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• Realisme neoklasik memberikan
analisis yang robust dan 
sederhana
• Terlihat potensi konflik global yang 

pastinya akan mempengaruhi arah
kebijakan politik luar negeri 
Indonesia.

• Menggarisbawahi relasi isu domestik
dan global: “komitmen terhadap
demokrasi yang partisipatoris akan
memunculkan kebutuhan bagi
Indonesia untuk melakukan hedging”.

• Resep yang clear: multilateralisme
dan demokrasi partisipatoris.

• Risiko oversimplification
• Tantangan global cenderung dimaknai

sistem internasional yang berisi
kompetisi antarsuperpower dan 
mengabaikan isu lain, mis. isu
lingkungan dan non traditional 
security

• Penekanan yang kuat pada logika
konflik alih-alih potensi kolaborasi
dengan negara-negara besar di dunia.

• Representasi Indonesia sebagai
negara dan berideologi “Global 
South” menjadi tidak
telihat/relevan.

Perspektif



Temuan

• Data dan analisis statistik yang menarik: 

korelasi lemah antara resolusi yang 

didukung Indonesia di PBB dan berbagai

faktor domestik; namun korelasi kuat

antara ekonomi dan pengiriman misi

PBB.

• Uraian skenario yang jelas dan dengan

refleksi masa lalu. Delapan skenario yang 

ada menggambarkan kajian yang 

komprehensif.

• Penekanan tradisi hedging dan praktik

diplomasi Indonesia di masa lalu.

• Penting untuk menggarisbawahi ukuran-

ukuran sedari awal: apa faktor sistemis di 

dunia internasional dan faktor domestik

• Penejelasan kebijakan luar negeri lebih

banyak pada faktor domestik (eg. misi

perdamaian dan GDP; alih2 misi

perdamian dengan jumlah konflik

internasional?)

• Proyeksi struktur internasional terbatasi

pandangan AS vs China: bagaimana

potensi kekuatan lain seperti India?

• Appropriasi konsepsi “bebas aktif” dari

masa ke masa?



Proyeksi 2045

• Indonesia: Negara “middle power” → negara yang memiliki
kemampuan terbatas namun bukan berkemampuan kecil

• Middle power behavior:
• Multilateralisme: 

• rezim besar = legitimasi besar tapi pengaruh kecil; rezim kecil = legitimasi kecil tapi
pengaruh besar.

• Spesifik niche: 
• Demokratis? Islam? Global south?

• Selalu butuh proyeksi polugri secara aktif

• Leadership = Put your money where your mouth is



Terima kasih


