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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia (Kajian Historis 

Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas 

sebagai Menteri Luar Negeri Tahun 1966-1998). Kesimpulan tersebut merujuk 

pada jawaban terhadap masalah penelitian yang telah diajukan pada bab satu. Bab 

ini juga akan memuat saran atau rekomendasi hasil penelitian ini bagi kepentingan 

akademik, terutama sebagai bahan ajar di sekolah.  

 

5.1. Kesimpulan  

Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia memegang peranan yang 

sangat menetukan dalam kebijakan politik dalam negeri dan politik luar negeri. 

Pada masa pemerintahannya, fokus perhatian utama pada pembangunan ekonomi 

dan mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara yang akan melakukan 

investasi di Indonesia. Pada intinya adalah politik yang dijalankan pada masa 

Orde Baru berfokus pada kepentingan nasional. Dalam mengambil kebijakan luar 

negeri, Soeharto dibantu oleh Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali 

Alatas sebagai Menteri Luar Negeri di masa Orde Baru.   

Orde Baru berusaha menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Bebas 

dalam artian Indonesia mempunyai pendirian sendiri dalam menghadapi masalah 

internasional. Aktif  bermakna bahwa Indonesia akan turut berpartisipasi dalam 

memelihara perdamaian. Konsep bebas aktif ini berbeda dengan politik netral 

yang dianggap pasif. Penulis telah meneliti beberapa kebijakan politik luar negeri 

Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas. Penulis menemukakan 

beberapa hal yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, diantaranya peran aktif 

Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah regional dan internasional, 

peran aktif Indonesia dalam organisasi regional dan internasional.  

Adam Malik merupakan Menteri Luar Negeri pertama pada masa Orde Baru 

dalam periode 1966-1978. Beliau mengalami masa-masa transisi dari Orde Lama 

ke Orde Baru dalam pemerintahannya. Transisi tersebut diantaranya merubah 
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politik Orde Lama yag cenderung konfrontatif menjadi politik bertetangga baik. 

Upaya Adam Malik tampaknya berhasil dan dapat dilihat dari tugas pertama yang 

diembannya dalam menyelesaikan Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dimulai 

pada masa Orde Lama. Setelah melewati proses diplomasi, Adam Malik dan Tun 

Abdul Razak sebagai wakil dari Delegasi Malaysia menandatangani persetujuan 

penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia pda tanggal 11 Agustus 1967 di 

Gedung Pancasila Pejambon, Jakarta.  

Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Adam Malik menjadi Menteri Luar 

Negeri Indonesia pada periode 1978-1988. Produk nyata pada masa Mochtar 

Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Luar Negeri adalah ditandatanganinya 

Konvensi Hukum Laut Internasional yang berakar dari Deklarasi Djuanda (13 

Desember 1957). Selain itu, Indonesia juga turut aktif dalam misi-misi 

kemanusiaan, diantaranya adalah menyelesaikan masalah manusia perahu 

Vietnam. Dalam menyelesaikan masalah ini Indonesia mempersilakan pengungsi 

Vietnam untuk sementara menempati Pulau Galang yang diresmikan sejak tanggal 

20 Juni 1979.  

Ali Alatas menggantikan Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar 

Negeri pada periode 1988-1998. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia 

sangat aktif dalam melakukan misi-misi kemanusiaan dan HAM. Salah satunya 

adalah mendukung kemerdekaan Palestina sebagai wujud dari pelaksanaan politik 

luar negeri bebas aktif. Berpedoman pada hal itu, Ali Alatas ingin membantu 

Palestina terlepas dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Di tahun 15 

November 1988 Pelestina mendeklarasikan kemerdekaannya dan pada saat itu 

pula Indonesia mulai membuka hubungan diplomatik dengan Palestina. Dukungan 

Indonesia terhadap Palestina tidak hanya semata-mata karena Palestina 

merupakan negara Islam dan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam. Dukungan Indonesia lebih sebagai rasa solidaritas dan rasa senasib 

sepenanggungan sebagai negara yang sama-sama pernah dijajah. Dukungan 

tersebut juga mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang 

tercantum dalam sila kedua Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.  

Perbandingan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dari Adam Malik, 

Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas sebagai Menteri Luar Negeri di masa 
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Orde Baru dapat dilihat dari beberapa masalah, yaitu normalisasi hubungan 

Indonesia-RRC, masalah Vietnam-Kamboja, masalah insiden Dili di Timor 

Timur, dan masalah dekolonialisasi di Namibia. Dalam mengkaji peran Indonesia 

dalam berbagai masalah tersebut serta hubungannya dengan politik bebas aktif, 

penulis telah membandingkan peran tiga tokoh Menteri Luar Negeri di masa Orde 

Baru. penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Adam Malik, Mochtar 

Kusumaatmadja dan Ali Alatas sebagai Menteri Luar Negeri di masa Orde Baru 

sangat besar. Dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, meskipun dengan 

gaya berbeda ketiganya dapat menjalankan prinsip tersebut secara baik. Hal itu 

dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam menerapkan politik luar negeri bebas 

aktif yang menjadi patokan penulis dalam menyimpulkan konsistensi ketiganya 

dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.  

Dari berbagai sumber yang telah dikaji, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

ada tiga kriteria yang relevan untuk dijadikan indikator dalam pelaksanaan politik 

luar negeri bebas aktif. Kriteria pertama yang dijadikan patokan oleh penulis 

adalah menjalankan politik bebas berdasarkan prinsip-prinsip peaceful coexstence 

dan non blok. Kedua, senantiasa mendukung gerakan kemerdekaan. Ketiga, 

menempatkan kepentingan ekonomi dalam politik luar negeri.  

Dalam prinsip peaceful coexstence dan non blok, penulis dapat melihatnya 

dalam peran-peran Indonesia di organisasi-organisasi serta masalah-masalah yang 

cukup sensitif terhadap Blok Barat dan Blok Timur, penulis rasa studi kasus yang 

tepat adalah normalisasi hubungan Indonesia-Cina. Selain itu, penulis juga telah 

memaparkan organisasi-organisasi bersifat non blok yang secara dominan telah 

menjadi fokus Indonesia. Organisasi tersebut diantaranya adalah ASEAN, PBB 

dan GNB.  

Pada prinsip pertama, usaha Indonesia dalam memperbaiki hubungan 

dengan RRC menjadi bukti tersendiri bahwa Indonesia telah menerapkan politik 

luar negeri bebas aktif. RRC yang identik dengan Blok Timur memiliki peran 

tersendiri dalam dunia ekonomi di Asia. Berlandaskan kepentingan ekonomi dan 

sosial, Indonesia berusaha memperbaiki hubungan Indonesia-RRC yang telah 

dimulai semenjak Adam Malik dan baru terealisasi ketika Ali Alatas menjadi 

Menteri Luar Negeri. Pada masa Adam Malik, Indonesia masih sangat sensitif 
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terhadap isu-isu komunisme, terutama setelah tuduhan bahwa RRC ada di balik 

peristiwa G30S. Meskipun Cina menampik tuduhan tersebut. Memasuki masa 

Mochtar Kusumatmadja menjadi Menteri Luar Negeri, telah ada kemajuan yang 

signifikan mengenai hubungan kedua negara. Hal tersebut tampak setelah 

peringatan KAA yang ke 30 dimana Indonesia-RRC sepakat untuk melakukan 

hubungan perdagangan langsung. Terbukti ketika dikeluarkannya Instruksi 

Presiden No. 9/1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang 

Langsung Antara Indonesia dan Cina pada tanggal 23 Juli 1985. Ketika Ali Alatas 

menjadi Menteri Luar Negeri, Indonesia-RRC berhasil menandatangani MOU 

tentang pencairan kembali hubungan diplomatik kedua negara. peristiwa itu 

terjadi pada tanggal 8 Agustus 1990. MOU tentang pencairan kembali hubungan 

diplomatik antara Indonesia-RRC ditandatangani oleh Ali Alatas dan Qian Qichen 

di Istana Negara. Peristiwa tersebut berlangsung di Jakarta dan disaksikan oleh 

Presiden Soeharto dan Perdana Menteri RRC Li Peng.  

Prinsip kedua adalah senantiasa mendukung gerakan kemerdekaan. Dalam 

hal ini Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Namibia. Kemerdekaan Namibia 

menjadi salah satu isu HAM yang paling santer terdengar di tahun 1970-an. 

Pendudukan yang dilakukan oleh Afrika Selatan serta isu apartheid menjadi fokus 

utama dalam kebijakan ini. secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia 

mendukung resolusi PBB untuk mencanangkan opsi kemerdekaan bagi Namibia. 

Indonesia sebagai negara yang menentang kolonialisme menjadi salah satu 

anggota dalam Dewan PBB untuk Namibia yang bertugas mengelola wilayah 

Afrika Barat Daya sampai kemerdekaannya dengan partisipasi semaksimal 

mungkin dari rakyat-rakyat di wilayah tersebut.  

Peran Indonesia dalam organisasi regional dan internasional juga meningkat 

dari waktu ke waktu. Ketika Adam Malik menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, 

beliau terlibat dalam pembentukan ASEAN. Maka tak heran jika Indonesia 

selama Orde Baru sangat aktif dalam organisasi tersebut. Memasuki Mochtar 

Kusumaatmadja dalam jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan 

Adam Malik, beliau menjadikan ASEAN sebagai sokoguru politik luar negeri 

Indonesia. Namun dalam kepemimpinan Ali Alatas, ASEAN tidak menjadi fokus 
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utama dalam kebijakan luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh Soeharto yang 

ingin menjadi ketua GNB.  

Mengenai keanggotaan dalam PBB, di antara ketiga Menteri Luar Negeri 

yang sangat berpartisipasi aktif adalah Adam Malik dan Ali Alatas. Di tahun 

1971-1972 Adam Malik berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Sidang Umum 

PBB, sedangkan Ali Alatas hampir menduduki kursi jabatan Sekjen PBB namun 

gagal akibat terjadinya insiden Dili. Pergeseran dalam peran Indonesia dalam 

organisasi internasional terhadi pada masa Ali Alatas. Pada masa 

kepemimpinannya, partisipasi Indonesia menjadi lebih luas dalam organisasi 

internasional. ASEAN tetap menjadi fokus utama dalam menjalankan politik luar 

negeri, namun di sisi lain telah ada pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh hanya 

fokus pada masalah-masalah Asia Tenggara saja. Maka Ali Alatas berusaha 

menjadikan Indonesia sebagai ketua dalam GNB. 

Dalam peran aktif Indonesia menyelesaikan masalah-masalah regional dan 

internasional, serta keanggotaannya dalam berbagai organisasi baik dalam tingkat 

reginal maupun internasional dapat dikatakan bahwa Indonesia selama Orde Baru 

telah berusaha dalam menerapkan prinsip bebas aktif. Adapun beberapa pihak 

yang menyatakan bahwa politik luar negeri bebas aktif di masa Orde Baru lebih 

condong ke Blok Barat karena bantuan ekonomi dari lembaga IGGI yang 

anggotanya mayoritas dari Blok Barat. Perbedaan pandangan dala mengkaji 

peristiwa sejarah adalah hal yang lazim terjadi. Bagaimanapun trauma Indonesia 

terhadap komunisme yang lebih banyak dianut oleh Blok Timur turut 

mempengaruhi Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Masalah 

bantuan ekonomi yang lebih banyak diberikan oleh Barat menjadi sudut pandang 

sendiri dalam menyikapi arah kebijakan politik luar negeri bebas aktif, apakah 

Indonesia cenderung ke Barat, Timur atau tidak memihak kepada dua blok. Cara 

pandang tersebut dapat dilihat dari indikator apa yang digunakan dalam sebuah 

kajian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, Indonesia 

cenderung mengalami kemajuan dalam penerapan politik luar negeri bebas aktif.   
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran atau 

rekomendasi yang akan disampaikan oleh penulis, di antaranya : 

Pertama, politik luar negeri bebas aktif merupakan kajian yang sangat 

kompleks dan luas. Pengalaman penulis dalam mencari sumber rujukan, terutama 

dalam bentuk karya ilmiah seperti jurnal dan skripsi dirasa cukup sulit. Maka 

kajian mengenai politik luar negeri bebas aktif masih perlu digali lagi secara lebih 

mendalam. Kepada peneliti selanjutnya, kondisi tersebut tampaknya dapat 

dimanfaatkan sebagai celah penelitian untuk mengkaji lebih mendalam tentang 

politik luar negeri bebas aktif. Misalnya peneliti selanjutnya dapat memfokuskan 

penelitiannya pada politik luar negeri bebas aktif pada zaman Orde Lama dengan 

cara membandingkan kebijakan Menteri Luar Negeri di masa itu. Lalu bisa juga 

meneliti mengenai politik luar negeri bebas aktif yang ditinjau dari keikutsertaan 

Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional atau masalah-masalah 

internasional yang lebih spesifik dari skripsi ini.  

Terdapat beberapa kekurangan dalam skripsi ini, diantaranya dalam 

memahami pandangan tokoh penulis hanya melakukan kajian terhadap buku 

biografi, autobiografi serta pidato-pidato yang disampaikan oleh Adam Malik, 

Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas selama menjadi Menteri Luar Negeri. 

Bagi peneliti selanjutnya mungkin bisa melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang dekat dengan ketiga Menteri Luar Negeri agar lebih memamahi 

kepribadian dari ketiga tokoh.  

Kedua, bagi para pengguna maupun pembaca hasil penelitian ini, khusunya 

bagi yang tertarik dalam bidang sejarah dan politik luar negeri. Hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan khususnya bagi sejarah politik luar 

negeri bebas aktif dan peran tiga tokoh Menteri Luar Negeri. Skripsi ini dapat 

dijadikan referensi bagi siswa SMA yang mempelajari sejarah pada masa Orde 

Baru. Namun perlu diketahui bahwa dalam memahami intisari dalam skripsi ini, 

siswa membutuhkan bimbingan dari guru agar tidak salah dalam memahami 

pemaknaan politik luar negeri bebas aktif yang terjadi selama Orde Baru. 

Perbedaan pandangan dan penafsiran dalam skripsi ini dengan kajian politik yang 

lain perlu dimaknai sebagai keanekaragaman sudut pandang dalam penulisan 
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sejarah. Selain itu, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi mutakhir bagi 

sejarah Indonesia. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat 

dalam bidang keilmuan sejarah dan juga politik luar negeri Indonesia. Semoga 

hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitan 

selanjutnya.  


