak berpretensi 
memimpin ASEAN. Tetapi, tidak cukup fair jika kelemahan 
itu dinilai secara sepintas saja, tanpa menyadari bahwa 
dewasa ini telah berlangsung proses regenerasi 
kepemimpinan dalam ASEAN, di mana hanya tinggal satu 
dari kelima negara pendiri masih dipegang oleh orang 
lama, yakni Mahathir Muhammad dari Malaysia, yang 



79 

100 Ibid. 
101 Li hat Barry Suzan ( 1991 ). People. States and Fear: An Agenda for International 

Security Studies in the Post-Cold War Era (Second Edition), New York: Harvester 
Wheatsheaf: 186 et seqq. Lihat pula Michael T. Klare dan Daniel C. Thomas 
(1994). World Security: Challenges for a New Century (Second Edition). New 
York: Saint Martinis Press: 10-25. 

diketahui banyak memiliki kesamaan visi dan pengalaman 
dalam rnernimpin ASEAN, bersama-sama dengan para 
pemimpin ASEAN terdahulu. Sehingga, wajar saja, seiring 
dengan perkembangan kawasan yang cepat akibat 
derasnya tekanan arus globalisasi, khususnya krisis 
ekonomi yang melanda kawasan sejak awal tahun 1997, 
terdapat kesulitan dalam mempertahankan solidaritas dan 
kohesifitas di antara para pemimpin generasi baru ASEAN. 
Karena, para pemimpin baru ASEAN adalah bukan pendiri 
ASEAN yang dengan sendirinya memiliki keterikatan batin 
yang sangat kuat pad a ASEAN. Mereka tengah 
dihadapkan pada lingkungan-lingkungan dan tantangan 
tantangan yang jauh lebih besar daripada ASEAN.100 

Seperti telah diantisipasi oleh para ahli studi keamanan, 
tantangan dalam bidang keamanan nasional dan kawasan 

- memasuki abad ke-21 semakin kompleks, tidak terkecuali 
yang dihadapi oleh masing-masing negara anggota 
ASEAN, yang tidak lagi bersifat tradisional, namun juga 
non-tradisional, tidak hanya berdimensi militer semata, 
tetapi juga sosial, politik dan ekonorni.'?' 

Sementara hal lain yang menjadi kambing hitam 
atas lemahnya kepemimpinan Indonesia adalah faktor figur 
Menlu Alwi Shihab yang berbeda dengan mantan Menlu 
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Sebuah Penutup 

Perlu disadari, kepentingan nasional Indonesia 
pada masa transisi di bawah pemerintahan Wahid, hasil 
pemilu yang sah dan demokratis ini, jelas berbeda 
dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya, yang 
ditandai dengan pemerintahan yang otoriter dan tidak 
memperoleh legitimasi dari rakyat. Sebagai konsekuen 
sinya, kinerja politik luar negeri Indonesia pada masa 
Presiden Wahid berbeda dengan pada masa-masa 

Ali Alatas. Alasan ini masuk akal, sebab Menlu Shihab 
memang orang baru sama sekali dalam jajaran Deplu, 
atau diplomat non-karir, dengan latarbelakang pendidikan 
dan perjalanan karir yang sangat berbeda. Sedangkan 
Menlu Alatas telah beberapa periode dan sebagai yang 
terlama di antara Menlu yang pernah ada dalam kabinet 
Soeharto, setelah sebelumnya malang-melintang meniti 
karir sebagai diplomat karir yang cemerlang, terutama 
dalam menangani masalah Timar Timur. Yang dapat 
diterima juga adalah terlalu menonjolnya figur Presiden 
Wahid dalam menjalankan politik diplomasi yang ofensif 
di dunia internasional, sehingga nama Menlu Shihab yang 
baru dalam dunia diplomasi internasional, tidak 
mengemuka. Media massa asing pun lebih antusias untuk 
mewawancarai Presiden Wahid yang diakui intelektuali 
tasnya dan dinilai humanis serta memiliki komitmen yang 
kuat terhadap demokratisasi. 
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sebelumnya itu. Berbagai argumen, data atau fakta yang 
telah diungkapkan dan dikaji secara mendalam di atas, 
telah berusaha melihat relevansi antara kepentingan 
nasional dan diplomasi ofensif yang telah dijalankan 
pemerintahan Wahid, terutama dalam menjawab tuntutan 
demokratisasi secara lebih luas, pemulihan ekonomi 
nasional dari krisis, dan ancaman separatisme yang 
semakin luas dan serius. 

Di sisi lain, patut diakui diplomasi ofensif yang 
telah dijalankan Presiden Wahid membutuhkan biaya 
operasional yang besar, mengingat frekuensi perjalanan 
luar negeri yang tinggi, yang harus dilakukan dalam tempo 
singkat. Kemudian, diplomasi ofensif ini telah dinilai tidak 
terencana atau mempunyai cetak biru, karena 
mengintroduksi banyak kebijakan yang seolah-olah 
diputuskan secara tiba-tiba (kejutan), sehingga tidak dapat 
begitu saja diimplementasikan, misalnya mengenai 
undangan kepada Presiden lrak, Saddam Hussein, dan 
Pemimpin Libya, Moammar Khadafi, untuk datang Jakarta 
bersama-sama dengan para kepala negara Timur Tengah 
lainnya, yang hanya dipersiapkan 1-2 minggu.102 Kebijakan 
tersebut sangat tergesa-gesa diambil dan tampak sangat 
reaktif, sebagai respons kekecewaan atas sikap AS yang 
tidak memadai, sebagaimana yang telah ditargetkan. Hal 
ini terjadi pula dalam kasus diplomasi ofensif Presiden 
Wahid terhadap Singapura, walaupun sikap atau kebijakan 
yang tampak reaktif, tidak selamanya atau seluruhnya 
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Keputusan yang diambil Presiden Wahid dalam 
kebijakan luar negerinya yang tiba-tiba dan tampak reaktif 
itu, di satu pihak dinilai tidak mempertimbangkan dengan 
cermat kemungkinan dapat diimplementasikannya, dan, 
di pihak lain, kemungkinan dampak negatif yang dapat 
dihasilkannya. Sehingga, apa yang diintroduksinya tampak 
seperti kebijakan yang keputusannya tidak dihasilkan 
melalui proses pengambilan keputusan yang layak, 
dengan pertimbangan matang dari jajaran Departemen 
Luar Negeri, khususnya, melainkan lebih didominasi oleh 
peran Presiden Wahid secara individual yang sanqat 
dominan. 103 Karena, ia alpa dalam memahami kebijakan 
luar negeri sebagai kebijakan yang harus dipikirkan secara 
cermat dan tidak seketika, maka sebagai akibatnya, ia 
dikritik sebagai tidak memiliki visi dalam masalah luar 
neg en. 

Terkait dengan strategi, jika Presiden Wahid 
dikatakan tidak memiliki strategi dalam keputusan dan 
kebijakan luar negeri yang diambilnya, maka itu tidak 
seluruhnya tepat. Sebab, langkah-langkah yang 
diarnbilnya tetap diperhitungkan oleh negara-negara lain 
yang terkait langsung, misalnya dalam hal menghadapi 
tekanan AS, dalam hubungannya dengan tekanan yang 

buruk. Sebab, dalam kenyataannya, pemerintah Singapura 
mulai mawas diri dan mau mengintroduksi pendekatan 
baru. 
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keras dari negara itu agar Indonesia mau mengajukan 
para pelanggar HAM di Timor Timur ke pengadilan 
internasional. Juga, dalam keputusannya untuk menghadiri 
KTT di Kuba dan datang ke Iran dan lrak yang masih 
diembargo AS. Selain banyak mengintroduksi keputusan 
yang bersifat strategis, Presiden Wahid juga telah 
memperlihatkan beberapa langkah inisiatif dalam 
kebijakan luar negeri Indonesia. 

Memang, banyak kebijakan luar negeri Presiden 
Wahid itu dinilai telah dihasilkan oleh proses yang seketika. 
Tetapi patut dipahami, ia tengah menghadapi banyak 
tekanan, baik dari kekuatan internasional maupun 
domestik, dengan dukungan yang sifatnya sangat tidak 
stabil. Dengan kata lain, di luar Presiden Wahid, kekuatan 
kekuatan politik domestik dalam masa transisi, turut 
memberikan kontribusi negatif, secara langsung maupun 
tidak langsung, dengan memberi tekanan politik melalui 
massa, dalam hasil akhir kebijakan luar negeri yang 
diambil, termasuk dalam Kasus Australia. 

Kalau dikatakan apa yang tengah dilakukan 
Presiden Wahid dengan kebijakan luar negerinya adalah 
sebuah upaya eksternalisasi konflik domestik, itu tidaklah 
tepat.104 Karena, mengingat aksioma yang telah 
disebutkan sebelumnya, politik luar negeri merupakan 
pencerminan dari kepentingan nasional setiap negara. 
Sehingga memang, masalah-masalah domestik yang 
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krusial itulah yang harus diselesaikan Indonesia dengan 
meminta bantuan dukungan internasional, terutama dalam 
menghadapi ancaman tuntutan separatisme yang 
meningkat dan krisis ekonomi yang belum dapat diatasi. 
Begitu pula, mayoritas rakyat Indonesia tentu mengakui 
demokratisasi memang dibutuhkan. Demikian halnya, 
dengan pengusutan berbagai pelanggaran HAM dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang membutuhkan 
dukungan internasional, karena yang dihadapi adalah 
sebuah kekuatan yang masih powerful dan mengakar. 
Padahal semua itu diketahui merupakan masalah krusial 
yang ditinggalkan pemerintah otoriter yang telah berkuasa 
sangat lama sebelumnya. 

Berangkat dari pemikiran bahwa hubungan 
internasional dewasa ini tengah memasuki millennium 
baru, seharusnya para pengambil keputusan dan pembuat 
kebijakan dalam masalah luar negeri tidak selalu 
berpegangan pada paradigma realis, dan patut menyadari 
bahwa power politics, yang selalu memakai perhitungan 
untung rugi secara material dan konkrit, tidak sepenuhnya 
benar. Sebaliknya, paradigma lain yang beranjak dari 
perhitungan untung-rugi non-material, seharusnya turut 
diperhatikan. Seperti diakui secara eksplisit oleh Kompas, 
salah satu keberhasilan Presiden Wahid adalah setidaknya 
Indonesia kini mendapat semacam jaminan territorial 
integrity dari masyarakat intemasional.''" 

- 
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menyadari realitas politik domestik yang tengah dihadapi Presrden Wahid. lihat 
"Hasjim Djalal, Prospek Politik Luar Negeri RI Tahun 2001", Kompas. 20 Desember 
2000. http://www.indopubs.com/archives/0186. /Jtml.: 1-6. 

Kesimpulan lain juga mencatat, kekacauan dalam 
politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dalam tahun 
pertama pemerintahan Wahid, seperti halnya Habibie, 
disebabkan oleh pengelolaan politik luar negeri secara 
amatiran dan tidak profesional, dengan tidak adanya 
penyusunan cetak biru, yang telah digodok secara matang 
oleh Deplu dan berbagai departemen terkait, sebelumnya. 
Sehingga, tanpa adanya cetak biru tersebut, kebijakan 
luar negeri yang dibuat, hanya bersifat ad hoc, impulsif 

Kalau dikatakan bahwa politik luar negeri 
pemerintahan Wahid masih merupakan politik luar negeri 
transisi, itu adalah tepat, karena memang demikianlah 
pemahaman dari kepentingan nasional Indonesia yang 
sedang diwarnai oleh konflik-konflik domestik antar 
kekuatan politik, sebagai konsekuensi dari masa transisi 
yang belum terwujud mapan. Demikian pula, kalau 
dikatakan masih merepresentasikan seorang person dan 
belum negara, sebagai konsekuensi dari posisinya yang 
terus didestabilisasi oleh kelompok yang memiliki vested 
interest atas langkah-langkah reformasi yang terus 
dilakukannya, masih dapat diterima. Karena, memang 
demikianlah refleksi dari kondisi domestik negara dalam 
masa transisi yang tidak stabil, yang telah disebut sebagai 
messy state, walaupun belum sampai dalam tahap fail 
state. 
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dan reaktif, dan faktor individu menjadi sangat menentukan 
atau dorninan."'" Namun, kalau dilihat secara lebih 
seksama, pemerintahan Wahid telah diperlemah oleh 
kinerja menteri-menteri pendukungnya yang tidak kondusif, 
termasuk Menhan dalam hal ini. Walaupun disadari politik 
luar negeri semacam ini dinilai sangat tidak sehat, 
menimbulkan kekacauan dan hanya menjadi bahan 
tertawaan orang, tetapi harus dapat dipahami pula konteks 
permasalahan domestik Indonesia yang melatarbela 
kanginya, yang begitu kompleks dan sulit dicarikan 
solusinya secara seketika, akibat akumulasi permasalahan 
nasional yang telah dialami berlarut-larut selama ini. 

Kelemahan dalam kebijakan luar negeri 
pemerintahan Wahid, sebenarnya tidak dapat dicarikan 
kambing hitamnya kepada profil Menlu Shihab yang 
memang bukan diplomat karir. Karena, di negara maju 
semacam AS pun, seorang Menlu belum tentu seorang 
diplomat karir. Yang harus dipertanyakan justru bagaimana 
dukungan jajaran Deplu yang tidak memadai dan solid 
kepadanya. lni juga harus disadari sebagai konsekuensi 
masa transisi dan reformasi yang tidak berjalan secara 
tuntas. Sebab, birokrasi Deplu adalah birokrasi lama yang 
berada di bawah kekuasaan Orde Baru lebih dari tiga 
dasawarsa, sehingga seperti halnya di di luar birokrasi, di 
dalam birokrasi ini juga tengah berlangsung tarik-mer'larik 
kekuatan antara kekuatan politik sipil untuk merebut dan 
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menanamkan pengaruhnya di sana, termasuk kekuatan 
kekuatan yang pro-establishment. Hal tersebut telah 
menjadi kendala bagi Menlu Shihab untuk dapat 
memperoleh dukungan yang maksimal. 

Para pengamat dapat saja berpendapat 
kunjungan-kunjungan yang telah dilakukan Presiden 
Wahid tidak penting, karena tidak adanya cetak biru politik 
luar negeri Indonesia yang jelas untuk lima tahun ke 
depari."'" Namun, mereka lupa menyadari bahwa kondisi 
perkembangan domestik membutuhkan keputusan dan 
langkah yang cepat pula untuk mengatasinya, khususnya 
terhadap tuntutan dernokratisasi, pelanggaran HAM dan 
ancaman krusial separatisme yang sedang meluas dan 
meningkat sekarang ini. Adalah logis, langkah cepat dalam 
kebijakan luar negeri harus segera dilakukan oleh 
Presiden Wahid, sebab, kalau tidak, eksistensi 
pemerintahannya, dan yang terpenting, Indonesia sebagai 
sebuah negara kesatuan, akan terancam bubar, 
mengingat permasalahan yang tengah dihadapi memang 
benar-benar genting. Di sisi lain, secara jujur perlu diakui, 
dalam kenyataannya, dukungan yang diperoleh Presiden 
Wahid dari mancanegara terhadap keutuhan Indonesia, 
tidaklah kecil atau hanya basa-basi, termasuk dalam 
perspektif ekonomi. Apalagi, kalau dikatakan diplomasi 
ofensif Presiden Wahid tidak membuahkan hasil apa-apa. 
Ha! ini tentu menjadi lebih tidak jujur lagi, jika para 

l 
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pengamat lupa menyadari begitu kompleks dan beratnya 
permasalahan domestik yang dialaminya dari dua pewaris 
pemerintahan sebelumnya. 

Harus disadari, pemerintahan Presiden Wahid baru 
berjalan setahun dan masih tersisa lagi empat tahun masa 
pemerintahannya. Selain kondisi domestik dalam negeri 
yang akan rnenjadi penentu pembuatan kebijakan luar 
negeri Indonesia selanjutnya masih belum menentu, nasib 
dan masa depan pemerintahan Wahid yang terpilih secara 
sah dan demokratis itu juga masih belum dapat dipastikan. 
Melihat latarbelakang ini dan berbagai permasalahan yang 
telah dikemukakan dan dibahas secara panjang-lebar di 
atas, berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan 
luar negeri dalam tahun-tahun berikutnya Indonesia, masih 
akan terus bermunculan. 
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• Penulis bekerja di Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi, Sekretariat Jenderal 
DPR-RI 

' Dalam seminar tentang "Visi dan Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia di bawah 
Pemerintahan Abdurrahman Wahid", yang diselenggarakan oleh Universitas 17 
Agustus 1945. disimpulkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia 
merupakan refleksi dari politik dalam negeri dan dipengaruhi perubahan dalam 
tata hubungan internasional baik dalam bentuk regional maupun global. Karena 
itu setiap dinamika yang terjadi dalam negeri akan sangat mempengaruhi diplomasi 
sebagai manifestasi kebijakan luar negeri. Baca. Kompas. 6 April 2000. hal. 6 

I. Pendahuluan 

Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya 
merupakan sarana untuk memperjuangkan dan mencapai 
kepentingan nasional negaranya. Politik luar negeri 
merupakan kebijakan sekaligus strategi suatu bangsa 
untuk salinq berhubungan dengan bangsa-bangsa lain 
yang disusun atas dasar kepentingan nasional bangsa 
bersangkutan. Karena itu politik luar negeri meliputi semua 
kebijakan yang dijalankan pemimpin negara untuk 
mempengaruhi berbagai keadaan dan perkembangan 
diluar batas-batas yurisdiksinya, sehingga memungkinkan 
negara itu memperoleh manfaat bagi kepentingan 
nasionalnya. Karenanya pula sering dikatakan bahwa 
politik luar negeri merupakan refleksi dari politik dalam 
negeri.1 

Oleh : Humphrey Wangke* 

BAB II 
Kunjungan Luar Negeri Presiden Abdurrahman 

Wahid dan Pemulihan Ekonomi Indonesia 
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ltulah situasi umum yang harus dihadapi oleh 
Presiden Wahid. Dalam kondisi yang demikian, menurut 
Kwik Kian Gie, ada dua tugas penting yang harus 

Sejauh ini, pendirian yang biasa digunakan Indonesia 
sebagai standar pelaksanaan politik luar negeri adalah 
Indonesia tidak boleh menjadi obyek dari politik 
internasional tetapi harus menjadi subyek politik 
internasional. ltu berarti bahwa Indonesia berhak untuk 
menentukan sikapnya sendiri, dan memperjuangkan 
kepentingannya sendiri.2 ltu bentuk ideal dari sebuah 
kebijakan luar negeri. Tetapi kenyataannya Presiden 
Abdurrahman Wahid naik menjadi orang nomor satu di 
Indonesia dalam kondisi yang sangat berbeda. la mewarisi 
sejumlah persoalan ekonomi dan politik yang sangat rumit 
sehingga membutuhkan penanganan yang ekstra hati 
hati agar Indonesia tidak semakin terperosok kedalam 
jurang kehancuran. Sementara itu untuk tingkat regional, 
pada saat bersamaan negara-negara di kawasan Asia 
juga masih berada dalam tahap pemulihan ekonomi. 
Sedangkan untuk tingkat global, perkembangan kerja 
sama internasional memperlihatkan kecenderungan 
bahwa globalisasi telah membuat hubungan antar negara 
menjadi lebih transparan dan menciptakan ketergantungan 
baru. 
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dijalankan oleh Presiden Abdurahman Wahid yaitu 
pertama, memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri yang 
nyaris bangkrut dan kedua, menciptakan stabilitas politik 
dalam negeri.3 Keduanya harus diatasi secara bersamaan 
sebab pemerintah percaya ada korelasi positif antara 
kerusuhan yang marak terjadi di berbagai wilayah Indo 
nesia dengan memburuknya kondisi perekonomian dalam 
negeri Indonesia. 

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, situasi 
yang dihadapi Presiden Wahid jelas sangat tidak 
menguntungkan. Sebab investasi asing yang sangat 
dibutuhkan menjadi sesuatu yang sulit didapat. Andaikan 
tersedia, seringkali disertai dengan sejumlah persyaratan 
yang sangat memberatkan. Reformasi ekonomi yang 
diusulkan oleh IMF dalam kesepakatan yang tertuang 
dalam Letter of Intent bukanlah suatu hal yang mudah 
untuk dijalankan tetapi Indonesia tetap harus mematuhinya 
karena merupakan konsekuensi dari penerimaan bantuan 
sebesar US$ 43 milyar dari lembaga keuangan 
internasional itu. Demikian pula dengan perdagangan luar 
negeri akan menjadi sulit dilaksanakan bila masalah 
keamanan didalam negeri masih belum terkendali. 
Tidaklah terlalu mengherankan apabila kemudian Wakil 
Ketua DPR-RI Soetardjo Soeryoguritno mengeluhkan 
bahwa pemerintah sudah semakin sulit melindungi 
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kepentingan negaranya. ~ 

Dalam kondisi yang demikian patut untuk 
dipertanyakan apakah Indonesia masih menjadi subyek 
dalam politik internasional atau hanya menjadi obyek. 
Kalau memang demikian keadaannya pertanyaan yang 
muncul adalah apa yang hendak diraih oleh Presiden 
Abdurrahman Wahid dengan acapkali melakukan 
kunjungan keluar negeri. Pertanyaan seperti itu menjadi 
penting sebab telah muncul berbagai polemik di kalangan 
masyarakat tentang makna kunjungan Presiden keluar 
negeri. Di satu sisi, kunjungan Presiden keluar negeri 
dianggap telah memperbaiki citra Indonesia karena 
semuanya itu dilakukan dalam kerangka prioritas 
pembangunan nasional. Tidak kurang dari Pimpinan DPR 
RI dalam rapat konsultasi dengan Presiden tanggal 27 
April 2000 mengungkapkan penghargaannya atas upaya 
u paya yang telah dilakukan oleh Presiden dengan 
melakukan lawatan keluar negeri. Lawatan-lawatan itu 
dinilai telah berhasil mempengaruhi opini-opini 
internasional mengenai Indonesia. Dari berbagai lawatan 
itu bisa diketahui bagaimana persepsi internasional 
mengenai Indonesia. 

Tetapi di sisi lain kunjungan itu dianggap sebagai 
suatu pemborosan. Selama tahun 2000 Presiden Wahid 
telah melakukan perjalanan keliling dunia yang belum 
pernah dilakukan oleh Presiden manapun yang pernah 
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ada di Indonesia. Kendati menghadapi berbagai 
permasalahan dalam negeri yang cukup serius dan perlu 
penanganan segera akan tetapi Presiden Abdurrahman 
Wahid tidak mengurangi frekuensi perjalanan keluar 
negerinya. Sejak menjadi Presiden pada bulan Oktober 
1999, Presiden Abdurrahman Wahid tel ah 10 kali 
berkunjung keluar negeri atau rata-rata 1 kali dalam 
sebulan. Dalam tempo 3 bulan setelah menjadi Presiden, 
hampir semua mitra ekonomi Indonesia di empat benua 
telah dikunjunginya. 

Tingginya intensitas kunjungan muhibah Presiden 
keluar negeri pada akhirnya mengundang perdebatan di 
kalangan masyarakat. Perjalanan dinas Presiden 
Abdurrahman Wahid keluar negeri sudah dinilai sebagai 
pemborosan, sebab menghabiskan biaya yang sangat 
besar sementara masyarakat dan negara masih dalam 
keadaan sulit. Negara dianggap masih membutuhkan 
dana yang cukup besar untuk menstimulir pertumbuhan 
ekonomi. Laporan Keuangan perjalanan Presiden yang 
disampaikan oleh Sekretaris Presiden Abdul Majib Manan 
kepada Komisi I DPR menyebutkan bahwa biaya 
perjalanan keluar negeri Presiden Wahid dalam waktu 6 
bulan (April-September 2000) mencapai RP. 20,510 milyar. 
Sementara perjalanan di dalam negeri Rp. 2, 187 miliar 
dan biaya dinas pejabat/pegawai Rp 1,986 milyar. Jadi 
total perjalanan Presiden keluar negeri selama 6 bulan 
mencapai Rp. 24,68 miliar.5 Besarnya biaya yang harus 
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II. Kehilangan Daya Saing 
Jaminan keamanan, ketertiban urn um dan 

penegakan hukum di Indonesia menjadi sesuatu yang 
mahal harganya mengingat semakin seringnya terjadi 
tindak kekerasan didalamnya. Seakan-akan suatu 
masalah yang melibatkan kepentingan banyak orang 
sudah tidak dapat lagi diselesaikan secara proporsional 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat 
cenderung bersikap emosional, tidak terkendali dan pada 
tingkat tertentu malah dapat dianggap sebagai beringas 
didalam menampilkan kepedulian sosial mereka. Didalam 
perspektif Thomas Friedman, Indonesia, bersama-sama 
Rusia, sudah tergolong dalam messy state atau negara 
yang penuh dengan kekacauan.6 Melihat kondisi nyata 
demikian maka bisa diperkirakan bahwa tidaklah mudah 
bagi Presiden Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan 

dikeluarkan pemerintah sudah dianggap berlebihan 
sementara hasil konkrit dari kunjungan itu belum terlalu 
dirasakan dan persoalan didaerah-daerah masih belum 
memperlihatkan tanda-tanda segera berakhir. Kondisi 
politik, sosial dan keamanan di Indonesia pada 
kenyataannya masih belum menunjang keinginan 
Presiden untuk menarik investor asing kembali ke Indo 
nesia untuk melakukan kegiatan bisnis. 
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Letter of Intent (Loi) antara pemerintah Indonesia 
dengan IMF dapat dianggap sebagai rencana untuk 
meletakkan dasar bagi program rehabilitasi ekonomi. 
Akan tetapi setelah mengevaluasi kinerja kabinet 
Persatuan Nasional, IMF mempunyai penilaian yang lain 
tentang Indonesia. IMF nampaknya kurang begitu antusias 
dengan kinerja kabinet, terutama untuk tim ekonomi, 
sehingga mereka akhirnya menunda mencairkan kredit 
kepada Indonesia senilai US$ 400 juta. Hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kabinet Persatuan 
Nasional dianggap kurang meyakinkan karena tidak 
mampu melaksanakan Loi sesuai waktunya. Kelambanan 
dalam restrukturisasi perbankan dan penjualan aset-aset 
yang berada ditangan BPPN menjadi salah satu 
pertimbangan IMF dalam menunda pencairan dana 
tersebut. 

Boleh jadi keterlambatan kinerja ekonomi Indone 
sia dibawah Presiden Abdurrahman Wahid karena pada 
awal pemerintahannya ia belum mempunyai visi yang jelas 
tentang bagaimana ekonomi Indonesia harus dikelola. 
Fokus pemerintahannya lebih banyak terkonsentrasi pada 
urusan politik. Sehingga banyak data ekonomi lainnya 
yang menunjukkan bahwa perekonomian nasional belum 
menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Masih 

keinginannya membangun Indonesia dan mengembalikan 
citra Indonesia di mata dunia internasional sebagai subyek 
politik. 
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banyak rakyat kecil yang harus lebih lama menikmati 
kemiskinannya karena rneninqkatnya harga-harga bahan 
pokok dan transportasi. Penyelesaian masalah ekonomi 
sektor riil maupun perbankan belum mendapatkan hasil 
nyata yang menggembirakan. Jumlah pengangguran dan 
kemiskinan masih tetap tinggi. Sementara keresahan di 
kalangan pegawai negeri sipil pernah muncul akibat 
kenaikkan tunjangan jabatan yang dianggap tidak 
proporsional. Sementara itu nilai tukar rupiah yang masih 
terus berfluktuasi karena kerusuhan massal yang tiada 
henti-hentinya. 

Dalam perspektif global kedudukan Indonesia 
sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai tempat yang 
menarik untuk kegiatan investasi dan bisnis. Dari sebuah 
survey yang dilakukan oleh kantor berita Reuters dan 
majalah Benchmark yang berbasis di Hongkong terungkap 
bahwa Indonesia bukan lagi menjadi pasar di Asia yang 
paling disukai oleh para investor atau fund manager 
global.7 Kesimpulan yang sama juga muncul dari survey 
yang dilakukan oleh Dow Jones Newswire. Dalam survey 
yang dilakukan oleh Reuters dan Benchmark, Indonesia 
ditolak atau dianggap sebagai pasar paling tidak favorit 
oleh 35,33% responden, masih lebih baik daripada Filipina 
yang ditolak oleh 45,33% responden. Tetapi masih kalah 
jika dibandingkan dengan Thailand yang ditolak oleh 5% 
responden, atau Malaysia dan Singapura yang ditolak 
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hanya oleh 2% responden. 

Menurunnya pamor Indonesia sebagai lahan 
investasi dan kegiatan bisnis juga bisa disimak dari laporan 
yang dikeluarkan oleh badan PBB UNCTAD yang 
memperlihatkan bahwa pada saat Indonesia sedang 
mengalami kesulitan keuangan, modal yang diperlukan 
bukannya masuk tetapi malah keluar dari Indonesia. 
Akibatnya Indonesia mengalami disinvestasi neto asing. 
Dari laporan yang dikeluarkan oleh UNCTAD8, bisa 
diketahui pula bahwa aliran modal asing selama tahun 
1999 mencapai minus US$ 3,3 milyar, yang berarti jauh 
lebih besar ketimbang sebelumnya yang hanya minus 
US$ 350 juta. Penanaman modal asing di Indonesia hanya 
membawa masuk dana sebesar US$ 1, 1 milyar sementara 
dana yang keluar dari perusahaan PMA mencapai nilai 
US$ 4,3 milyar. Untuk tahun 2000, Bank Pembangunan 
Asia (ADB) memperkirakan pelarian modal dari Indone 
sia akan mencapai US$ 2,3 milyar. Bank Dunia sendiri 
bahkan memperkirakan jumlahnya jauh lebih besar lagi, 
yakni diatas US$ 5 milyar.9 lni berarti masih banyak 
persoalan dalam negeri yang harus dibenahi jika Indone 
sia memang ingin menarik kembali modal-modal asing 
tersebut. 

Menurut laporan UNCTAD tersebut, Indonesia 
termasuk yang terbesar mengalami disinvestasi. 
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Sementara negara Asia lainnya yang terkena krisis seperti 
Thailand mengalami penurunan modal tetapi masih positif. 
Sementara Malaysia dan Korsel menunjukan prestasi yang 
cukup bagus. Aliran PMA di Thailand tahun 1998 sebesar 
US$ 7,4 milyar, turun menjadi US$ 6,3 milyar tahun 1999. 
Malaysia mencatat kenaikan investasi PMA dari US$ 2, 7 
milyar tahun 1998 menjadi US$ 3,5 milyar tahun 1999. 
Korsel juga mengalami peningkatan investasi PMA dari 
US$ 5,2 milyar tahun 1998 menjadi US$ 10,3 milyar 
tahun 1999. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa yang 
dibutuhkan investor bukan hanya kebijakan ataupun 
insentif tetapi rasa aman bagi kegiatan bisnis mereka. 

Kunjungan berulangkali keluar negeri yang 
dilakukan oleh Presiden sudah tentu tidak terlepas dari 
keadaan ini. Memang jatuhnya kepercayaan investor asing 
itu tentunya tidak dapat diatasi dengan kunjungan sesaat 
Presiden tersebut. Akan tetapi paling tidak melalui 
kunjungan seperti itu Presiden tetap optimis bahwa 
investasi asing akan mengalir kembali ke Indonesia. Dari 
data-data kualitatif diatas terlihat bahwa yang dibutuhkan 
oleh para investor itu sebenarnya bukan hanya berbagai 
kebijakan dan insentif tetapi yang terpenting adalah 
keamanan dan kepastian hukum. Hingga saat ini Indone 
sia masih disibukkan oleh berbagai konflik horizontal di 
berbagai tempat yang masih sulit diatasi sehingga 
mengandung bahaya penularan (contagion) ke tempat 
lain. Masalah ketegangan pusat dan daerah yang tak 
kunjung selesai semakin memperkuat desakan untuk 
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memisahkan diri. Pemerintahan Presiden Wahid yang 
legitimate juga masih disibukkan dengan berbagai 
pendapat dikalangan elit politik yang menghendaki ia 
segera mengundurkan diri. Dan mungkin diperlukan waktu 
lebih banyak lagi oleh pemerintah RI untuk membuktikan 
bahwa Indonesia memang betul-betul layak untuk lahan 
investasi dan kegiatan bisnis. 

Masalah pemulihan ekonomi bisa menjadi semakin 
rumit jika dikaitkan dengan konsistensi kebijakan 
pemerintahan Presiden Wahid. Tidak adanya kepastian 
hukum telah membuat sejumlah perusahaan asing yang 
telah menghabiskan dana sampai ratusan juta dolar dalam 
operasionalnya di Indonesia menghadapi masalah 
legalitas kontrak yang pernah mereka tandatangani pada 
era Presiden Soeharto. Pemerintahan Abdurrahman Wahid 
mempertanyakan validitas dan kejujuran kontrak sebab 
dicurigai keuntungan yang diperoleh perusahaan dianggap 
lebih banyak diperuntukan bagi keluarga mantan Presiden 
Soeharto. Kontrak-kontrak itu dianggap sebagai produk 
dari praktek KKN yang selama ini terjadi pada jaman 
Presiden Soeharto. 

Pemerintah propinsi dan daerah juga menuntut 
adanya revisi terhadap kontrak-kontrak yang telah 
ditandatangani itu. Mereka menegaskan bahwa 
pemerintah pusat yang dahulu membuat perjanjian itu 
telah digulingkan, karenanya perjanjian harus 
diperbaharui. Pemikiran seperti ini jelas salah tetapi itulah 



realita yang dihadapi oleh Presiden Wahid. Sejumlah 
perusahaan multinasional akhirnya terjebak dalam 
ketidakpastian ini seperti PT Freeport, PT Newmont 
Minahasa, PT Inti lndorayon Utama dan PT Roche Indo 
nesia. Kondisi demikian membuat para investor asing 
semakin ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di In 
donesia. Tidak berlebihan jika kemudian para pejabat dari 
Jepang, AS dan Eropa memperingatkan Indonesia bahwa 
jika seluruh kontrak yang dibuat jaman pemerintahan 
Soeharto dianggap tidak layak lagi, Indonesia tidak akan 
berhasil menarik minat investor asing yang dibutuhkan 
dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi yang hancur 
karena krisis keuangan, konflik separatis dan etnis, dan 
ketegangan politik menyusul digulingkannya pemerintahan 
Soharto. 

Kinerja atau hasil akhir memang dapat dijadikan 
petunjuk kemajuan, tetapi kebijakan juga merupakan faktor 
yang menentukan daya saing suatu negara di dunia 
internasional. Dilihat dari sisi daya saing, posisi Indone 
sia secara internasional juga mengalami penurunan yang 
sangat signifikan. Berdasarkan peringkat tahunan terbaru 
yang disusun oleh World Economic Forum yang berbasis 
di Genewa, peringkat Indonesia terus mengalami 
penurunan dari peringkat 39 tahun 1999 menjadi 44 pada 
tahun 2000. Faktanya memang daya saing ekonomi 
Indonesia terus mengalami penurunan sejak mengalami 
krisis keuangan tahun 1997, yakni dari peringkat dari 15 
tahun 1997, 31 tahun 1998. 37 tahun 1999. dan tahun 
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2000 peringkat 44. Peringkat ini ditentukan dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor kebijakan seperti 
keterbukaan terhadap perdagangan, dan penanaman 
modal asing. Untuk faktor kebijakan Indonesia mungkin 
telah kompetitif tetapi faktor keamanan tetap menjadi 
kendala terbesar Indonesia dalam proses pemulihan 
ekonomi. 

Selain itu, faktor-faktor kelembagaan seperti 
kelembagaan perbankan, hukum dan bahkan 
kelembagaan politik juga merupakan penentu bagi posisi 
internasional suatu negara. Hingga saat ini Indonesia 
masih berada dalam tahapan transisi pemerintahan, 
sehingga didalam prosesnya sering terjadi perubahan 
perubahan karena masih mencari bentuk yang ideal dari 
sebuah lembaga. Disamping itu yang paling penting 
adalah harus langsung menyentuh akar permasalahan 
yaitu membangun sistem, penegakan hukum dan institusi, 
serta kelemahan dalam pengawasan terhadap 
implementasi kebijakan dalam bentuk praktek-praktek 
yang justru sering menyimpang. Akan tetapi cepat 
lambatnya proses ini dengan sendirinya akan berpengaruh 
terhadap pemulihan ekonomi karena terkait dengan 
masalah kepastian, baik kepastian hukum maupun 
kepastian kebijakan. Seperti kelambanan dalam proses 
restrukturisasi perbankan dan BUMN serta penyelesaian 
utang luar negeri dengan sendirinya akan mempengaruhi 
animo investor asing ke Indonesia. 
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Oleh karena itu, menurut Anggito Abimayu, 
reformasi ekonomi tidak dapat berjalan sendiri tanpa 
adanya reformasi dibidang hukum dan politik yang menjadi 
sumber ketidakpastian perekonomian dan iklim usaha.'? 
Kelemahan dalam bidang kelembagaan ini, mencerminkan 
lemahnya pengelolaan kebijakan pemerintah maupun 
swasta yang menyebabkan sangat langkanya pelaku 
ekonomi yang andal, benar-benar teruji efisiensi dan daya 
saingnya. Penyebabnya antara lain, sangat tingginya 
halangan masuk ke sektor bisnis dan sangat tidak 
transparannya proses pertumbuhan sektor bisnis. Hal 
ini karena adanya hubungan antara pemerintah dan bisnis 
yang menimbulkan perilaku kolutif dan tertutup. 

Adanya rantai birokrasi yang panjang dan berbelit 
belit selain mengakibatkan meningkatnya struktur biaya 
usaha untuk sesuatu yang tidak berguna juga 
menyebabkan terhambatnya arus barang, baik dari dalam 
maupun luar negeri. Kondisi ini semakin tidak kondusif 
untuk perkembangan usaha dengan adanya hubungan 
dengan aparat birokrasi. Fenomena yang terjadi dalam 
kehidupan ekonomi Indonesia ini mencerminkan adanya 
kebutuhan fundamental ekonomi yang kuat. Jika selama 
ini fundamental ekonomi hanya dilandasi oleh kebijakan 
sepihak pemerintah, maka sekarang ini Indonesia 
membutuhkan adanya demokratisasi penetapan harga 
melalui mekanisme pasar dan kebijakan yang transparan 
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1. Menata perekonomian menurut kaidah ekonomi pasar, 

2. Menerima gelagat ekonomi dunia yang mengarah ke 
globalisasi integrasi ekonom secara regional, 

Ill. Paradigma Ekonomi lnternasional Tahun 2000 
Berakhirnya era Perang Dingin menandai 

dimulainya suatu pendekatan baru terhadap pola-pola 
pembangunan dan kerjasama ekonomi internasional. 
Persaingan ideologis antara kapitalis dan sosialis praktis 
telah hilang. Dewasa ini paradigma ekonomi sosialis 
praktis telah kehilangan popularitasnya. Benar kini masih 
ada negara komunis Cina yang masih mempraktekkan 
ajaran sosialis komunis, akan tetapi di negara ini sistem 
ekonomi pasar bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu 
untuk dipraktekkan. Ekonomi Cina pada kenyataannya 
merupakan perpaduan antara sektor yang masih dikuasai 
pemerintah dengan sektor yang telah mengikuti kaidah 
mekanisme pasar. 

Memasuki milenium ketiga ini, menurut pakar 
ekonomi seperti Prof. M. Sadli, ekonomi internasional akan 
didominasi oleh kaidah sistem perekonomian internasional 
yaitu:11 

dalam menangkal distorsi ekonomi. Dua hal ini bertautan 
langsung dengan kredibilitas negara dalam mengelola 
perekonomian nasional secara disiplin. 



Sistem ekonomi pasar telah melahirkan apa yang 
kita kenal dewasa ini dengan globalisasi. Globalisasi terjadi 
apabila suatu negara atau korporasi multinasional 
melakukan investasi dibeberapa negara untuk komponen 
suatu produk manufaktur yang kemudian dirakit kembali 
menjadi suatu produk industri. Globalisasi sebenarnya 
merupakan suatu proses industri yang sudah berlangsung 
sejak abad ke-19. Globalisasi secara tradisional mencakup 
sebuah proses pembagian tenaga kerja internasional yang 
dinamis dengan spesialisasi antar negara yang dicapai 
atas dasar kemanfaatan komparatif. Masing-masing 
negara secara khusus memfokuskan pada produksi 
barang dan jasa tertentu dan untuk itu mereka 
menggunakan faktor-faktor produksi yang dimilikinya yang 
relatif berlimpah. 

Namun kini globalisasi telah melibatkan lebih dari 
itu. Prosesnya telah me ninqk at Sebagai hasil 
pengembangan teknologi, maka didalam era globalisasi 
semakin memungkinkan memecah proses produksi 
melalui sarana teknologi informasi dan komputerisasi. 
Bagian-bagian terpenting dari proses produksi tersebut 
dapat dikontrak secara internasional. Hal ini berlaku tidak 
saja pada produksi barang tetapi juga pemberian jasa 
usaha. Pembagian tenaga kerja semakin baik sebab 
perusahaan-perusahaan semakin mengkhususkan diri 
pada bagian proses produksi daripada produk. Dengan 
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3. Menerima pengaturan lalu lintas ekonomi internasional 
sesuai aturan WTO. 
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demikian produksi menjadi lebih fleksibel. Kendati 
demikian, dibalik fleksibilitas ini globalisasi melahirkan 
ketergantungan baru antar negara. 

Perbedaan globalisasi yang terjadi saat ini dengan 
yang terjadi dimasa lalu. meliputi:12 

a. Globalisasi saat ini ditandai dengan adanya pertukaran 
mata uang dan pasar modal yang terintegrasi secara 
global. 

b. Sarana informasi modern seperti internet dan telpon 
genggam menjadi salah satu faktor pendukung 
keberhasilan. 

c. Adanya aktor-aktor baru seperti WTO yang memiliki 
kewenangan atas pemerintah nasional; korporasi 
multinasional yang memiliki kekuatan ekonomi melebihi 
sebuah negara; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dengan jaringan kerja yang mendunia, dan kelompok 
kelompok lainnya yang memiliki kegiatan melampaui 
tapal batas sebuah negara. 

d. Peraturan baru yang berlaku secara internasional 
seperti persetujuan multilateral dibidang perdagangan, 
jasa dan kekayaan intelektual yang didukung dengan 
mekanisme yang bisa memaksa orang lain untuk 
mematuhi sehingga bisa mengikat pemerintah nasional 
yang pada akhirnya bisa mengurangi ruang lingkup 
kebijakan nasional. 

Dengan perbedaan seperti diatas, globalisasi 
membuka peluang bagi jutaan orang di dunia untuk terlibat 
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didalamnya. Perdagangan yang terus meningkat, 
penemuan teknologi baru, investasi luar negeri. dan 
penggunaan internet telah mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Semuanya ini memberi potensi besar bagi 
penghapusan kemiskinan di abad ke-21. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan UNDP, lebih 
dari US$ 1,5 trilyun diperdagangkan dalam pasar uang 
setiap hari, dan hampir seperlima dari produksi barang 
dan jasa diperdagangkan setiap tahun. Tetapi didalam 
prakteknya globalisasi lebih dari sekedar perputaran uang 
dan komoditas, suatu hal yang menandai dimulainya saling 
ketergantungan baru antar individu di dunia. Globalisasi 
bukan hanya sebuah proses integrasi ekonomi tetapi juga 
kebudayaan, teknologi dan pemerintahan. Orang-orang 
dimana saja menjadi saling berhubungan melalui suatu 
peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh dari 
tempat tinggal mereka. 

Sementara WTO merupakan kesepakatan 
internasional setelah dilakukan beberapa kali putaran 
perundingan mengenai tata investasi dan perdagangan 
global. Kesepakatan WTO boleh dikata merupakan "polisi" 
atas sekitar 30 kesepakatan internasional dibidang 
perdagangan dan investasi sebagai hasil negosiasi selama 
hampir 10 tahun yang dilakukan negara-negara anggota 
GATT. WTO inilah yang kini menjadi sandaran 
internasional bagi terciptanya suatu tata investasi dan 
perdagangan bebas dunia. Namun karena berbagai 
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alasan, dampak pembentukan WTO baru menjadi 
perhatian dunia beberapa tahun belakangan ini setelah 
muncul reintepretasi terhadap manfaat globalisasi bagi 
negara-negara berkembang. Bukan karena keberadaan 
WTO, bukan pula soal pertentangan paham antara yang 
prokapitalisme dengan yang antikapitalisme. Tetapi lebih 
terhadap keyakinan apakah perdagangan bebas akan 
mampu memberikan kemakmuran kepada semua orang 
di dunia. lnvestasi dan perdagangan bebas di satu pihak 
diyakini akan bisa mempercepat usaha dunia 
menyejahterakan manusia, tetapi di lain sisi dikhawatirkan 
hanya akan mengukuhkan supremasi pihak-pihak yang 
kuat atas pihak yang le mah. Bagi negara-negara maju 
yang memiliki segala macam bentuk MNCs, perdagangan 
bebas merupakan cara yang paling dapat diterima untuk 
mencapai kesejahteraan. 

Sebaliknya bagi negara-negara berkembang, 
perdagangan bebas belum tentu menguntungkan. Tidak 
saja karena mereka belum siap dan tidak mampu 
mengimbangi kemajuan ekonomi negara-negara Barat 
tetapi yang terpenting sistem dan mekanisme ekonomi 
yang tercipta didalam era globalisasi ini dianggap tidak 
dapat memberi peluang kepada negara berkembang untuk 
dapat terus bersaing dalam sistem ekonomi internasional; 
bukan kesejahteraan yang didapatkan tetapi justru 
kemiskinan yang diterima akibat eksploitasi sumber daya 
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alam dan manusia. Perbedaan-perbedaan pandangan ini 
semakin menajam akhir-akhir ini ketika krisis ekonomi 
menghantam perekonomian negara-negara di Asia dengan 
merusak tatanan keuangan domestik mereka. 

Inti utama dari perdagangan bebas adalah 
dihapuskannya segala bentuk subsidi, dihapuskannya 
bentuk-bentuk monopoli, melakukan privatisasi terhadap 
perusahaan-perusahaan negara atau lembaga-lembaga 
bisnis milik negara. Atau dengan kata lain mekanisme 
perekonomian harus diserahkan pada pihak swasta 
sedangkan tugas pemerintah hanya sebatas menyediakan 
fasilitas yang dibutuhkan untuk itu. Berbagai negara 
berkembang sudah mengisyaratkan agar rancangan 
aturan baru liberalisasi perdagangan global itu jangan 
terlalu dipaksakan. Sebab masih banyak hal yang harus 
dibenahi negara berkembang khususnya bagaimana 
memberdayakan para petani, memberdayakan atau 
merevisi 8 UM N dan s u bsekto r ind ustri perta n ian. 
Kegagalan dari pertemuan WTO di Seattle, AS, pada 
tahun 2000 itu adalah karena materi liberalisasi 
perdagangan dianggap merugikan negara-negara 
berkembang, khususnya yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup, karena akan menghapuskan tarif-tarif 
atas produk-produk pertanian. 

Bila dilihat secara cermat, dampak globalisasi dan 
liberalisasi perdagangan yang akan dirasakan negara 
berkembang menyangkut tiga hal utama yakni cenderung 
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merugikan hasil-hasil petanian, lingkungan hidup, serta 
mengancam eksistensi tenaga kerja. Hal-hal inilah yang 
menjadi titik sentral perbedaan antara negara-negara maju 
yang memprovokasikan sistem pasar bebas dengan 
negara-negara berkembang yang masih memproteksi 
usaha dan produk industrinya. Sadar bahwa globalisasi 
ekonomi telah meningkat dan perdagangan internasional 
tidak selalu akan menguntungkan, maka kecenderungan 
negara-negara mengembangkan kerja sama ekonomi 
kawasan dalam bentuk blok perdagangan sebagai ganti 
kerjasama multilateral semakin meluas.14 Untuk maksud 
ini, regionalisme ekonomi mencakup bentuk kerjasama 
yang berbeda yang disusun atas dasar kepentingan 
ekonomi global. 

Globalisasi sebagian merupakan hasil 
perkembangan teknologi dan sebagian disebabkan oleh 
keterbukaan pasar yang dipromosikan dengan sengaja di 
seluruh dunia dengan menghilangkan hambatan 
hambatan perdagangan di tingkat nasional dan bentuk 
diskriminasi lainnya. Akan tetapi yang paling banyak 
diuntungkan dari mekanisme demikian adalah negara 
negara maju sebab mereka tidak hanya unggul dalam 
teknologi tetapi juga dalam melakukan penetrasi pasar 
melalui korporasi multinasional yang dimilikinya. 
Keunggulan teknologi ini disisi lain juga dimanfaatkan oleh 
negara-negara maju untuk menciptakan hambatan 
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perdagangan yang bersifat non-tarif seperti dengan 
menerapkan berbagai standar teknologi, standar 
kesehatan, ataupun standar lingkungan. Dengan berbagai 
macam standar ini negara-negara berkembang menjadi 
semakin sulit untuk memasuki pasar domestik negara 
negara maju. 

Volume perdagangan ditentukan oleh keuntungan 
komparatif, pendapatan, pilihan konsumen, kebijakan 
perdagangan dan jarak fisik sebagaimana dinyatakan 
dalam biaya transportasi. Liberalisasi perdagangan bukan 
merupakan tujuan tetapi sarana untuk membantu 
meningkatkan kesejahteraan. Perdagangan bebas yang 
menjadi topik berbagai asumsi, mendukung pertumbuhan 
ekonomi dan dengan demikian kesejahteraan. Asumsi 
penting sehubungan dengan hal ini adalah bahwa harga 
harus mencerminkan semua biaya. Apabila hal ini terjadi, 
maka tidak akan ada konflik antara perdagangan bebas 
dengan lingkungan hidup. Jika tidak, maka perdagangan 
bebas akan membahayakan lingkungan hidup. Kebijakan 
perdagangan dan lingkungan hidup harus saling 
mendukung. Liberalisasi perdagangan harus disertai 
dengan kebijakan lingkungan hidup nasional dan 
intern as ion a I yang be rt u ju an men c e g ah k er us aka n 
maupun mengurangi biaya lingkungan hidup dalam 
pemberian harga produk. 

Tantangan paling serius yang saat ini dihadapi 
Indonesia adalah globalisasi. Dengan adanya deregulasi 
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dalam bidang ekonomi, banyak barang yang tersedia di 
pasar dan harganya menjadi murah. Tetapi semuanya itu 
tetap tidak ada artinya jika masyarakat tetap miskin dan 
tidak mampu membeli. Selama masyarakat masih miskin 
dan sulit mendapatkan sesuap nasi, pembicaraan tentang 
demokratisasi tidak akan ada artinya. Untuk konteks 
Indonesia, globalisasi dalam artian membuka lapangan 
usaha mungkin benar, tetapi keadaan tidak sepenuhnya 
demikian. Apalagi kalau berbicara tentang perundang 
undangan yang belum siap benar untuk memasuki era 
globalisasi yang mengutamakan persaingan bebas. 

Bagi Indonesia, memasuki era globalisasi 
membawa konsekuensi harus memperkuat daya saing 
nasional di pasar internasional. Ukuran praktisnya adalah 
laju pertumbuhan ekpor harus lebih besar dari laju 
pertumbuhan ekonomi atau kalau bisa laju pertumbuhan 
ekspor dua kali laju pertumbuhan ekonomi. Sumber dari 
daya saing internasional adalah produktifitas yang harus 
meningkat. Tetapi hal ini hanya bisa tercapai jika tersedia 
investasi yang cukup memadai yang disertai dengan 
peningkatan teknologi dan iklim kompetitif yang 
mendorong kenaikkan produktifitas. Tantangan seperti 
itulah yang dihadapi Presiden Wahid dalam upayanya 
untuk memulihkan perekonomian nasional. Tiadanya visi 
yang jelas tentang bagaimana proses pemulihan itu harus 
dimulai dan dilakukan, membuat pertumbuhan ekonomi 
menjadi sangat lambat terutama bila dibandingkan dengan 
negara-negara ASEAN. 



Secara internasional kini telah mulai terlihat tanda 
tanda pertumbuhan ekonomi terutama di AS dan Eropa 
Barat sepanjang tahun 2000 dan diperkirakan akan terus 
meningkat pada tahun 2001. Penurunan tarif bea masuk 
di negara-negara berkembang masih terus berlangsung 
sebagai bentuk dari komitmen mereka terhadap 
kesepakatan WTO. Peluang ekspor bagi Indonesia akan 
semakin besar bila memperhitungkan proses liberalisasi 
ekonomi di negara-negara berkembang seperti Cina, In 
dia, negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur. 
Ditingkat regional, kerja sama ekonomi ASEAN dalam 
bentuk AFTA terus meningkat sejalan dengan semakin 
dekatnya batas waktu pelaksanaannya tahun 2002. 
Dengan demikian secara perlahan dan bertahap, melalui 
prosedur baku yang berlaku di AFTA (CEPT), Indonesia 
telah memasuki era perdagangan bebas, berarti Indone 
sia harus siap memasuki era ekonomi mekanisme pasar. 

Dalam mendorong laju pertumbuhan ekspor, sektor 
industri dan perdagangan mempunyai peranan penting 
dalam mendorong pemulihan ekonomi mengingat investasi 
asing belum menampakkan hasil yang memuaskan. Pada 
tahun 1999, kontribusi sektor industri dan perdagangan 
dalam perekonomian nasional mencapai 41, 7%. Kedua 
subsektor ini tumbuh masing-masing 2, 19% dan 1, 10%. 
Pada triwulan pertama tahun 2000, subsektor industri 
tumbuh 7, 17% sedangkan subsektor perdagangan 
tumbuh sebesar 4,56%. Untuk sektor industri, krisis 
ekonomi telah mengakibatkan menurunnya kegiatan 

120 



121 

sektor riil yang tercermin dari tidak optimalnya 
pemanfaatan kapasitas produksi meskipun akhir-akhir 
ini telah menunjukan perbaikan. Sampai dengan Sep 
tember 2000 realisasi ekspor nonmigas telah mencapai 
US$ 35,4 milyar, atau meningkat 24,6% dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Dilihat dari negara tujuan ekspor, ternyata ekspor 
ke seluruh 20 negara tujuan utama terbesar pada periode 
Januari-Juli 2000 meningkat. Neraca perdagangan Indo 
nesia selama periode ini mengalami surplus sebesar US$ 
18,46 milyar. Pada periode ini pula ekspor nasional 
mencapai US$ 34,65 miliar dan impor US$ 16, 19 miliar. 
Peningkatan ekspor pada periode ini diperoleh dari 
kenaikan ekspor nonmigas dari US$ 21,29 miliar menjadi 
US$ 27,03 miliar atau naik 26% dan kenaikan eskpor 
migas dari US 4,62 miliar menjadi US$ 7,62 miliar atau 
naik 64,95%. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Juli 2000 
terus mengalami peningkatan dan mencapai angka 
tertinggi sebesar US$ 5,35 miliar atau lebih tinggi 1, 17% 
dari angka tahun Juni 2000 sebesar US$ 5,3 miliar. 
Kecenderungan peningkatan ekspor ini diharapkan akan 
meningkat terus seiring dengan strategi pemerintah untuk 
memasukkan ekspor sebagai salah satu sumber 
perolehan devisa dalam 10 program percepatan 
pemulihan ekonomi. 

Berbagai perkembangan ekonomi telah dicapai 
pemerintah Indonesia setelah terjerumus dalam krisis 



selama 3 tahun. Krisis keuangan itu memang secara nyata 
telah berdampak pada jutaan penduduk Indonesia. Tetapi 
secara perlahan, Indonesia telah terlepas dari krisis dan 
mulai menjalankan kegiatan ekonomi. Tetap ada 
perkem ba nga n yang pos itif se perti te rl i hat d ari 
membaiknya indikator ekonomi dan secara bertahap 
kepercayaan masyarakat mulai pulih. Pertumbuhan 
ekonomi akibat peningkatan ekspor, investasi, dan 
konsumsi telah meningkat menjadi 3,6% dan 4, 1 % pada 
kuartal I dan II tahun 2000. Secara umum sejumlah 
kebutuhan pokok juga relatif stabil sehingga memberi 
kontribusi besar kecilnya inflasi. Untuk tahun 2000 
pemerintah nampaknya telah gagal mengendalikan laju 
inflasi sebab pada tahun 2000 ternyata laju inflasi Indo 
nesia mendekati angka dua digit. Padahal dari Januari 
hingga Agustus 2000 laju inflasi masih 4,7%. Ekspor dan 
impor juga menunjukkan perkembangan bagus seperti 
yang terlihat dari ur.aian di atas. 

Indonesia mungkin bisa merasa lebih optimis akan 
masa depan ekonominya. Terutama bila mengingat bahwa 
Departemen Perdagangan dan lndustri di bawah Menteri 
Perdagangan dan lndustri Luhut B Panjaitan telah 
menetapkan program dan langkah yang harus ditempuh 
untuk meningkatkan pendapatan nasional dari sektor 
ekspor, antara lain seperti meningkatkan daya saing 
komoditas ekspor dengan memperluas struktur ekspor 
dari produk primer kepada produk hilir serta memperluas 
pasar tujuan eskpor. Departemen ini juga mengem- 
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Rasa optimisme terhadap prospek ekonomi Indo 
nesia juga diutarakan oleh seorang tenaga ahli ekonomi 
dari Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik (PECC) dari AS 
yaitu Richard G. yang mengatakan, secara makro 

bangkan produk-produk unggulan yang mempunyai 
keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan 
komparatif, antara lain dengan meningkatkan kegiatan 
industri yang mengolah hasil hutan di wilayah Indonesia 
bagian Timur. 

Tetapi sayangnya membaiknya indikator ekonomi 
diatas belum mengangkat nilai tukar rupiah yang ke arah 
yang lebih baik dan stabil. Selama satu tahun terakhir ini 
masih terlihat fluktuasi nilai tukar yang cukup tinggi. Dari 
sisi perdagangan, fluktuasi mata uang rupiah mungkin 
menguntungkan, tetapi akan menjadi beban berat bila 
dikaitkan dengan kewajiban membayar utang luar negeri 
apalagi bila utang luar negeri itu tidak menggunakan 
fasilitas hedging. Agar kurs menguat dan stabil mungkin 
diperlukan langkah-langkah pembenahan yang cukup 
fundamental. Untuk bisa keluar dari krisis keuangan dan 
ekonomi ini, dalam jangka pendek salah satu harapan 
terletak pada peningkatan penerimaan devisa dari eskpor. 
Eksporlah yang harus menjadi kuda pedati ekonomi In 
donesia agar secepatnya keluar dari krisis. Masalahnya 
tinggal bagaimana pemerintah mempercepat proses 
restrukturisasi perbankan sehingga bisa menunjang 
ekspor. 
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IV. Urgensi Dukungan Luar Negeri 

Sebelumnya banyak pihak telah memperingatkan 
bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk mengalami 
proses balkanisasi seandainya masalah keamanan yang 

ekonomi Indonesia telah membaik. ·s Penilaiannya itu 
didasarkan atas indikasi seperti mulai tumbuhnya 
perekonominan nasional serta laju inflasi yang tidak terlalu 
tinggi. la juga menyamakan perkembangan perekonomian 
Indonesia dengan Meksiko tahun 1994. Pada saat itu 
perekonomian Meksiko juga mengalami krisis hebat tetapi 
mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya sebagai 
akibat dari kenaikan ekspor dan membaiknya konsumsi 
masyarakat Meksiko. Hanya saja perbedaan antara Indo 
nesia dengan Meksiko adalah stabilitas politik dan 
keamanan. Indonesia mengalami krisis stabilitas politik 
dan keamanan yang cukup lama sehingga pertumbuhan 
ekonomi mengalami kelambanan dan tidak ada kepastian 
hukum bagi investor asing. Perbedaan lainya Meksiko 
tidak mengalami masa transisi pemerintahan ketika krisis 
itu berlangsung. Atau mungkin Indonesia juga bisa belajar 
dari sukses Brazil keluar dari krisis ekonomi tahun 1995, 
yaitu reformasi ekonomi tidak hanya membutuhkan 
penyelesaian teknis ekonomi tetapi menyangkut 
penyelesaian politik, sosial dan berbagai aspek kehidupan 
manusia dalam sebuah negara. 
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mengancam Indonesia tidak secepatnya ditangani. Di lain 
sisi terus berlanjutnya kerusuhan etnik dikawatirkan hanya 
akan memberikan kesempatan kepada siapapun 
untuk mengambil alih kekuasaan melalui cara-cara 
kekerasan sehingga pada akhirnya hanya akan 
menimbulkan implikasi keamanan yang meluas di 
kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Ketidakmampuan 
pemerintah dalam mengatasi masalah keamanan ini dapat 
melemahkan sendi-sendi lembaga demokrasi yang tengah 
dikembangkan di Indonesia saat ini. Seperti yang telah 
disebutkan diatas, tugas utama pemerintah saat ini adalah 
mengembangkan lembaga politik dan hukum yang kuat 
agar pemerintah menjadi lebih efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab. Sehingga rakyat akan memberikan 
dukungannya secara penuh pada pemerintah 

Seperti yang terlihat sepanjang tahun 1999-2000, 
pemerintah yang lemah yang ditandai dengan kinerja 
lembaga nasional yang buruk dan tidak efektif telah 
menimbulkan keprihatinan yang mendalam diantara 
negara-negara tetangga Indonesia. Berlarut-larutnya 
konflik horisontal dapat juga mempercepat penyebarluasan 
budaya kekerasan, terlebih-lebih ditengah-tengah 
melemahnya aturan perundang-undangan. Berlanjutnya 
unjuk rasa ketidakpuasan terhadap investasi asing juga 
akan menyulitkan Indonesia dalam pemulihan ekonomi. 
Karena alasan-alasan ini, dan bukan karena ketakutan 
akan ancaman balkanisasi atau kudeta oleh militer, 
masyarakat internasional mempunyai kepentingan kuat 
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untuk mendukung Indonesia. Penyelesaian konflik-konflik 
internal itu menjadi prasyarat penting bukan hanya dalam 
membangun lembaga-lembaga demokrasi tetapi juga 
untuk memberikan keyakinan akan masa depan stabilitas 
dan keamanan di Asia Tenggara. 

Sementara di tahun 2000 negara-negara di 
kawasan Asia Timur dan Pasifik, juga menghadapi 
tantangan berat di bidang ekonomi dan keamananan. 
Secara keseluruhan terjadi pemulihan ekonomi sebagai 
akibat membaiknya hubungan keamanan Korea Utara 
Korea Selatan dan Jepang-Cina serta langkah-langkah 
menuju kemerdekaan di Timar Timur. Akan tetapi faktor 
eksternal dan internal kawasan tetap dapat mengganggu 
pemulihan ekonomi yang sedang terjadi. Karena letak 
geografisnya, berbagai pergolakan yang terjadi di Indo 
nesia menjadi tantangan lainnya bagi kawasan terutama 
pada masa peralihan menuju demokrasi. 

Sejarah mengajarkan, faktor kekuatan eksternal 
dapat menjadi pendorong disintegrasi negara seperti yang 
pernah terjadi di Jerman, Pakistan, Korea dan Turki. Dapat 
dikatakan bahwa, munculnya separatisme lebih 
disebabkan oleh masalah dalam negeri namun 
keberhasilannya lebih ditentukan oleh dukungan negara 
negara asing. Ancaman disintegrasi Indonesia merupakan 
persoalan domestik yang telah mendapat perhatian serius 
masyarakat internasional. Dalam konteks yang demikian, 
kebijakan politik luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid 
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memang tidak hanya semata-mata mengatasi persoalan 
didalam negeri dengan mengupayakan percepatan modal 
asing ke dalam negeri. Tetapi telah meluas menjadi 
semacam diplomasi preventif karena berupaya mencegah 
intervensi luar negeri terhadap gerakan separatisme di 
lndonesia.16 

Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil 
terbukti telah berdampak negatif terhadap proses 
pemulihan ekonomi Indonesia. Kekacauan dan kerusuhan 
pada akhirnya hanya menciptakan ketidakstabilan di 
bidang politik dan keamanan yang tidak kondusif bagi 
upaya Indonesia melepaskan diri dari krisis ekonomi. 
Indonesia memerlukan territorial integrity dari masyarakat 
internasional agar konsentrasi dalam pembangunan tidak 
terganggu oleh bahaya disintegrasi bangsa. Negara akan 
tetap mempertahankan kekuatan pemerintah, ekonomi 
dan kultural atas warganya dan di arena eksternal. Akan 
tetapi pemerintah hanya dapat menggunakan kekuatan 
itu melalui kolaborasi yang aktif dengan negara lain, 
dengan wilayah dan lokalitas mereka, dan dengan 
kelompok serta asosiasi transnasional. 

Melalui pendekatan yang bersifat dialogis dan 
bersikap terbuka, Presiden Abdurrahman Wahid berhasil 
meyakinkan masyarakat internasional bahwa Indonesia 
mampu secara mandiri mengatasi persoalan ancaman 
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disintegrasi didalam negeri. Kerjasama luar negeri yang 
diperlukan lebih pada sisi ekonomi. Upaya ini sekaligus 
untuk menepis semacam propaganda yang menginginkan 
disintegrasi Indonesia dengan menyebutkan bahwa 
gerakan separatis di Aceh mendapat dukungan dari luar 
negeri. Dilihat dari sisi ini, Presiden Wahid telah berhasil 
menggalang dukungan internasional terhadap berbagai 
macam tekanan disintegrasi. Pengakuan internasional 
akan keutuhan wilayah Indonesia harus diakui dimiliki oleh 
Presiden Abdurrahman Wahid. 

Pilihan negara yang dikunjunginya disesuaikan 
dengan kepentingan Indonesia dan negara-negara 
anggota ASEAN. Seperti kunjungannya ke Cina, Jepang 
dan Korea Selatan dilakukan agar sejalan dengan 
kepentingan ASEAN yang mengundang ketiga negara 
itu sebagai mitra dialog. Sementara kunjungannya ke India 
lebih bersifat psikologis karena dimaksudkan untuk 
menumbuhkan kepercayaan orang Asia ketika harus 
berhadapan dengan perusahaan-perusahaan 
multinasional dari Eropa, AS dan Timur Tengah yang 
begitu perkasa untuk bisa sebanding dan setara. Dengan 
kata lain kunjungannya ke negara-negara Asia itu juga 
memiliki nilai startegis yaitu untuk lebih mengasiakan Asia 
seperti konsep the Asianization of Asia yang diajarkan 
oleh Yoichi Funabashi (1993). Sebab terbersit 
keinginannya yang lain untuk mengintensifkan kerjasama 
politik antara Indonesia, Cina dan India dengan dukungan 
ekonomi dan teknologi dari Singapura dan Jepang. Dalam 
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Badai krisis ekonomi yang kemudian berubah 
menjadi krisis kepercayaan telah membawa perekonomian 
ASEAN kedalam resesi kalau tidak ingin disebut stagnasi 
pada tahun 1998. Hampir semua negara di Asia tidak 
terlepas dari dampak contagion krisis ekonomi tersebut, 
bahkan perekonomian seperti Hongkong dan Singapura 
yang selama ini disebut-sebut sebagai paling produktif di 
Asia Timur juga turut melemah. Melemahnya 
perekonomian negara-negara di Asia Timur dan Tenggara 
ini secara tidak langsung juga turut mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa dan AS 
sebab ekspor mereka ke kawasa Asia menjadi terganggu. 
Praktis baru di tahun 1999 perekonomian negara-negara 
di Asia Tenggara dan Timur mulai mengalami perbaikan 
setelah IMF turun tanaan rnelakukan intervensi atas 

<J 

sejumlah sektor ekonomi negara-negara yang terkena 
krisis ekonomi hebat. Malaysia, Korea Selatan dan Thai 
land merupakan contoh negara-negara di Asia yang 

"The Asianization of Asia, increased intra-Asia ties and co 
operation, can strangthen the new world order. The region's 
dynamic growth, emerging middle class, gradual democ 
ratization. self-help discipline, open regionalism, self con 
fidence and healthy optimism can all be positive factors in 
shaping the new world". 

perspektif Yoichi Funabashi, yang dimaksudkan dengan 
Asianisasi adalah:17 
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·- Lihat Catalan kaki no. 3 

V. Politik Bertetangga Baik 
Seperti yang telah diungkapkan oleh Kwik Kian 

Gie18, kedua misi itulah yang nampaknya menjadi dasar 
dari berbagai lawatan Presiden ke mancanegara. Dan 
hal ini dipertegas kembali juru bicara Presiden, Wimar 
Witular, bahwa tingginya intensitas Presiden melawat ke 
luar negeri merupakan upaya untuk membantu pemulihan 
ekonomi Indonesia, dan untuk mempertahankan posisi 

dengan cepat keluar dari krisis, meskipun belum mencapai 
kondisi seperti sebelum terjadi krisis. Indonesia situasinya 
masih berbeda. Situasi keamanan dan stabilitas politik 
yang tidak kondusif seperti gejolak politik di Aceh, lrian 
Jaya dan Maluku serta berbagai kerusuhan sosial terbukti 
telah menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Dari berbagai kunjungannya keluar negeri, 
Presiden Wahid berhasil menggalang dukungan 
internasional terhadap pemerintahannya. la tidak perlu 
lagi khawatir terhadap kemungkinan campur tangan asing 
terhadap integritas teritorial Indonesia. Dari sisi ini, 
Presiden Wahid mempunyai modal besar untuk 
membangun Indonesia, selain dukungan politik ia juga 
bisa mengharapkan dukungan ekonomi dari negara 
negara yang dikunjunginya. Dukungan yang tidak hanya 
berarti pinjaman tetap juga menarik sebanyak mungkin 
investor dari luar. 
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Indonesia di masyarakat lnternasional.19 Tak dapat 
dipungkiri bahwa kemampuan pemerintah dalam 
mengatasi krisis ekonomi yang telah menyulut dan 
mempertajam konflik sosial dan politik di berbagai wilayah 
tanah air sangat terbatas sehingga pilihan yang dianggap 
paling efektif dan sangat mendesak dilakukan adalah 
memobilisasi dukungan ekonomi internasional. 

Apalagi didalam era globalisasi, hubungan 
hubungan global yang terjadi lebih didasarkan atas 
pertimbangan ekonomi. Kerja sama luar negeri ini semakin 
penting jika memperhatikan pendapat dari Paul Hirst dan 
Graham Taylor yang mengatakan bahwa "Sebuah 
perekonomian yang benar-benar global dinyatakan telah 
muncul, atau sedang dalam proses kemunculan, di mana 
perekonomian nasional yang khusus dan, karena itu, 
strategi-strategi domestik perekonomian nasional semakin 
tidak relevan"." Indonesia harus secepatnya menarik 
kembali modal investasi asing yang telah meninggalkan 
Indonesia sejak meletus kerusuhan Mei 1998. Karena 
pada kenyataannya, menurunnya aktifitas ekonomi selama 
krisis adalah karena menurunnya investasi. Dengan 
menarik sebanyak mungkin investor dari luar, maka 
pemerintah dapat berharap bahwa aktifitas perekonomian 
nasional akan segera pulih yang kemudian berdampak 
positif pada daerah-daerah yang "rawan" disintegrasi. 
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Menghadapi situasi yang demikian itu, salah satu 
alternatif yang diambil oleh Presiden Abdurahman Wahid 
adalah dengan menjalankan kebijakan bertetangga baik 
(Good Neighbour Policy). 21 la tidak ragu-ragu untuk 
mengunjungi negara manapun didunia sepanjang hal itu 
dirasakan akan membantu mempercepat proses 
pemulihan ekonomi Indonesia. Termasuk keinginannya 
untuk mengunjungi Australia yang banyak menimbulkan 
polemik, sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan itu. 
Faktor ekonomi telah menjadi fokus utama kebijakan luar 
negerinya karena memang itulah yang menjadi akar 
permasalahan di Indonesia. Mobilisasi dukungan 
internasional menjadi suatu hal yang sangat mendesak 
dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan nasional 
mengatasi krisis ekonomi. Indonesia perlu secepatnya 
menarik kembali investasi asing yang telah meninggalkan 
Indonesia sejak meletus kerusuhan Mei 1998. Disamping 
itu, Indonesia juga membutuhkan pasar luar negeri untuk 
meningkatkan pendapatan negara dari sektor ekspor. 
Dengan menjalankan kebijakan bertetangga baik Indone 
sia berharap dapat mengambil dua manfaat sekaligus, 
pertama menarik sebanyak mungkin investor asing dan 
kedua, terbukanya kerjasama perdagangan luar negeri. 
Bila keduanya terwujud maka Indonesia dapat berharap 
bahwa roda perekonomian nasional akan segera pulih 
yang kemudian memberikan dampak positif pada daerah 
daerah yang rawan disintegrasi. 
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Dalam literatur hubungan internasional disebutkan 
bahwa ada 2 macam pendekatan yang bisa dilakukan 
suatu negara dalam kegiatan diplomasi internasional yaitu 
pendekatan-pendekatan bersifat bilateral dan multilateral.22 

Pendekatan bilateral merupakan wahana politik antar dua 
negara yang paling tua dalam tata hubungan antar 
bangsa. Sedangkan pendekatan yang bersifat multilat 
eral lahir dan berkembang atas dasar keinginan untuk 
mengelola sumber daya nasional, regional, internasional 
secara kolektif. Tujuannya ialah untuk memperbaiki 
keseimbangan yang kurang menguntungkan jika dihadapi 
sendiri dalam kerja sama dengan melakukan kerja sama 
dengan negara-negara yang lebih maju . 

Selama satu tahun pemerintahan Abdurrahman 
Wahid, kita bisa melihat bahwa kedua pendekatan itu 
digunakan secara bersamaan. Untuk hubungan bilateral, 
Presiden Wahid terus berupaya melakukan pendekatan 
pendekatan bilateral dengan negara-negara di kawasan 
Asia. Jepang, Korea Selatan, Cina ataupun India dan 
Pakistan serta negara-negara di kawasan Timur Tengah 
tidak luput dari perhatian Kepala Negara. Semuanya itu 
dilakukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia sebab 
diketahui bahwa banyak modal dana investasi yang 
meninggalkan lndonesai selama masa pergantian 
presiden. Misalnya ketika berada di Singapura, Presiden 
Wahid dengan terus terang meminta dukungan Singapura 

.. 
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dalam upaya mengatasi krisis. Dan ujung-ujungnya adalah 
permintaan bantuan dari Singapura untuk memulangkan 
dana parkir yang mencapai US$ 80 milyar dari negeri itu 
ke lndonesia.23 Sementara ketika berkunjung ke AS, la 
meminta negara itu untuk membantu memberantas 
korupsi. Sebab proses pemulihan ekonomi tidak akan 
tercapai jika pemerintah gagal menciptakan sebuah good 
governance. 

Good governance perlu mendapat perhatian dari 
Presiden Wahid karena ia mewarisi birokrasi pemerintah 
yang telah lama berurusan dengan KKN. Jika ia memang 
ingin menciptakan mempercepat proses pemulihan 
ekonomi maka masalah KKN ini harus mendapat prioritas. 
Buruknya kinerja birokrasi Indonesia bisa diketahui dari 
hasil survey yang dilakukan oleh lembaga konsultan 
kawasan The Political and Economic Risk Consultancy 
Ltd (PERC). Survey yang dilakukan terhadap 12 negara 
di asia pada kuartal pertama tahun 2000 dengan 
memanfaatkan 500 lebih ekspatriat yang bekerja di Asia 
sebagai responden telah menempatkan Indonesia sebagai 
negara kedua di Asia (setelah Cina) yang paling tidak 
responsif terhadap keluhan para investor.24 Survey itu 
menyimpulkan ada kesenjangan antara langkah-langkah 
yang ditempuh pemerintah untuk membantu investor 
dengan pelaksanaannya. Dalam hal ini, Indonesia 
mungkin memiliki saluran yang bagus dimana para in- 
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vestor asing bisa menyampaikan keluhannya, tetapi itu 
bukan jaminan bahwa Indonesia responsif terhadap 
menanggapi keluhan-keluhan tersebut. 

Sementara untuk pendekatan multilateral, Presiden 
Abdurrahman Wahid tidak hanya memperkuat kerjasama 
regional seperti ASEAN tetapi juga yang lebih luas lagi 
seperti PBB, OKI, G-77, G-15, OPEC, maupun APEC. 
Pendekatan multilateral itu tidak hanya digunakan untuk 
memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara 
maju tetapi juga untuk meningkatkan saling pengertian 
dan hubungan kerja sama ekonomi dan teknologi antara 
Indonesia dengan negara-negara sedang berkembang 
lainnya. 

Presiden Wahid memang mewarisi sistem 
perekonomian nasional yang sangat buruk dimana tingkat 
korupsi merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, 
birokrasi yang tidak efektif dan penegakan hukum yang 
masih lemah. Dilihat dari sisi ini pemulihan ekonomi 
Indonesia diperkirakan akan melambat.25 Secara kuantitatif 
pernah terlontar pemikiran bahwa 60% masalah yang 
dihadapi Presiden Gus Dur adalah dibidang ekonomi, 
sehingga bila ia mampu mengatasi masalah ekonomi ini 
maka masalah-masalah dibidang lainnya dengan 
sendirinya akan terselesaikan juga. Dari berbagai upaya 
yang telah dilakukannya, kini mulai nampak sedikit 
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kemajuan. Komentar dari negara-negara yang dikunjungi 
itu sangat positif. Akan tetapi bila dibandingkan dengan 
negara-negara Asia lainnya Indonesia memang masih 
ketinggalan, misalnya dibidang investasi yang masih 
belum sepenuhnya meningkat, nilai tukar rupiah yang 
masih labil, sektor riil yang masih belum berjalan lancar, 
restrukturisasi utang yang belum selesai, rekapitalisasi 
perbankan belum juga selesai, serta tingkat pengangguran 
yang masih tinggi. 

Kekurangan itu coba diatasi dengan melakukan 
reshuffle kabinet pada bulan Agusutus 2000. Didalam 
reshuffle itu Presiden Abddurrahman Wahid mengganti 
para menterinya dibidang ekonomi. Yang terpenting ia 
mengganti Menko Ekuin Kwik Kian Gie dengan Rizal 
Ramli, dan Menkeu Bambang Sudibyo oleh Priyadi 
Praptohardjo. Pergantian ini membawa angin segar bagi 
pemulihan ekonomi Indonesia, sebab Menko Rizal Ramli 
segera mengumumkan 10 program percepatan pemulihan 
ekonomi yang dicantumkan juga didalam Loi. 
Pencantuman didalam Loi ini sudah merupakan suatu 
pertanda bahwa masyarakat internasional memberikan 
dukungannya terhadap kabinat baru Presiden 
Abdurrahman Wahid beserta program-programnya. 
Dukungan ini sangat penting karena pemulihan ekonomi 
Indonesia sangat tergantung pada kerja sama luar negeri, 
terutama dengan lembaga-lembaga keuangan 
internasional yang dikuasai oleh negara-negara rnaju. 
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VI. Program Pemulihan Ekonomi 

Ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai 
presiden, banyak pihak yang mengharapkan agar krisis 
ekonomi yang telah menimpa Indonesia sejak tahun 1997 
dapat segera diatasi. Kunjungannya ke manca negara 
tidak terlepas dari keinginan Presiden Wahid untuk 
mempercepat proses pemulihan ekonomi dan politik In 
donesia. Disadari oleh Presiden Wahid bahwa kredibilitas 
dan legitimasi pemerintahannya tidak hanya perlu didapat 
dari dalam negeri tetapi juga dari luar luar negeri. 
Karenanya setiap melakukan perjalanan keluar negeri 
Presiden Wahid hampir selalu mencari kepastian bahwa 
negara-negara yang dikunjungi mendukung pemerin 
tahannya. Dukungan itu berarti mendukung program 
pemulihan ekonomi Indonesia dan menolak separatisme 
di Indonesia. 

Disamping memperbaiki hubungan diplomasi, 
kunjungan Presiden Wahid. keluar negeri juga dilatar 
belakangi oleh keinginan untuk menarik kembali sebanyak 
mungkin investor asing yang sempat melakukan relokasi 
industrinya karena masalah keamanan dalam negeri yang 
selama ini kurang kondusif untuk iklim investasi dan bisnis. 
Menurut Presiden Wahid, keengganan investor asing 
datang ke Indonesia karena tidak ada stabilitas politik 
dan keamanan yang permanen di daerah-daerah serta 
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masyarakat akan kemampuan Presiden Abdurrahman Wahid dalam menangani 
masalah perekonomian Indonesia. Pemerintahan Presiden Wahid selama ini 
dianggap belum mempunyai visi yang jelas terhadap upaya pemulihan ekonomi 
nasional. Karenanya kemudian muncul penilaian bahwa pemerintah kecuali tidak 
mempunyai strategi juga tidak mempunyai konsep pembangunan ekonomi yang 
jelas. Disamping itu didalam melaksanakan program pembangunan, Presiden 
Wahid belum menampakkan figur kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang 
presiden. Yang kemudian terjadi adalah banyak program pemerintah yang tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. Program Loi yang telah ditandatangani bersarna 
sa ma IMF beberapa kali harus mengalamr review. bahkan IMF pernah 
menangguhkan pencairan dana US$ 400 juta karena pemerintah dianggap lidak 
memenuhi kewajibannya seperti yang dipersyaratkan didalam LOI 

masih adanya peraturan yang saling bertentangan.26 

Dalam konteks yang demikian pemerintah Indonesia 
nampaknya lebih menyukai peningkatan ekspor daripada 
menarik investor asing. 

Sadar akan kekurangannya selama ini, bersama 
kabinet reshuffle Presiden Wahid telah menjelaskan visi 
dan misi yang hendak dicapai di tahun-tahun mendatang. 
Indonesia kini lebih menekankan pada faktor investasi 
dan ekspor sebagai faktor pemicu pemulihan ekonomi. 
Dengan semangat itu pula, diharapkan upaya pemulihan 
ekonomi secara bertahap akan membawa hasil. Tim 
ekonomi kabinet baru yang dipimpin Rizal Ramli telah 
menghasilkan 10 program pokok percepatan pemulihan 
ekonomi yang menjadi prioritas kerja anggota tim ekonomi 
kabinet.27 Ke-1 O program pokok percepatan pemulihan <, 

ekonomi kabinet baru Indonesia adalah: 

'- 



139 

28 Baca Anggito Abimanyu. opcit, hal. 175 

Seperti yang dikatakan oleh pengamat ekonomi 
Anggito Abimanyu28, pembangunan ekonomi harus 

a. Menciptakan stabilitas di sektor finansial; dengan pro 
gram restrukturisasi perbankan, penggantian 
manajemen bank yang direkap, penerapan targrt 
kinerja, dan penguatan pengawasan perbankan; 

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan; telah 
tertuang dalam program jaring pengaman sosial; 

c. Memacu pengembangan usaha di sektor kecil dan 
menengah; merupakan masalah struktural jangka 
menengah yang salah satunya telah dityangani melalui 
upaya perbaikan berbagai kebijakan kredit program; 

d. Meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani; 
e. Mengutamakan pemulihan ekonomi berdasarkan 

investasi (equity based recovery) dan bukan pinjaman 
(loan based recovery); telah dituangkan dalam pro 
gram menjaga kondisi fiskal yang berkelanjutan dan 
upaya menarik minat investor melalui restrukturisasi 
utang swasta; 

f. Memacu peningkatan ekspor; 
g. Privatisasi bernilai tambah; 
h. Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan 

keseimbangan fiskal; telah dipersiapkan dalam bentuk 
berbagai rencana peraturan pemerintah. Bahkan ada 
pula bantuan khusus dari Bank Dunai dan IMF serta 
berbagai bantuan bilateral mengenai persiapan 
pelaksanaan desentralisasi mulai Januari 2001. 

1. Mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan SDA; 
j. Percepatan restrukturisasi perbankan dan dunia usaha; 

hingga kini masih menjadi kendala program pemulihan 
ekonomi karena masalah MSAA 
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menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam 
proses tersebut. Pembangunan harus benar-benar 
dilaksanakan atas dasar kekuatan pelaku ekonomi 
mayoritas. Sehingga ketika globalisasi ataupun krisis 
ekonomi melanda Indonesia maka fondasi ekonomi Indo 
nesia tetap kuat. Agenda utama sekarang haruslah 
membuat perencanaan pembangunan yang benar-benar 
menjadi proses yang mewakili kepentingan masyarakat 
dan merefleksikan kenyataan didalam masyarakat. 

Dari 10 program diatas terlihat adanya pergeseran 
orientasi dalam pembenahan ekonomi Indonesia. Presiden 
Wahid bersama kabinetnya kini lebih menekankan pada 
peran usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku 
ekonomi sehingga mengindikasikan bahwa kabinet yang 
baru yang dipimpinnya bukanlah conglomerate friendly. 
Dalam konteks program ekonomi diatas, sudah pasti 
bahwa pemerintah akan lebih memelihara keamanan dan 
stabilitas politik termasuk didalamnya penangananya 
masalah gerakan separatis di di tanah air. Sebab ke-10 
program diatas tidak akan ada gunanya jika tidak 
diimbangi dengan stabilitas dan keamanan yang dinamis 

Langkah yang diambil pemerintah diatas 
diharapkan mampu mengembalikan persepsi negatif yang 
diperlihatkan oleh pasar. Apalagi tim ekonomi kabinet baru, 
hasil reshuffle kabinet bulan Agustus 2000, telah 
mendapat dukungan masyarakat internasional. Dunia 
internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan komunitas 



investor mungkin tidak terlalu perduli dengan program 
ekonomi populis yang dimunculkan oleh pemerintahan 
Abdurrahman Wahid selama tidak melanggar rambu 
rambu kebijakan hati-hati dibidang fiskal dan moneter. 
Lem baga-lembaga ekonomi intemasional seperti Bank 
Dunia ataupun IMF mengetahui bahwa krisis ekonomi 
yang sampai sekarang masih terjadi salah satunya 
disebabkan oleh kebijakan makro ekonomi yang tidak hati 
hati, dan juga mikro ekonomi yang penuh dengan praktek 
praktek KKN. Perekonomian akhimya menjadi rapuh dan 
dan puncaknya adalah kontrol pada utang swasta yang 
sama sekali luput dari perhatian. 

Salah satu kebijakan program yang hendak 
dijalankan pemerintah adalah mengutamakan pemulihan 
ekonomi dengan berlandaskan pada investasi (equity 
based recovery) daripada pemulihan ekonomi berdasarkan 
pinjaman (loan based recovery), sebab beban utang In 
donesia sudah terlalu besar dan harus dikurangi dengan 
menarik investasi seluas-luasnya. Menarik untuk dicermati 
realisasi dari program ini mengingat faktor keamanan dan 
penegakan hukum di Indonesia yang tidak cukup kondusif 
untuk menarik investasi asing. Demikian pula dengan 
pengurangan utang luar negeri, mungkinkan itu akan 
terjadi ? Sebab Indonesia sendiri telah telah mempunyai 
komitmen dengan IMF untuk mendapat pinjaman senilai 
US$ 43 milyar ketika krisis moneter menghantam 
Indonesia tahun 1997. Dalam pertemuan CGI di Tokyo 
bulan Oktober tahun 2000 yang lalu pemerintah juga 
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Pemerintah memang sedapat mungkin 
menghindari penggunaan utang baru yang telah membuat 
Indonesia bangkrut. Akan tetapi Menteri Keuangan Prijadi 
Praptosuhardjo mengatakan bahwa saat ini belum 
memungkinkan bagi Indonesia untuk menerapkan konsep 
pemulihan ekonomi berdasarkan modal sendiri tanpa 
dukungan dan bantuan luar negeri. Hal ini diakui sendiri 
oleh Menteri Keuangan Priyadi Praptohardjo di depan 
sidang tahunan IMF dan Bank Dunia di Praha, Ceko.29 

Dengan pengakuan seperti itu berarti peran IMF dan Bank 
Dunia dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia tidak 
akan pernah surut. Selama ini, program pemulihan 
ekonomi Indonesia memang secara populer dikenal 
sebagai program Loi-IMF. Bank Dunia terlibat sangat 
dalam di BPPN, dan bahkan beberapa restrukturisasi bank 
pemerintah. 

Sejauh ini kedua misi diatas memang masih belum 
menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Masih belum 
banyak investor yang datang ke Indonesia untuk memulai 
usahanya meskipun pemerintah mengakui tetap meminta 
dukungan donor internasional guna melanjutkan program 
reformasi ekonomi, sekaligus agar Indonesia mampu pulih 

masih mencari prnjarnan baru sebesar US$ 4,8 milyar 
dan sehingga belum terlihat tanda-tanda bahwa 
pemerintah akan mengurangi utang luar negeri secara 
drastis. 
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10 Investor asing biasanya akan datang ke suatu negara yang perekonomiannya di 
dukung oleh IMF dan Bank Dunia Tetapi untuk Indonesia hal ini belum nampak 
mungkin karena faktor keamanan yang belum sepenuhnya terjamin. Uniuk 
mengetahui lebih jauh hubungan antara investor asing dengan IMF dan Bank 
Ounia. silahkan simak Jeffrey A. Winters, Power In Motion Modal Berpindah Modal 
Berkuasa. 1999. hal. 252-264 

dari krisis dan siap menghadapi qlobalisasi." Bahkan 
dukungan internasional terhadap Indonesia pernah 
terancam menurun menyusul terjadinya peristiwa Atambua 
yang menewaskan tiga staf UNHCR. Adalah Bank Dunia 
dan AS yang mengancam akan mengenakan embargo 
ekonomi terhadap Indonesia jika peristiwa Atambua tidak 
diselesaikan secara tuntas. 

Kini segala sesuatu yang bersifat internasional 
menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi Indonesia. 
Bukan hanya Atambua tetapi juga berbagai masalah 
nasional lainnya telah menjadi perhatian internasional 
seperti kasus Ambon, lingkungan hidup, perbaikan hukum, 
dana-dana nonbujeter termasuk Bruneigate dan 
Buloggate. Oleh karena itu Menteri Keuangan sangat 
menyesalkan kecenderungan Bank Dunia untuk 
melibatkan diri dalam isu-isu nonsosial-ekonomi di negara 
negara anggotanya. 

Upaya percepatan pemulihan ekonomi Indonesia 
tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Dalam 
pengumuman reshuffle kabinet tanggal 23 Agustus 2000 
Presiden Abdurrahman Wahid telah pula menciptakan 
kementrian baru yaitu Menteri Negara Restrukturisasi 
Perekonomian Nasional. Pembentukan Kementerian ini 
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,. David Roche. "Jakarta Paralysis", The Asian Wall Street Journal, 18 Oktober 2000, 
ha!. 12. 

didasari oleh pertimbangan bahwa percepatan 
restrukturisasi di segala bidang tidak dapat ditawar-tawar 
lagi karena tidak tersedia banyak waktu. Jika 
restrukturisasi ini berjalan lambat maka dikuatirkan 
pemerintah tidak mampu menanggung beban karena akan 
berdampak pada membengkaknya utang pemerintah 
sebab utang swasta pada akhirnya akan menjadi beban 
pemerintah juga. Taruhan yang lebih besar lagi adalah 
ekonomi tidak mampu berjalan cepat dan sekitar 100 juta 
penduduk miskin tidak akan tertolong. 

IMF menyatakan dukungannya terhadap kabinet 
yang baru dan siap bekerja sama. IMF optimis ekonomi 
Indonesia akan terus berkembang, jika tahun 2000 ini 
mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sekitar 4 - 5% maka pada tahun 2001 pertumbuhan 
ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi antara 6-7%. 
Masalahnya kini terletak pada kemampuan tim ekonomi 
kabinet baru apakah mampu meraih kembali kepercayaan 
pasar atau tidak. Akan tetapi ada pendapat yang 
mengatakan bahwa dalam kondisi seperti saat ini, 
sebenarnya pertumbuhan 4 % itu masih belum mencukupi. 
Dengan jumlah penduduk yang 200 juta jiwa, menurut 
David Roche, Indonesia memerlukan pertumbuhan 8 
persen per tahun agar mampu menyediakan lapangan 
pekerjaan bagi sekitar 30-40% angkatan kerjanya yang 
menganggur karena krisis keuangan.31 Tetapi paling tidak 
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VII. Masalah Utang Luar Negeri 

Di samping sistem perdagangan bebas, negara 
negara berkembang juga seringkali mempersoalkan 
masalah utang luar negeri sebagai penyebab kehancuran 
ekonomi mereka. Masalah utang luar negeri yang 
cenderung membengkak menimbulkan persoalan 
psikologis tersendiri. Persoalan utang ini semakin 
bertambah rumit jika mengingat perilaku korupsi dan 
birokrasi yang tidak efisien yang dihadapi oleh banyak 
negara berkembang. Kerap pula terjadi dana pinjaman 
kurang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang 
produktif dan cenderung digunakan untuk hal-hal yang 
konsumtif. Kesejahteraan rakyatpun tidak terpenuhi, tetapi 
dana pinjaman justru membawa komplikasi negatif 
terhadap kehidupan secara keseluruhan. Penyakit seperti 
1n1 banyak banyak menjangkiti negara-negara 
berkembang. 

Utang hanyalah salah satu persoalan berat yang 
dihadapi negara-negara berkembang. Hampir semua or 
ang kini setuju bahwa negara-negara maju harus 
mengurangi beban utang yang ditanggung negara-negara 
berkembang. Berulang kali negara-negara berkembang 
mendesak negara maju untuk mempercepat program 

untuk tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah 
harus mencapai angka seperti yang dianjurkan oleh David 
Roche mengingat pemerintah tidak akan terus menerus 
membiarkan perekonomian nasional dalam ketidakpastian. 
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32 International Herald Tribune, 20 Sepetember 1999, hal. 17. 
33 Media Indonesia, 12 April 2000, hal. 14. 
34 Sebenamya tidak ada batasan sampai seberapa besar suatu negara boleh memiliki 

utang luar negeri. Tetapi sejak perekonomian Brazil dan Meksiko ambruk gara 
gara utang luar negeri maka angka US$ 100 milyar kemudian dijadikan rujukan 
sebagai batas maksimum utang luar negeri yang boleh dimiliki oleh suatu negara. 
Sebab perekonomian kedua negara itu ambruk setelah utang luar negeri mereka 
mencapai anggka US$ 100 milyar. Utang luar negeri Indonesia kini telah melampaui 

pengurangan utang yang dirasakan sangat lamban.32 

Beban utang yang harus ditanggung oleh negara-negara 
berkembang dalam 3 bulan pertama tahun 2000 ini 
tercatat 27 negara telah menyatakan tidak mampu 
membayar utang. Jumlah utang yang tidak dapat dibayar 
dalam waktu 3 bulan itu mencapai US$ 66 milyar, cukup 
tinggi dibanding tahun 1998 dan 1999 yang secara 
komulatif berjumlah US$ 102 milyar. Terakhir kali negara 
negara berkembang menyerukan penyelesaian masalah 
beban utang ketika berlangsung KTT G-77 di Havana, 
April 2000.33 Masalah utang menjadi fokus utama 
pembicaraan dalam KTT G-77 sama seperti ketika 
berlangsung KTT Afrika-Eropa di Kairo pada bulan April 
2000 lalu. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masalah 
utang luar negeri merupakan masalah serius bagi negara 
manapun termasuk Indonesia. Pengalaman menunjukkan 
bahwa negara berkembang seperti Brazil pernah 
mengalami kesulitan pembayaran utang ketika jumlah 
utang luar negerinya melewati ambang batas 
"psikologis"34, yaitu US$ 101,8 milyar pada tahun 1984. 
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angka US$ 100 milyar dan Bank Dunia jauh-jauh hari tel ah memperingatkan 
Indonesia mengenai implikasi dari besarnya utang tersebut Untuk masalah utang 
luar negeri ini, baca Aloysius Gunadi Brata. Modal Asing. lndustri dan Kemiskinan. 
Atmajaya, Yogyakarta. 1999. hal. 41-45. 

35 Aloysius Gunadi Brata. idem 

Sedangkan Meksiko pada tahun yang sama mencapai 
US$ 95,9 milyar. Sekalipun kondisi Indonesia mungkin 
memang tidak sama dengan negara-negara yang 
mengalami krisis keuangan akibat utang, namun bila 
persoalan utang tidak disikapi secara benar maka bukan 
tidak mungkin akan memicu krisis ekonomi yang lebih 
parah lagi. Setidaknya ada dua hal yang perlu mendapat 
perhatian jika telah berbicara mengenai utang luar negeri 
Indonesia, yaitu:35 

1. Akumulasi utang luar negeri sudah sedemikian besar 
sehingga nyaris melewati ambang batas US$ 100 
milyar; 

2. Telah terjadi perubahan struktur utang dari yang relatif 
ringan menjadi semakin berat, yang terlihat dari jangka 
waktunya, beban bunganya maupun sumber atau pihak 
yang memberi utang. 

Disamping jumlahnya yang relatif besar, beban 
pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah tiap 
tahunnya memberikan beban pada ekspansi ekonomi dan 
APBN. Sama seperti negara berkembang lainnya, utang 
luar negeri Indonesia terus meningkat dan tak tertahankan, 
sehingga mengalami kesulitan dalam melunasi kembali 
bunga dan cicilan pokoknya. Hal ini sudah terjadi sejak 
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36 Lihat misalnya tulisan Muchtarudin Siregar. Pinjaman Luar Negeri dan Pembiayaan 
Pembangunan di Indonesia, 1991, hal, 3 

Sebelum krisis ekonomi menimpa Indonesia, utang 
pemerintah masih berjumlah US$ 52 milyar. Namun di 
awal tahun 2000 jumlahnya membengkak menjadi US$ 
134 milyar (dengan rincian utang pemerintah sekitar US$ 
67 milyar sedang sisanya adalah utang swasta). Jumlah 
ini termasuk besar baik secara relatif maupun absolut. 
Angka ini kira-kira setara dengan PDB Indonesia (100%), 
bahkan ada yang menyebutkan lebih besar dari PDB 
Indonesia. Utang pemerintah itu mencakup utang luar 
negeri dan utang dalam negeri, khususnya berupa obligasi 
yang digunakan untuk membiayai rekapitalisasi 
perbankan. Bank Dunia telah mengingatkan ancaman 
besarnya utang luar negeri Indonesia tersebut terhadap 
kelancaran anggaran negara. 

Dengan latar belakang seperti itu sejumlah ekonom 
dan LSM mengusulkan agar Indonesia meminta 

pemerintahan Orde Baru.36 Sejak diterimanya prnjarnan 
pertama dari IGGI pada tahun 1967, banyak dari pinjaman 
itu yang sudah jatuh tempo sehingg jumlah pembayaran 
kembali pinjaman cukup besar. Jumlah tersebut meningkat 
kembali beberapa tahun belakangan ini sebagai akibat 
terjadinya appresiasi beberapa mata uang asing seperti 
dolar AS atau yen Jepang. Sekitar seperti tiga dari 
pinjaman luar negeri Indonesia adalah dalam mata uang 
yen. 
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~7 Lihat Revrisond Baswir, "Menuju Pembangunan Tanpa Utang". dalam Media In 
donesia. 19 Desember 2000, hal. 31. 

Dengan dua alasan seperti itu, Revrisond Baswir 
mengusulkan agar Indonesia mencoba membangun tanpa 
utang luar negeri.37 Sebab Indonesia tentu tidak mungkin 
meminta utang baru sambil mengusulkan agar utang lama 
dihapuskan. Apa mungkin itu terjadi ? 

Indonesia sebenarnya merupakan salah satu 
negara yang paling sering mengajukan pengampunan 
utang kepada IMF, Bank Dunia dan ADB. Tetapi upaya ini 
malah menimbulkan kecurigaan lembaga tersebut sebab 
mereka umumnya berpendapat bahwa Indonesia belum 
pantas menerima potongan utang. Indonesia tidak 

pengurangan atau penghapusan utang luar negeri. Tanpa 
itu, Indonesia tidak hanya sulit membebaskan diri dari 
himpitan beban utang, tetapi semakin terperosok kedalam 
pinjaman luar negeri. Gagasan pengurangan atau 
penghapusan utang itu tidak didasarkan semata-mata atas 
pertimbangan bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia 
telah mengantarkan Indonesia sebagai negara pengutang 
terbesar di dunia. akan tetapi ada dua hal yang 
melatarbelakangi gagasan itu: 

1. Buruknya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang 
luar negeri Indonesia. Seperti perkiraan Bank Dunia, dari 
seluruh utang Indonesia, 30% diantaranya merupakan 
ladang korupsi. 

2. Para kreditor harus ikut bertanggung jawab atas kelalaian 
mereka atas pengelolaan utang luar negeri hingga terjadi 
korupsi besar-besaran. 
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38 Utang Indonesia yang mendapat penjadwalan adalah utang yang jatuh tempo 
pada tahun 2000 senilai US$ 2,21 rnilyar. Sedangkan untuk yang jatuh tempo 
2001 sebesar US$ 2,98 milyar dan yang akan jatuh tempo pada kuartal pertama 
tahun 2002 sebesar US$ 717 juta Bagi pemerintah Abdurrahman Wahid, 
penjadwalan utang selama 20 tahun ini akan sangat membantu anggaran 
pembangunan negara. Apalagi pemerintah saat ini sedang kesulitan dana. Akan 
tetapi menurut pengamat ekonomi seperti Revrisond Baswir dari UGM, penjadwalan 
utang ini bukan hasil maksimal yang diharapkan raklyat banyak, sebab penjadwalan 
utang ini hanya proses pengalihan beban saja. Sementara pada saat yang sama 
pemenerintah belum bisa memenuhi tuntutan masyarakat scat pernbatalan 
kenaikkan harga BBM ataupun kenaikan gaji PNS. Baca Republika. 14 April 
2000. hal. 1 

tergolong dalam negara termiskin di dunia (H/PC=Highly 
Indebted Poor Country) yang persyaratannya ditentukan 
oleh lembaga-lembaga itu. Lembaga-lembaga itu justru 
mengancam akan memutuskan hubungan dengan Indo 
nesia jika Indonesia bersikeras meminta pemotongan 
utang. Padahal Indonesia masih membutuhkan utang luar 
negeri karena anggaran rutin negara hingga kini masih 
tetap defisit. Dalam menyusun anggaran negara setiap 
tahunnya, pemerintah selalu mencari pinjaman dari luar 
negeri. lni diantaranya diperoleh dari CGI. Dana-dana 
tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji 
pegawai negeri, subsidi, dan mencicil utang luar negeri. 

Sampai sejauh ini Indonesia memang belum 
pernah mendapatkan pemotongan utang, kendati 
pemerintah dan sejumlah LSM sudah mempersoalkan 
tentang hal ini. Pemerintah hanya mendapatkan 
perpanjangan utang luar negeri melalui forum Paris Club 
sampai dua kali dan yang terakhir adalah bulan April 2000 
sebesar US$ 5,9 milyar.38 Seharusnya Indonesia tidak 
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39 Lihat Tony Prasetiantono, "Agenda Ekonomi Pemerintah Baru", dalam Analisis. 
CSIS, Tahun XXVlll, No. 4, 1999, ha! 338. 

<a Kesepakatan dalam Paris Club I dicapai tim ekonomi yang dipimpin oleh Menko 
Ekuin Ginandjar Kartasasmita pada bulan September 1998. Ketika itu jumlah 
utang luar negeri Indonesia yang berhasil dijadwalkan kembali senilai USS 4.8 
milyar. Akan tetapi mekanismenya berjalan benar-benar secara bilateral tanpa 
keterlibatan IMF, tidak seperti yang terjadi pada Paris Club II. 

layak memperoleh perpanjangan utang dari lembaga 
seperti Paris Club, karena lembaga ini hanya ditujukan 
kepada negara-negara yang sedang mengalami kesulitan 
neraca pembayaran. Akan tetapi Paris Club tetap mau 
membantu karena mereka melihat ekonomi Indonesia 
masih prospektif. Karena itu, utang luar negeri tetap 
merupakan faktor kritis dalam upaya pemulihan ekonomi 
Indonesia. Jika faktor ini tidak dapat diatasi, dikuatirkan 
krisis berikutnya akan mengancam seperti yang pernah 
dialami oleh negara-negara Amerika Latin.39 Dalam 
berbagai forum multilateral, Indonesia juga mengupayakan 
pengurangan utang ini misalnya melalui forun PBB, 
G-77, bahkan G-15, tetapi belum menampakan hasil 
seperti yang diharapkan. 

Hasil pertemuan Paris Club 1140, tanggal 12 dan 
13 April 2000, merupakan salah satu bentuk keberhasilan 
Presiden Abdurrahman Wahid dalam melobi negara 
negara maju. la berupaya keras untuk mengembalikan 
kepercayaan internasional terhadap Indonesia. 
Diantaranya yang paling mericolok adalah keputusan 
Presiden Abdurrahman Wahid untuk memimpin sendiri 
review Loi pada bulan Maret 2000. Langkah ini merupakan 
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cerminan dari ketidakpercayaan Presiden terhadap kinerja 
kabinetnya. Tidak hanya itu, ketika Menteri Kwik Kian Gie 
berangkat ke Paris untuk mengupayakan penjadwalan 
utang, ternyata juga dibarengi dengan diplomasi Presiden 
Wahid yang menghubungi sejumlah pemimpin dunia 
seperti Presiden AS Bill Clinton, PM Belanda Wim Kok, 
PM Prancis Jacques Chirac supaya membantu 
memulihkan kepercayaan IMF terhadap Indonesia. 

lsu pengurangan dan penghapusan utang 
sebenarnya bukanlah suatu hal yang mudah untuk 
dilaksanakan. Berbagai keinginan dan janji untuk 
mengurangi atau bahkan menghapuskan utang negara 
berkembang telah dilontarkan oleh negara-negara maju 
akan tetapi tidak pernah terlaksana. Penghapusan utang 
pernah dijanjikan oleh Presiden AS Bill Clinton tahun 1999 
tetapi gagal mendapat persetujuan Kongres. Sedangkan 
Uni Eropa menunda pelaksanaan penghapusan utang 
dengan alasan ingin melihat aksi konkrit lebih dahulu dari 
AS. Jepang yang merupakan negara pemberi utang 
terbesar fdi Asia, menolak memberikan penghapusan 
utang dengan alasan resiko moral. Yaitu ketakutan bahwa 
negara-negara yang diberi pengbebasan utang akan 
berhutang lebih besar lagi atau bahkan menggunakan 
uang pinjamannya untuk membeli senjata. 

Berbagai tekanan akhirnya memang banyak 
dilontarkan pada negara G-7 untuk memenuhi janjinya 
seperti yang dibuat di Koln, Jerman, tahun 1999, yakni 
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menghapuskan utang negara termiskin yang seluruhnya 
berjumlah US$ 70 juta. Sekjen PBB bahkan telah 
mengirim surat kepada para kepala negara G-7 agar 
menghapuskan seluruh utang 41 negara terrniskin yang 
sebagian besar berada di Afrika. Negara-negara Afrika 
rata-rata menghabiskan duaperlima dari pemasukannya 
untuk membayar utang. Sejak janji negara-negara G-7 
(menjadi G-8 setelah Rusia bergabung) belum ada sebuah 
negarapun yang mendapat penghapusan utang. Negara 
negara ini terbentur pada berbagai persyaratan yang 
ditetapkan oleh para pemberi utang. Guyana, misalnya 
telah menempuh proses awal yang disyaratkan bagi 
penghapusan utang. Tetapi kemudian gagal karena 
dinyatakan telah keluar jalur oleh IMF dengan alasan 
pengeluaran negaranya melebihi target. 

Kendalanya mungkin terletak pada belum adanya 
konsensus yang jelas, utamanya antara pemerintah 
negara-negara kaya dengan Bank Dunia dan IMF, tentang 
bagaimana pengurangan utang ini harus dilakukan. Dalam 
mengkoordinasikan dialog dan koordinasi antara negara 
donor dengan negara penerima, cara yang paling mungkin 
dilakukan adalah negara penerima menyusun daftar 
kebutuhan nasionalnya berdasarkan program pem 
bang unan berkelanjutan. Strategi pembangunan 
berkelanjutan yang bersifat nasional dan sektoral dapat 
dijadikan sebagai basis dalam merancang program 
pendanaan dengan menggunakan sumber-sumber 
keuangan domestik dan internasional. lntinya proyek yang 
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Pendekatan baru lainnya perlu juga seperti 
misalnya pertimbangan untuk mengalihkan penggunaan 
pinjaman dari yang biasanya untuk membiayai proyek 
proyek khusus menjadi memberikan dukungan yang lebih 
luas bagi program reformasi nasional bidang 
pembangunan berkelanjutan. Dana pinjaman dapat juga 
digunakan sebagai katalisator bagi investasi swasta di 
bidang pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian 
yang diuntungkan sebenarnya bukan hanya negara 
negara maju saja tetapi juga negara-negara berkembang. 
Dalam kondisi seperti ini interdependensi antara negara 
berkembang dengan negara kaya menjadi semakin 
nampak. Karenanya mungkin diperlukan lebih banyak lagi 
komunikasi antara negara-negara berkembang dengan 
negara-negara maju secara lebih terbuka sehingga 
masing-masing pihak dapat mengetahui kekurangan 
masing-masing. 

diadakan tidak boleh merusak lingkungan secara besar 
besaran. Untuk jangka pendek proyek semacam ini akan 
sulit dilaksanakan oleh negara-negara berkembang sebab 
umumnya di negara-negara ini sumber daya alam menjadi 
sumber keuangan negara. Sehingga kerusakkan 
lingkungan menjadi tidak terhindarkan. Akan tetapi untuk 
jangka panjang akan menguntungkan sebab pada 
dasarnya keutuhan alam tidak hanya dibutuhkan untuk 
kepentingan sekarang saja tetapi tetapi juga untuk masa 
depan. 
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Mengurangi beban utang luar negeri dengan 
meminta keringanan apalagi dengan tidak mau membayar 
(ngemplang) bukanlah tindakan yang populer. 
Kepercayaan asing terhadap Indonesia akan semakin 
berkurang jika kebijakan seperti itu diambil. Pihak pemberi 
utang juga tidak akan memberikan keringanan utang 
kepada negara yang rajin membayar utang seperti Indo 
nesia. Jika memang demikian keadaannya maka sudahlah 
tepat jika pemerintah berkeinginan mengurangi 

- ketergantungan pada utang luar negeri. Hal itu berarti 
prinsip kemandirian dalam pembiayaan pembangunan 
harus benar-benar dijalankan. Namun sayangnya dalam 
pertemuan CGI di Tokyo Tahun 2000 yang lalu belum 
terlihat tindakan pemerintah yang mengarah kesana. 
Mungkin masih perlu waktu lebih lama lagi bagi Presiden 
Abdurrahman Wahid untuk melepaskan kebutuhan Indo 
nesia akan utang luar negeri. 

Permintaan utang luar negeri yang terus menerus 
di satu sisi menunjukkan kepercayaan negara donor 
kepada negara peminjam. Tetapi disisi lain mengindi 
kasikan masih adanya ketergantungan negara terhadap 
utang luar negeri. Dampak negatif utang luar negeri 
terhadap terhadap perekonomian negara sedang 
berkembang terhadap utang luar negeri. Krisis utang yang 
dialami negara-negara berpendapatan rendah dan 
menengah semakin menjadi-jadi karena beban 
pembayarannya yang semakin meningkat.Tidak heran jika 
banyak negara yang menuntut penundaan pembayaran. 



Dan seperti yang sering terjad i, bahwa kesulitan 
membayar utang ini seringkali ditimpakan pada negara 
negara penerima dengan alasan tidak cukup efisien dalam 
mengelola keuangan negara. Laporan-laporan diatas telah 
memperlihatkan bagaimana negara berkembang seringkali ~ 
mengalami kesulitan jika hendak membicarakan masalah 
utang ini dengan negara maju. 

Beban utang Indonesia memang sudah sangat 
tinggi. Terbukti dari keinginan Bank Dunia untuk mengubah 
kebijakannnya terhadap Indonesia pada tahun 2001 ini - 
yaitu dengan mengurangi pinjamannya kepada Indone 
sia. Sebagai gantinya Bank Dunia akan menyediakan 
pinjaman dengan persyaratan lunak melalui International 
Development Agency (IDA). Pergeseran ini dilakukan 
karena Bank Ounia sudah sangat khawatir dengan 
membengkaknya secara tajam beban utang Indonesia 
dan belum tuntasnya penyelesaian masalah korupsi di 
Indonesia. Pinjaman IDA merupakan pinjaman 
konsesional dengan persyaratan sangat lunak, tanpa 
bunga, berjangka waktu hingga 40 tahun, dengan pihak 
debitor hanya akan dikenai acces charge yang sangat 
rendah untuk mendapatkannya. Selama ini IDA hanya 
ditujukan pada negara-negara yang memiliki tingkat 
kemiskinan yang sangat tinggi dan kronis, dan memiliki 
peluang kecil untuk bisa menggaet investasi swastaatau 
mendapatkan pendanaan guna membiayaai proyek 
proyek pembangunannya. Tingkat utang pemerintah yang 
sudah setara dengan PDB (100%) telah menjadi 
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