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PENDAHULUAN 
 
Pada tahun 2019, Menteri Luar Negeri Republik 
Indonesia (Menlu) menyampaikan prioritas diplomasi 
Indonesia selama kepresidenan Joko Widodo. Prioritas 
politik luar negeri ini dirumuskan menjadi 4+1 yang 
mencakup prioritas diplomasi ekonomi, diplomasi 
perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, 
meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia 
di kawasan dan dunia, dan memperkuat infrastruktur 

diplomasi1. Lebih lanjut, dalam dokumen Rencana 
Strategis Kementerian Luar Negeri (Renstra Kemenlu) 
2020-2024 dinyatakan bahwa visi Kemenlu adalah 
“Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk 
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, 
dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”2. 
Prioritas politik luar negeri Indonesia ini sejatinya telah 
mencakup sektor-sektor penting dalam menjamin 
tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Demikian 
pula dalam penyusunan rencana strategis, Kemenlu 
telah mempertimbangkan tantangan kondisi eksternal 
yang dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri 
Indonesia. Tentunya, pencapaian prioritas dan rencana 
strategis ini membutuhkan komitmen kerja Kemenlu 
dan sinergi yang erat antara dengan kementerian/ 
lembaga negara terkait lainnya. Hal ini mengingat 
bahwa Kemenlu memiliki peran sebagai leading sector 
diplomasi luar negeri yang juga mengartikulasikan 
kepentingan dari kementerian/lembaga negara 
lainnya.  
 
Namun demikian, visi, prioritas diplomasi, dan rencana 
strategis tersebut lebih banyak memiliki aspek 
administratif dalam melaksanakan fungsi organisasi 
kementerian. Pencapaian renstra Kemenlu lebih 
banyak dapat diartikan sebagai pencapaian target 
kelembagaan yang masih perlu dikaji dampaknya pada 
politik luar negeri Indonesia secara keseluruhan. 
Ditambah lagi, pergeseran orientasi politik luar negeri 
Indonesia yang lebih domestic oriented atau inward-
looking3–5. Oleh karena itu, policy brief ini ingin 
memberikan gagasan umum untuk kebijakan luar 
negeri Indonesia ke depan. Policy brief memuat 
identifikasi tantangan utama, peluang dan kapasitas 
diplomasi Indonesia, dan rekomendasi kebijakan yang 
dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 
kebijakan luar negeri. 

 

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian 
Luar Negeri telah menetapkan Rencana 
Strategis 2020-2024 yang menjabarkan target 
prioritas hubungan internasional serta strategi 
pemerintah untuk menyelesaikan berbagai isu 
lintas negara yang juga berdampak bagi 
Indonesia. Oleh karena itu, Risalah Kebijakan ini 
berupaya mengidentifikasi serta mengevaluasi 
tantangan eksternal dan tantangan internal 
yang dihadapi oleh pemerintah sekaligus 
peluang dan kekuatan Indonesia dalam upaya 
mencapai target yang sudah ditetapkan. 
Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam 
risalah ini diharapkan dapat semakin 
meningkatkan performa Indonesia di dunia 
global dan memaksimalkan keuntungan yang 
diperoleh negara dalam pelaksanaan hubungan 
internasional 
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TANTANGAN 
 
Secara umum Risalah ini memberikan gambaran 
tantangan eksternal dan tantangan internal yang 
sedang dan mungkin akan dihadapi Indonesia. 
Tantangan eksternal utamanya mengacu pada 
perubahan dan pergeseran politik global yang 
diakibatkan oleh political intervention, engineered 
intervention dan natural intervention. Political 
intervention merupakan perubahan atau pergeseran 
politik internasional sebagai akibat dari kebijakan aktor 
internasional, termasuk di antaranya negara, kelompok 
negara, dan organisasi internasional. Salah satu 
tantangan utama dari political intervention ini adalah 
rivalitas major power yaitu Amerika Serikat (AS) dan 
Rusia, dan AS dan Tiongkok. Rivalitas negara major 
power ini terbukti dapat mempengaruhi pada pilihan 
kebijakan luar negeri dan berdampak pada tatanan 
regional dan global6. Rivalitas antara AS dan Tiongkok 
bahkan cukup meruncing setelah terjadinya pandemic 
COVID-197. Di samping itu, kebijakan Tiongkok terkait 
klaim penguasaan terhadap Laut Cina Selatan juga 
masih menjadi tantangan bagi Indonesia dan bahkan 
negara-negara di Kawasan Asia Tenggara lainnya.  
 
Selain rivalitas major power tersebut, ketidakstabilan 
politik dan konflik internal di negara tetangga dapat 
berdampak pada Indonesia. Salah satu dampaknya 
adalah permasalah forced migrants atau pengungsi 
yang masuk wilayah Indonesia. Sebagai negara non-
signatory Konvensi tentang Pengungsi tahun 1951, 
selama ini, penanganan pengungsi selalu disandarkan 
pada rezim imigrasi, bertumpu pada UNHCR, dan 
menggunakan mekanisme Bali Process. Dalam isu 
migrasi, Indonesia lebih banyak memfokuskan diri pada 
perlindungan buruh migran dibanding dengan forced 
migrant. Sebagai negara transit bagi pengungsi, 
Indonesia masih akan menghadapi isu ini dimasa 
depan. Tantangan ini akan bertambah berat dalam 
kasus arus pengungsi dalam jumlah massal.  
 
Engineered intervention terkait pergeseran global yang 
dipicu dari invensi tata kelola ekonomi dan kemajuan 
teknologi yang utamanya dikreasikan oleh aktor non-
negara. Inovasi aktor transnasional non-negara, 
terutama dalam bidang information technology (IT) 
mampu memodifikasi kebijakan negara berbasis IT. 
Beberapa contoh misalnya adopsi egoverment, digital 
finance, dan digital diplomacy. Dilain sisi inovasi ini juga 
berdampak pada munculnya tantangan keamanan 
baru (non-traditional), seperti cybercrimes. Pada masa 
pandemi COVID-19, serangan siber global menukik 
600% dibanding sebelum pandemi, dengan total 
kerugian global mencapai $ 6 trilliun per tahunnya8 
Kejahatan siber di Indonesia sendiri mencapai 15,251 
kasus yang dilaporkan selama Januari-September 

20219. 
 
Sedangkan natural intervention berasal dari dinamika 
fenomena alam yang berdampak luas seperti 
pemanasan global, bencana tsunami, angin topan, dan 
penyakit menular berbahaya. Terjadinya fenomena 
alam ini dapat menjadi foktor pendorong dan 
perenggang kerjasama internasional. Beberapa 
mekanisme global telah disepakati untuk mengurangi 
pemanasan global seperti United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Kyoto 
Protocol. Namun demikian, pandemi COVID-19 justru 
berdampak pada mengendurnya kerjasama 
multilateral. Kerenggangan ini disebabkan oleh 
kebijakan untuk mengutamakan atau memproteksi 
negara sendiri atau yang lebih dikenal sebagai my 
country first policy. Lebih jauh lagi, pandemic COVID-19 
memberikan pembelajaran bagi Indonesia untuk 
memberikan perhatian pada diplomasi bidang 
kesehatan dan lingkungan. Fokus dalam diplomasi 
bidang kesehatan ini adalah pada pencegahan atau 
mitigasi terjadinya pandemi ke depan. Sedangkan 
focus diplomasi lingkungan adalah pada strategi green 
recovery pasca pandemi.  
 
Disisi lain, tantangan internal dapat mempengaruhi 
kebijakan luar negeri Indonesia juga cukup dominan. 
Dari banyak tantangan, dua aspek terpenting adalah 
mekanisme pengambilan (decision making) dan 
pelaksanaan (diplomacy) kebijakan luar negeri. Di 
dalam era keterbukaan informasi publik dan good 
governance, proses pengambilan kebijakan luar negeri 
harus lebih demokratis (terbuka dan melibatkan 
berbagai aktor) dan tidak hanya berbasis pada elit 
pengambil kebijakan. Salah satu aktor selain eksekutif 
dan legislatif yang penting dalam proses pengambilan 
kebijakan ini adalah komunitas epistemik. 
Tantangannya adalah menjadikan komunitas epistemik 
sebagai salah satu pilar dalam pengambilan kebijakan 
dan tidak hanya sebagai partner dialog dan sasaran 
diseminasi kebijakan Kemenlu. Dalam pelaksanaan 
diplomasi, Kemenlu merupakan leading sector dengan 
didukung oleh kementerian terkait. Tantangan dalam 
high level diplomacy diantaranya adalah meningkatkan 
kontribusi Indonesia dalam pemecahan masalah global 
untuk menguaatkan status Indonesia sebagai negara 
middle power. Sedangkan dalam konteks public 
diplomacy, tantangannya adalah menigkatkan soft 
power untuk menguatkan citra Indonesia di dunia 
internasional.  
 
 

PELUANG DAN KEKUATAN 
 
Indonesia dapat dikatakan memiliki kapasitas yang 
bagus dalam pelaksanaan hubungan internasional. Hal 
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ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah 
untuk mencapai 4+1 Prioritas Kebijakan Luar Negeri 
Indonesia 2019-2024, khususnya target untuk 
meningkatkan kontribusi Indonesia di kawasan dan 
dunia. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia 
memiliki kapasitas leadership di Asia Tenggara. Salah 
satu contohnya adalah dengan menjadi leading country 
dalam kerjasama Malacca Strait Patrol antara 
Indonesia, Malaysia dan Singapura dan Trilateral 
Maritime Patrol antara Indonesia, Malaysia, Filipina 
untuk memberantas praktik terorisme dan 
perompakan di Selat Malaka serta Laut Sulu10. Namun 
demikian, pentingnya ASEAN bagi Indonesia tidak 
berarti Indonesia harus selalu menjadikan ASEAN 
sebagai fokus kebijakan luar negeri. Indonesia harus 
dapat menguatkan jangkauan diplomasi pada kawasan 
yang lebih luas, misalnya Indo-Pasifik. Di samping itu, 
Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang 
menjadi anggota G20 dikarenakan besaran ekonomi 
dan jumlah populasi. Tahun 2022 merupakan salah 
satu tahun penting bagi Indonesia karena mendapat 
giliran sebagai presiden G20. Posisi ini sangat strategis 
bagi Indonesia untuk berkontribusi pada penyelesaian 
masalah internasional, terutama dalam mengatasi 
pandemi COVID-19.  
 
Selain itu, untuk meningkatkan diplomasi ekonomi, 
Indonesia memiliki modal kerjasama dengan berbagai 
negara baik yang dikategorikan sebagai pasar 
tradisional maupun pasar non-tradisional. Pasar 
tradisional merupakan negara-negara yang menjadi 
mitra dagang utama Indonesia. Meskipun demikian, 
ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional sudah 
mencapai angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, 
nilai ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional 
mengalami kenaikan, yaitu 17.22% ekspor ke Turki dan 
44.33% ke Mesir11. Target Kementerian Luar Negeri 
untuk meningkatkan diplomasi ekonomi juga selaras 
dengan visi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Go 
Global. Pada tahun 2020, investasi perusahaan milik 
BUMN di luar negeri mencapai US$17.5 miliar dan 
diharapkan dapat mengalami peningkatan setelah 
adanya kerjasama antara Kementerian BUMN dengan 
Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan 
outbound12. 
 
Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diadopsi oleh 
pemerintah sejak kemerdekaan Republik Indonesia 
juga menguntungkan Indonesia dalam sistem 
internasional. Karena prinsip tersebut, Indonesia bisa 
membangun hubungan baik dengan berbagai negara 
serta berbagai pihak, khususnya pada era saat ini 
dimana kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok 
semakin meningkat serta adanya perang antara Rusia 
dan Ukraina. Hubungan baik Indonesia dengan 
berbagai negara tentu juga memudahkan pemerintah 

untuk melakukan perlindungan terhadap Warga 
Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri 
untuk berbagai kepentingan. Diharapkan dengan ini 
Indonesia juga dapat menyelesaikan sengketa 
perbatasan yang mengancam kedaulatan dan kesatuan 
negara melalui jalur negosiasi, seperti konflik di Laut 
Cina Selatan yang sampai saat ini belum terselesaikan. 
 
 

PENUTUP DAN REKOMENDASI 
 
Dari pemaparan di atas Komisi Hubungan Internasional 
PPI Dunia menyimpulkan beberapa rekomendasi yang 
dapat menjadi masukan bagi formulasi kebijakan luar 
negeri Indonesia ke depan. 
1. Memastikan democratic based decision-making 

yang melibatkan berbagai aktor terutama 
komunitas epistemik di dalam prosesnya. 

2. Prioritas high level diplomacy dan public diplomacy 
untuk meningkatkan status & citra Indonesia 
sebagai middle power terutama di kawasan Indo-
Pasifik. 

3. Mensosialisasikan kebijakan luar negeri Indonesia 
melalui penerbitan buku putih diplomasi. 

4. Mendorong mekanisme regional penanganan 
forced migrant atau pengungsi untuk melengkapi 
mekanisme Bali Process. 

5. Mempromosikan gagasan-gagasan orisinal dalam 
kerjasama multilateral untuk memaksimalkan 
kontribusi Indonesia pada penyelesaian masalah 
global. 

6. Memperkuat infrastruktur diplomasi digital yang 
handal. 

7. Meningkatkan kapabilitas para diplomat Indonesia 
agar dapat memaksimalkan peluang serta 
kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk mencapai 
berbagai target prioritas kebijakan luar negeri. 

8. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar 
Kementerian dan Lembaga Negara agar dapat 
mensinkronisasi berbagai kebijakan dan program 
kementerian dengan upaya Kementerian Luar 
Negeri. 
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