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Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu’alaikum wa rahmatul-Lahi wabarakatuh;

Yang saya hormati,

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;
Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga; 
Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas 

Airlangga;
Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu;
Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Airlangga;
Para Direktur Direktorat Universitas Airlangga
Para Ketua Lembaga/Badan/Pusat di lingkungan Universitas 

Airlangga
Para Teman Sejawat dan segenap Sivitas Akademika Universitas 

Airlangga
Tamu Undangan, Sanak Saudara dan hadirin sekalian yang saya 

muliakan 

Pertama-tama perkenankanlah saya untuk mengajak para 
hadirin semua guna menghaturkan syukur ke hadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah, karunia, dan kasih sayang-
Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara Pengukuhan 
Guru Besar dalam keadaan sehat walafiat.

Pada hari ini saya mendapat kesempatan dalam Sidang 
terhormat ini guna menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru 
Besar Universitas Airlangga. Atas kepercayaan yang telah diberikan 
oleh Pemerintah RI, Rektor, Senat Akademik, Dekan dan Badan 
Pertimbangan Fakultas, saya bersama keluarga menghaturkan 
ucapan banyak terimakasih.
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Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya 
menyampaikan pidato sekitar masalah pengelolaan global (global 
governance). Saya mengangkat persoalan pengelolaan global 
dengan maksud supaya masalah pengelolaan global mendapatkan 
perhatian yang lebih besar dan lebih baik lagi dari kalangan 
akademik dan masyarakat Indonesia. Pengelolaan global adalah 
bukan pemerintahan dunia dari suatu tatanan politik global 
yang hirarkis, melainkan suatu koleksi dari aturan-aturan dan 
mekanisme-mekanisme global, baik formal maupun tidak formal 
yang menyentuh semua lapisan masyarakat dunia. Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) adalah pilar utama dari pengelolaan global 
dan berperanan besar dalam mendorong kesepakatan dunia. Oleh 
karena itu fokus pembahasan saya kali ini berkaitan dengan masa 
depan PBB. 

Perjalanan hidup bangsa Indonesia sangat dekat dengan PBB, 
dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia dimana telah 
dibentuk Komite Tiga Negara (KTN) oleh PBB untuk menyelesaikan 
sengketa dengan Belanda sampai dibentuknya United Nations 
Temporary Executive Authority (UNTEA) berkaitan dengan Irian 
Barat dan United Nations Mission in East Timor (UNAMET) 
mengenai masalah Timor Timur. Indonesia senantiasa aktif 
mengirimkan pasukan militer dan polisi bergabung dengan Pasukan 
Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Indonesia merupakan 
penyumbang pasukan terbesar di United Nations Interim Force in 
Libanon (UNIFIL) di Libanon.

Masalah ini saya pilih dengan satu keyakinan bahwa 
pemikiran dan partisipasi dari kalangan akademik dan masyarakat 
Indonesia dalam bidang pengelolaan global bisa ikut memperkuat 
multilateralisme dan pada gilirannya akan dapat memelihara dengan 
efektif keamanan dan perdamaian internasional sesuai amanah 
Mukadimah UUD 1945. Indonesia menjadi semakin terintegrasi 
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dalam masyarakat internasional yang bercirikan hubungan 
internasional yang saling berkaitan, saling mempengaruhi dan 
saling bergantung satu sama lain dengan berakhirnya sistem 
bipolarisme dan dimulainya sistem multi-polarisme bersamaan 
dengan munculnya globalisasi sebagai akibat antara lain dari 
revolusi transportasi, informasi dan telekomunikasi. 

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Esensi tujuan reformasi PBB tidak lain adalah untuk melakukan 
transformasi dari organisasi internasional yang diciptakan sewaktu 
berakhirnya Perang Dunia II yang telah mengkonstelasikan tatanan 
politik internasional di akhir 1940-an menjadi suatu organisasi 
internasional modern yang relevan dengan masa kini serta responsif 
pada tantangan-tantangan global yang dihadapi Indonesia dan 
bangsa-bangsa lain saat ini seraya mencerminkan sebenar-benarnya 
geopolitik terbaru masa kini.

Sejak berakhirnya Perang Dingin terdorong oleh disintegrasi 
Uni Soviet di akhir tahun 1980-an, masyarakat internasional 
mulai bertanya-tanya apakah PBB yang dibentuk berdasarkan 
konstelasi politik internasional tahun 1945 masih cocok dan relevan 
dalam menjalankan fungsinya di konteks politik global yang baru? 
Pentas internasional baru mulai diwarnai dengan munculnya arus 
globalisasi, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta 
saling keterkaitan di berbagai bidang kehidupan terutamanya 
jaringan keuangan dunia.1 Karakter politik internasional juga mulai 
bergeser yang tadinya terpusat pada masalah-masalah keamanan 
dan politik mengalih pada isu-isu baru seperti perubahan iklim, 
good governance, hak-hak azasi manusia dan demokrasi. Dominasi 
aktor wakil pemerintah dalam diplomasi multilateral mulai 
dibayang-bayangi dengan munculnya aktor-aktor baru, seperti LSM, 

1 Yilmaz Akyuz (ed.), Reforming the Global Financial Architecture, Palgrave, New York, 
2002, hal. 5
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akademisi, tokoh media massa, wakil multi-national corporations, 
CNN dan Al Jazeera. 

Meskipun demikian, jumlah konflik bersenjata yang terjadi di 
dunia tidaklah menyurut, tetapi malah semakin meningkat. Hanya 
polanya berubah yang tadinya padat konflik antarnegara (inter-
states conflicts) menjadi peningkatan konflik antar elemen bangsa 
dalam suatu negara (intra-states conflicts). Meskipun instrumen-
instrumen HAM internasional sudah bekerja secara efektif sejak 
lama tetapi kisah-kisah pelanggaran kemanusiaan (crime against 
humanity) di dunia masih bermunculan seperti kasus genosida di 
Sebrenica, Rwanda dan Burundi.2 Pertanyaannya adalah apakah 
PBB kini masih sanggup menjalankan peran utamanya dalam 
mengawal usaha mempertahankan perdamaian dan keamanan 
internasional? Apakah korban-korban akan terus berjatuhan di 
Suriah, Afganistan dan Nigeria yang tewas akibat kekejaman Boko 
Haram tanpa kemampuan PBB untuk menciptakan perdamaian?

UNILATERALISME VERSUS MULTILATERALISME

Sejak awal negara-negara Sekutu yang berperang melawan 
Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia II sepakat untuk menjaga 
perdamaian dan keamanan internasional paska PD II dengan 
membentuk PBB sebagai organisasi internasional yang handal 
dan berdaya guna serta berhasil guna yang maksimal. Konferensi 
persiapan pembentukan PBB di San Fransisco 25 April 1945 yang 
didahului oleh beberapa konferensi internasional sebelumnya, 
seperti pertemuan di Dumberton Oaks dan Konferensi Yalta, telah 
menyusun arsitektur PBB dalam konteks multilateralisme yang 
berpatokan pada kaidah-kaidah universal. Pokok-pokok pemikiran 
tersebut secara jelas dikemukakan dalam mukadimah Piagam PBB, 
yaitu: 

2 David P. Forsythe, Human Rights in International Relations, 2nd edition, Cambridge 
Press University, Cambridge, 2006, hal. 103-6.
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We the peoples of the United Nations determined to save 
succeeding generations from the scourge of war…, to reaffirm 
faith in fundamental human rights…, to establish conditions 
under which justice and respect for the obligations arising 
from treaties and other sources of international law can be 
maintained, and to promote social progress and better standards 
of life in larger freedom.3

Dari batang tubuh Piagam PBB tersebut jelas terlihat arah 
dan orientasi multilateralisme yang diamanahkan oleh pembentuk 
PBB. Aspek-aspek fungsional dari hubungan internasional, seperti 
misalnya lingkungan hidup, perdagangan dan keamanan, diorganisir 
sedemikian rupa dengan melibatkan sejumlah besar negara-negara 
di dunia atau bersifat universal. Pemikiran multilateralisme ini 
secara garis besarnya tercermin dari rangkaian tujuan yang ingin 
dicapai PBB, yaitu: (1) memelihara perdamaian dan keamanan 
internasional; (2) mengembangkan hubungan bersahabat antar 
bangsa-bangsa berdasarkan prinsip kesetaraan dan menghargai hak-
hak masing-masing negara; (3) mencapai kerjasama internasional 
dalam mengatasi masalah-masalah internasional di sektor sosial, 
ekonomi, budaya dan kemanusian; dan (4) menjadikan PBB sebagai 
pusat kegiatan-kegiatan internasional dalam mencapai tujuan-
tujuan organisasi tersebut secara selaras dan serasi.4

Dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan 
internasional, PBB menganut strategi keamanan bersama (collective 
security),5 seperti apa yang dianut oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) 
dan sangat berbeda dengan pengaturan internasional sebelumnya 
yang menyandarkan diri pada strategi perimbangan kekuatan 
(balance of power).6 Kalau strategi perimbangan kekuatan 
melandaskan diri pada kepercayaan bahwa perdamaian adalah hasil 

3 Ibid, hal 103-6.
4 Ibid, hal 3 dan 4. 
5 Hans J. Morgenthau direvisi oleh Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations, 6th 

edition, MacGraw Hill, Inc., New York, 1985, hal 451.
6 Ibid hal 453
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dari terbentuknya suatu keseimbangan internasional (international 
equilibrum), maka strategi keamanan bersama itu mirip prinsip 
yang digunakan Pangeran Sambernyowo di Surakarta dalam 
melawan Belanda, yaitu tiji tibeh, yang bermakna “mati satu mati 
semua” dan juga terungkap dalam buku karya Alexander Dumas 
mengenai tiga Musketeers, yaitu One for all and all for one. Kunci 
sukses dari strategi keamanan bersama ini sangat ditentukan oleh 
tingkat keikutsertaan dari masyarakat internasional (universal 
participation). Karena efek jera yang ditimbulkan berasal dari 
keyakinan bahwa langkah agresi suatu negara akan segera 
dihadapkan pada reaksi universal yang kompak dari masyarakat 
bangsa-bangsa.

Belakangan fakta menunjukkan bahwa kekompakan di 
PBB dan khususnya di DK-PBB sulit dicapai dan adalah suatu 
barang langka sehingga menimbulkan kesan PBB tidak responsif 
pada kejadian yang membahayakan perdamaian dan keamanan 
internasional. Hal ini sebenarnya telah diamati dengan seksama 
sejak tahun 1986 oleh Javier Perez de Cuellar, Sekretaris Jenderal 
PBB saat itu, yang mengatakan: “There is a lack of unanimity 
among Governments, especially among the permanent members 
of the Security Council, and a lack of respect for, and failure to co-
operate with, its decisions.”7

Padahal, menurut Prof. Grayson Kirk, kewibawaan DK-PBB 
tergantung pada kekompakan dari anggota-anggotanya terutama 
negara-negara besar yang memiliki hak veto. Solidaritas negara-
negara anggota tetap DK-PBB merupakan kunci keberhasilan 
pelaksanaan tugas utama PBB dalam memelihara perdamaian 
dan keamanan internasional. Dalam konteks ini, Prof. Kirk 
menegaskan: “If this solidarity fails, then the security enforcement 
arrangement will as surely fail.” Hal ini menurut PM Manmohan 

7 Department of Public Information of the United Nations, Everyone’s United Nations, 
Tenth Edition, UN, New York, 1986, hal. 2.
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Singh dari India8 dikarenakan oleh adanya democratic deficit 
yang menghalangi multilateralisme bekerja secara efektif. Bagi 
PM Singh multilateralisme yang efektif haruslah berdasarkan 
proses pembentukan konsensus yang demokratis. Oleh karenanya, 
menurut Singh reformasi dan restrukturisasi sistem PBB diperlukan 
karena dapat menghubungkan antara perluasan usaha-usaha yang 
dilakukan dengan pembaharuan struktur internasional diilhami 
dengan manfaatnya proses pengambilan keputusan di tingkat global 
yang partisipatif dan cocok dengan realitas politik masa kini. Lima 
tahun kemudian Dmitry Medvedev dari Russia9 menegaskan bahwa 
PBB harus menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik dunia yang 
baru. Hal ini berarti perlu dilakukan penyesuaian oleh PBB dan 
dicocokkan dengan situasi dan kondisi mutakhir. 

Pekerjaan PBB dan organisasi internasional lainnya juga 
mengalami pergeseran signifikan. Apabila tadinya organisasi 
internasional memusatkan perhatiannya pada seni memerintah 
(state-craft) dan menangani usaha-usaha mempertemukan 
perbedaan-perbedaan di antara negara anggotanya, kemudian 
beralih menjadi alat manajemen (a tool of management) dalam 
mengelola globalisasi. Dulu hasil konferensi internasional seperti 
Westphalia Agreement yang merupakan basis dari hukum 
internasional sangat mengagungkan negara-bangsa (nation-state) 
sebagai subyek hukum internasional utama, dan keadaan terakhir, 
misalnya perundingan internasional dalam merumuskan pengganti 
Kyoto Protocol yang mengatur emisi gas rumah kaca dari negara 
anggotanya agar dapat mengatasi masalah pemanasan bumi.

Di samping itu sistem politik internasional yang berorientasi 
pada pengelolaan ketertiban dunia (to maintain international peace 
and security) di masa lalu, kini beralih pada masalah pengelolaan 
perubahan (management of change). Dengan demikian, diplomasi 

8 Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB 23 September 2004.
9 Di depan Majelis Umum PBB 23 September 2009.
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multilateral yang tadinya hanya merupakan instrumen kebijakan 
berubah menjadi suatu proses internasional yang melibatkan 
masyarakat dalam rangka mengelola hubungan atau lazim disebut 
sebagai soft power. 

Bagan I 
Kecenderungan Sistem Internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniteralisme  

Multilaterisme 

Dalam kasus DK-PBB tidak kompak dan berpangku tangan 
atau tidak mengambil tindakan apapun pada suatu peristiwa konflik, 
godaan akan muncul bagi negara besar untuk mengambil langkah-
langkahnya sendiri dengan memanfaatkan keunggulan kekuatan 
militernya atau yang lazim disebut sebagai unilateralisme. Kasus 
serangan pasukan-pasukan AS beserta sekutunya ke Afghanistan 
dan agresi militer like-minded countries ke Irak yang berhasil 
menggulingkan kekuasaan Sadam Hussein adalah contoh dari 
suatu langkah politik yang mengabaikan multilateralisme10 yang 
berdasarkan Piagam PBB dan kaidah-kaidah hukum internasional. 

10 James P. Muldoon Jr, Joann Fagot Aviel, Richard Reitano, and Earl Sullivan (eds.), 
Multilateral Diplomacy and the United Nations Today, 2nd Edition, Westview Press, 2005, 
hal. 236.
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Berdasarkan ketentuan Piagam PBB serangan militer ke suatu 
negara tidak dibenarkan terkecuali merupakan keputusan kolektif 
DK-PBB karena adanya ancaman terhadap perdamaian dan 
keamanan internasional. Piagam PBB tegas menyatakan “If a 
breach of the peace occurs, the organization will apply timely, robust 
sanctions to punish the agressor.” Meskipun demikian, serangan 
militer yang dilakukan suatu negara, menurut pasal 51 Piagam PBB 
dibenarkan secara hukum internasional jikalau dilakukan dalam 
rangka membela diri. 

Secara politik internasional kecenderungan unilateralisme ini 
sangat memprihatinkan, karena siapa yang kuat akan berperan 
dan amat menentukan percaturan politik dunia. Sejarah telah 
mengajarkan bahwa sistem internasional di masa lalu pernah 
berulang kali berpola pada unilateralisme yang dikontrol sepenuhnya 
oleh suatu negara adi daya (a single super power). Contohnya adalah 
sistem Pax Romana yang didominasi Kekaisaran Roma, dan Pax 
Britannica yang dikuasai oleh monarki Inggris. 

Lemahnya multilateralisme membuka peluang bagi munculnya 
unilateralisme baru. Malahan di dekade yang lalu beberapa 
tulisan pengamat politik internasional mulai meramalkan akan 
munculnya Pax Americana.11 Oleh karenanya, langkah yang paling 
rasional untuk menghindarkan munculnya unilateralisme adalah 
memberdayakan PBB dengan melakukan reformasi yang sungguh-
sungguh, baik secara kultural maupun secara struktural. PBB perlu 
diperkuat sehingga menjadi organisasi internasional yang relevan 
dengan konteks politik internasional masa kini, mencerminkan 
geopolitik mutakhir dan harus menjadi lembaga dunia yang responsif 
pada tantangan-tantangan global yang baru.

11 Gail Russel Chaddock, “A Bush Vision of Pax Americana,” the Christian Science 
Monitor, 23 September 2002.
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Dunia saat ini menghadapi kenyataan yang baru di mana 
penduduk di muka bumi sudah melewati angka 7 (tujuh) miliar 
orang. Ironisnya, satu miliar di antaranya mengalami kelaparan 
setiap hari dan satu dari lima penduduk dunia hanya hidup dengan 
US$ 1,25 atau sekitar Rp. 16.000 per hari. Dua setengah milyar 
orang tidak memiliki toilet atau jamban dan satu setengah milyar 
orang dari seluruh penduduk dunia tidak memiliki akses sama sekali 
pada sumber energi listrik. Dengan tidak efektifnya pelaksanaan 
dari Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati sepertiga 
spesies yang dikenal di dunia akan punah. Demikian juga dengan 
belum disepakatinya rezim hukum internasional pengganti Protokol 
Kyoto, pengurangan signifikan emisi gas rumah kaca tidak terjamin 
sehingga mendorong percepatan proses pemanasan suhu global 
yang meningkatkan bencana alam, wabah penyakit pandemik dan 
peningkatan permukaan air laut. 

REFORMASI DEWAN KEAMANAN (DK-PBB)

Sejak awal berdirinya, DK-PBB memang dirancang sebagai 
satu-satunya badan PBB yang dapat melakukan aksi atau 
intervensinya di medan konflik di lapangan guna memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional. Keputusan-keputusan DK-
PBB sesuai dengan Piagam PBB sifatnya mengikat dan harus ditaati 
oleh negara-negara anggotanya (legally binding).12 Untuk dapat 
melaksanakan fungsinya, DK-PBB dilengkapi lembaga penasehat 
seperti the Military Staff Committee,13 dan lembaga pendukung 
lainnya seperti the Commission on Conventional Armaments dan 
the International Atomic Energy Agency (IAEA). Sepertiga atau 
sekitar 33 persen dari jumlah paragraf yang tertulis di Piagam 
PBB bertalian dengan tugas dan tanggung jawab DK-PBB dalam 
melaksanakan fungsinya memelihara perdamaian dan keamanan 

12 lihat pasal 27 dari Piagam PBB
13 lihat pasal 47 dari Piagam PBB.
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internasional, sehingga wajar bila banyak negara menganggap DK-
PBB adalah organ PBB yang terpenting.

Meskipun demikian, kehendak pendiri PBB tidak menganggap 
tugas pokok DK-PBB dalam memelihara perdamaian dan 
keamanan internasional lebih mengutamakan cara-cara militer. 
Piagam PBB jelas-jelas meminta sebelum menggunakan cara-cara 
militer DK-PBB perlu memanfaatkan cara-cara non-militer secara 
maksimal misalnya melakukan negosiasi, membentuk tim inquiry, 
melakukan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian juridis atau 
memanfaatkan organisasi regional.

Secara kultural, Piagam PBB telah menanamkan pengertian 
bahwa tindakan DK-PBB meskipun anggotanya hanya 15 negara 
adalah merupakan tindakan kolektif mengatasnamakan semua 
negara anggota PBB. Secara tersurat hal ini ditegaskan Piagam 
PBB: 

In order to ensure prompt and effective action by the U.N., its 
Members confer on the Security Council primary responsibility 
for the maintenance of international peace and security, and 
agree that in carrying out its duties under this responsibility the 
Security Council acts on their behalf.14 

Oleh karena itu dalam rangka memperkuat DK-PBB, fungsi 
representasinya perlu dikelola dengan baik. Reformasi DK-PBB 
harus dapat mengusahakan adanya mekanisme penyerasian aspirasi 
negara-negara anggota PBB dengan gagasan yang dipikirkan DK-
PBB. Persepsi negara negara-anggota DK-PBB terhadap kadar 
ancaman pada perdamaian dan keamanan internasional harus 
seirama dan mencerminkan akurasi pandangan masyarakat 
internasional. Semua ancaman terhadap perdamaian hendaknya 
dirasakan sebagai keprihatinan bersama dan dianggap 
membahayakan semua negara. Dengan demikian apabila memang 
terjadi ancaman pada perdamaian dan keamanan internasional, 

14 lihat pasal 24 dari Piagam PBB.
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DK-PBB mampu memberikan sanksi berbobot dalam tempo yang 
singkat. Tindakan tegas DK-PBB semacam ini dapat memberikan 
efek jera dan menghindarkan terjadinya inisiatif yang mengarah 
pada agresi.15 

Metode kerja DK-PBB yang transparan akan lebih menarik 
dukungan masyarakat internasional daripada pengambilan 
keputusan yang sifatnya tertutup. Oleh karena itu reformasi DK-
PBB hendaknya mampu meningkatkan metode kerjanya sehingga 
dirasakan sebagai suatu proses yang participatory. Proses yang 
ekslusif tidak mendorong rasa keikutsertaan dan kebersamaan 
negara-negara non-anggota DK-PBB untuk ikut mengatasi bersama 
tantangan global. Dalam kaitan ini hak veto negara-negara Anggota 
Tetap DK-PBB perlu dipertimbangkan kembali. 

Secara struktural, lembaga DK-PBB perlu dicocokkan kembali 
dengan perkembangan konstelasi politik internasional dengan 
memperkuat dan memperluas keanggotaannya. Untuk ini perlu 
dirumuskan kriteria menjelaskan mengenai persyaratan calon 
anggota-anggota Tetap maupun Tidak Tetap DK-PBB. Penyelesaian 
masalah perluasan keanggotaan DK-PBB ini menyangkut efektivitas 
keputusan-keputusan DK-PBB. Faktor utama yang mempengaruhi 
efektivitas keputusan DK-PBB di medan konflik adalah unsur 
keabsahannya (legitimacy). Hal ini sedikit banyak ditentukan oleh 
keterwakilan negara-negara anggota PBB dalam DK-PBB. Konsep 
ini pernah diterapkan dengan perluasan anggota DK-PBB dengan 
diterimanya Resolusi No. 1991 A (XVIII) oleh Majelis Umum PBB 
tahun 1963 dan efektif pada tahun 1965.

Fenomena ini membuktikan bahwa reformasi DK-PBB memang 
layak diperjuangkan agar prinsip keterwakilan tetap terjaga. 
Di samping itu anggota-anggota Tetap DK-PBB masing-masing 
mengalami perubahan kapasitas nasionalnya sehingga beban 

15 Robert I Rotberg & Theodore K. Rabb, The Origin and Prevention of Major Wars, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1988, hal 44
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finansial, logistik dan personil operasi-operasi perdamaian mulai 
dirasakan berat jikalau hanya ditanggung mereka berlima saja. 
Ada keinginan dari Inggris dan Perancis yang dimotori AS untuk 
melibatkan Jerman, Jepang, India dan Brazil ke dalam keanggotaan 
Tetap DK-PBB. Wakil Tetap AS di PBB, Duta Besar Madeline 
Albright secara informal tahun 1998 telah menyebutkan AS dapat 
menerima jumlah 22 negara anggota DK-PBB yang terdiri dari 4 
negara Anggota Tetap baru dan 3 negara Anggota Tidak Tetap 
baru.16 

Oleh karenanya, prospek berlangsungnya reformasi DK-PBB 
ke depan akan terus bergulir menuju konsensus meskipun harus 
melalui proses perundingan yang lama, alot dan penuh nuansa 
kepentingan politik. Malahan Ketua Kelompok Perundingan 
mengenai reformasi DK PBB, Duta Besar Zahir Tanin, Wakil Tetap 
Afghanistan di PBB menyatakan secara tegas awal Maret 2010: 
“For the first time negotiation will be on a legitimate document… 
I am optimistic, we have the chance to move the process forward 
now.”17 Setahun kemudian Maite Nkoana Mashabane dari Afrika 
Selatan telah menegaskan 1 Juni 2011 di New York bahwa DK-
PBB membutuhkan reformasi dengan urgensi yang tinggi untuk 
memperbaiki ketimpangan hubungan antar negara-negara besar di 
dunia yang sekarang berjalan secara tidak seimbang. Dalam kaitan 
ini Kerajaan Saudi Arabia telah melakukan manuver diplomatik 
yang inovatif dan tidak pernah dilakukan oleh negara-negara lain 
sebelumnya. Sehari setelah pemilihan anggota tidak tetap DK-
PBB selesai Oktober 2013 yang lalu dan Saudi Arabia telah terpilih 
sebagai anggota tidak tetap DK-PBB yang baru, delegasi Saudi 
Arabia telah menyatakan bahwa negaranya tidak bersedia bekerja 
menjadi anggota tidak tetap DK-PBB bila reformasi DK-PBB tidak 
dijalankan. Kegagalan mencari penyelesaian damai di Suriah dan 

16 Dubes Madeline Allbright mengemukakannya secara informal dalam pertemuan 
informal di kediamannya.

17 “UN News Service,” UN News Centre, 3rd March 2010.
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konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan menjadi rujukan Saudi 
Arabia dan akhirnya Jordania terpilih untuk menggantikan Saudi 
Arabia. 

PERAN INDONESIA

Mukadimah Undang Undang Dasar 1945 secara jelas telah 
mengamanahkan agar Indonesia melibatkan diri untuk memelihara 
keamanan dan ketertiban dunia. Politik Luar Negeri Indonesia 
(Polugri) yang bebas aktif telah dirancang untuk dapat mencapai 
kepentingan nasionalnya dan dalam saat bersamaan mendorong 
Indonesia untuk bekerjasama dengan negara-negara lain untuk 
menghapuskan penjajahan dan “imperialisme dalam segala 
bentuknya” di muka bumi ini dalam rangka memelihara perdamaian 
dunia dan keadilan sosial. Polugri karenanya harus dapat 
mendukung pembangunan nasional seperti sudah dipersiapkan 
dalam rencana pembangunan yang sudah ada. Oleh karenanya, 
Polugri harus dapat mengawal dan memelihara stabilitas internal, 
regional dan global yang kondusif bagi pembangunan nasional. 
Selain itu, polugri senantiasa harus dapat melindungi integritas 
teritorialnya dan melindungi warganegaranya dan badan usaha 
nasional di luar negeri.

Cara yang tepat untuk melaksanakan amanah konstitusi 
tersebut di antaranya adalah dengan memberikan perhatian 
memadai pada usaha reformasi DK-PBB sehingga dapat 
mengusahakan lingkungan eksternal yang aman dan stabil sehingga 
memungkinkan Indonesia melakukan pembangunan nasional untuk 
memajukan bangsa dan negara. Jikalau DK-PBB sebagai hasil dari 
reformasinya mampu bekerja secara efektif dan responsif maka 
dengan sendirinya cita-cita Indonesia untuk memelihara perdamaian 
dan keamanan internasional akan cepat menjadi kenyataan. Oleh 
karenanya, momentum reformasi DK-PBB perlu terus dipelihara 
dan bahkan diperkuat sehingga proses perundingan menjadi lebih 
terarah.
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Bagan II 
Tantangan Hubungan Internasional Abad 21

10

Geoeconomic
geopolitics 

trust 
deficit

High Politics
Low Politics

Fungsi DK PBB menjadi semakin sulit dilaksanakan 
menghadapi dinamika politik internasional belakangan ini karena 
kerjasama ekonomi yang berlangsung lama (geo-economic) mudah 
sekali digoyahkan oleh pergeseran geo-politik. Ditambah lagi dengan 
adanya kelangkaan kepercayaan (trust deficit) di antara negara-
negara besar sebagai aktor dalam pengambilan inisiatif solusi 
di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa kelangkaan kepercayaan 
ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, di mana 
diperlukan kehadiran DK-PBB yang berbobot untuk mencapai 
keseimbangannya. Di samping itu, perkembangan dunia akhir-akhir 
ini menggambarkan bahwa high politics itu tidak berjalan seiring 
dengan manuver low politics yang membuat hubungan internasional 
di abad ke 21 menjadi semakin kompleks. 

Mumpung proses perundingan reformasi DK-PBB belum 
mengerucut, masih terbuka kesempatan bagi Indonesia untuk 
menyampaikan posisi nasionalnya yang mutakhir. Presiden Timor 
Leste, Ramos Horta, telah mengatakan di depan publik bahwa 
Indonesia cocok sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan yang 
baru.18 Gagasan ini mempertimbangkan rekam jejak Indonesia di 

18 Kristiani Pos, 22 Agustus 2010, dan hasil wawancara Ramos Horta dengan Antara di 
New York, 28 September 2004 .
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pentas internasional, perkembangan ekonomi dan pertumbuhannya 
serta potensi politik Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim 
terbesar di dunia serta memiliki posisi yang moderat. Dalam 
Presidential Lecture di Istana Negara 4 Maret 2010 dalam rangka 
ceramah Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono telah mengungkapkan pernyataan 
Presiden Zarkozy di Paris sewaktu kunjungan kenegaraan ke 
Perancis tahun sebelumnya. Presiden Zarkozy menyatakan bahwa 
Indonesia layak dipilih sebagai anggota Tetap Dewan Keamanan 
yang baru melihat potensi dan pengalaman yang dimilikinya. Di 
samping itu banyak statement pejabat-pejabat tinggi dunia di level 
di bawahnya yang menyampaikan hal yang sama. Marilah kita kaji 
bersama posisi Indonesia baik di luar keanggotaan Tetap Dewan 
Keamanan maupun posisi Indonesia jika berada sebagai Anggota 
Tetap Dewan Keamanan.

Dalam posisi bukan sebagai Anggota Tetap maupun Tidak 
Tetap Dewan Keamanan, Indonesia tidak akan ikut serta dalam 
proses membahas dan menentukan kebijakan-kebijakan DK-PBB 
mengatasi konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan 
internasional. Pembahasan mengenai masalah itu umumnya dibahas 
hanya di DK-PBB. Untuk berjuang menjadi anggota Tidak Tetap 
DK-PBB dalam konteks tersebut di atas, Indonesia akan menghadapi 
persaingan ketat dari negara-negara Asia lainnya yang berminat 
dan siap berkampanye untuk keperluan tersebut. Daftar tunggu di 
Kelompok Asia sudah menggunung melewati satu dekade karena 
besarnya aspirasi untuk menjadi anggota Tidak Tetap DK-PBB. 
Sementara itu India, Brazil, Jerman dan Jepang sudah tidak perlu 
berkampanye lagi untuk meraih keanggotaannya setelah reformasi 
karena sudah akan menjadi Anggota Tetap DK-PBB. 

Dahulu Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin negara 
berkembang pernah menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia 
Afrika 1955, Ketua Gerakan Non Blok, Ketua Organisasi Konferensi 
Islam, Ketua Kelompok 77 dan China, dan Ketua G-15 sederajat 
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dengan India dan Brazil. Dalam konteks baru, Indonesia perlu 
menyesuaikan diri lagi dengan posisi baru mereka sebagai Anggota 
Tetap Dewan Keamanan. Pengalaman menunjukkan bahwa 
keanggotaan di DK-PBB telah mengangkat prestige dan derajat 
negaranya serta meningkatkan daya tawar dalam masalah-masalah 
lain dalam percaturan politik global.

Sebaliknya apabila Indonesia menjadi Anggota Tetap DK-PBB, 
Indonesia dapat menjalankan amanah konstitusi secara langsung. 
Indonesia juga akan lebih berpengaruh dalam proses reformasi 
PBB secara keseluruhan. Indonesia akan memetik multiplier effects 
dari keanggotaan tetapnya di Dewan Keamanan. Oleh karena itu, 
Indonesia perlu pro-aktif dalam setiap pembahasan reformasi Dewan 
Keamanan di forum-forum formal PBB.19 Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan kredit sebagai negara yang layak duduk sebagai 
Anggota Tetap DK-PBB. Untuk itu Indonesia perlu merumuskan 
posisi yang jelas mengenai isu-isu menonjol dalam reformasi DK-PBB 
seperti hak veto, keterwakilan wilayah dan perluasan keanggotaan 
DK-PBB.

HAK VETO

Kesepakatan untuk memberikan hak veto bagi negara-
negara besar diambil dalam Konferensi Yalta dan formula Yalta 
ini tercermin dalam pasal 27 dari Piagam PBB. Pertimbangannya 
adalah menarik pelajaran dari kegagalan LBB menangani konflik 
karena ditinggalkan oleh negara-negara besar seperti AS dan Russia. 
Aksi intervensi LBB kemudian dianggap tidak bergigi karena 
pasukan-pasukan dari negara besar tidak ikut serta dalam pasukan 
perdamaian.20 Dalam praktiknya Anggota Tetap Dewan Keamanan 
PBB memang menjadi tulang punggung dari pasukan Baret Biru 

19 Thomas G. Weiss, David P. Forsythe, Roger A. Coate, The United Nations and Changing 
World Politics, Westview Press, 2001, hal. 111.

20 Lihat tulisan Thomas G. Weiss, Washington Quarterly, Autumn 2003 dapat di lihat di 
http//www.ony.unu.edu.
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baik dari personil maupun dukungan keuangannya. Oleh karena itu 
hak veto diberikan sebagai insentif bagi negara-negara besar untuk 
tetap menjadi bagian dari PBB. Solidaritas negara-negara Anggota 
Tetap DK-PBB menjadi kunci dari suksesnya operasi perdamaian 
PBB. 

Perkembangannya menunjukkan bahwa banyak negara bukan 
Anggota Tetap Dewan Keamanan mengalami pembangunan ekonomi 
yang sangat pesat. GDP Jepang dan Jerman telah melampaui 
GDP Perancis dan Inggris sejak tahun 1970-an. Berarti kapasitas 
nasional Anggota Tetap Dewan Keamanan untuk mendukung 
fungsi Dewan Keamanan semakin terbatas. Operasi Perdamaian 
PBB mulai mengandalkan dukungan pembiayaan dari Jerman, 
Jepang dan beberapa negara berkembang. Oleh karena itu justifikasi 
pemberian hak veto pun menjadi bahan pertanyaan. Untuk 
mengubah ketentuan hak veto ini secara legal harus mendapat 
dukungan dari negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan 
sehingga kemungkinan penghapusan hak veto sangat tipis. Cara 
yang paling layak untuk diusulkan Indonesia dalam reformasi DK 
adalah membatasi penggunaan hak veto. Selama ini hak veto dapat 
digunakan untuk segala keperluan; dari mengganjal calon Sekretaris 
Jenderal yang tidak disukai, mencegah diterimanya anggota baru 
PBB, mencegah usaha mengalihkan masalahnya ke Majelis Umum 
dan melindungi negara satelitnya dari upaya penyidikan negara 
lain.21 Ke depan, hak veto hendaknya dibatasi penggunaannya pada 
masalah pagelaran pasukan perdamaian atau masalah-masalah 
dalam kategori high politics saja, sedangkan masalah-masalah yang 
termasuk dalam low politics diselesaikan secara demokratis.

 

21 Norman J. Padelford, “The Use of the Veto,” International Organization, II June 1948, 
hal 234-244.
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KETERWAKILAN WILAYAH

Agar supaya negara-negara anggota PBB tidak terperangkap 
dalam favoritisme atau pilih kasih dalam memilih Anggota Tetap 
DK-PBB yang baru, maka perlu dirumuskan kriteria negara-negara 
yang memenuhi persyaratan. Ukuran yang dimasukkan sebagai 
persyaratan tersebut hendaknya menggunakan indikator objektif di 
samping memanfaatkan rekam jejaknya dan perwakilan kawasan. 
Pada pokoknya anggota DK-PBB harus memenuhi asas perwakilan 
secara sempurna sehingga dapat mengayomi kepentingan kelompok-
kelompok negara di dunia berdasarkan pertimbangan wilayah dan 
ipoleksosbudmil. 

Oleh karenanya, Indonesia perlu memperjuangkan agar negara 
yang mewakili kelompok negara berkembang dan negara yang 
mewakili peradaban Islam harus masuk dalam Keanggotaan Tetap 
DK-PBB. Maksud dari pelaksanaan asas perwakilan yang sempurna 
ini adalah untuk memelihara legitimacy dari keputusan-keputusan 
DK-PBB agar kredibel dan akuntabel. Acapkali diungkapkan 
adagium there is no credibility without legitimacy. Dengan 
demikian, kriteria keanggotaan baru ini akan menjadi acuan dalam 
pembahasan perluasan Anggota DK-PBB. Dengan adanya kriteria 
Anggota Baru DK-PBB ini diharapkan pembahasan reformasi DK-
PBB akan menjadi lebih lancar dan progresif serta perdebatannya 
tidak berputar dan bertele-tele.

PERLUASAN ANGGOTA DK-PBB

Sejak awal berdirinya di tahun 1945, pendiri PBB telah 
memperhitungkan jumlah yang ideal dari Anggota DK PBB agar 
Dewan Keamanan mampu mengambil keputusan secara tegas dan 
bermanuver lincah. Jumlah anggota awal dari DK-PBB adalah 
sekitar seperlima anggota Majelis Umum, yaitu 11 negara, atau 
tepatnya 21,7 persen dari anggota Majelis Umum dan 5 di antaranya: 
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AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan China menjadi Anggota 
Tetapnya. 

Setelah masyarakat internasional berkembang menjadi sekitar 
100 negara, keanggotaan Dewan Keamanan jumlahnya diperluas 
menjadi 15 negara atau 15 persen dari anggota Majelis Umum. 
Secara spesifik jumlah Anggota Tidak Tetap DK-PBB tahun 1965 
telah diperluas dari 6 negara menjadi 10 negara dan dibagi sesuai 
refleksi kawasan, yaitu: 5 negara dari kawasan Asia Afrika, 1 negara 
dari Eropa Timur, 2 negara dari Amerika Latin dan Karibia, dan 2 
negara dari Eropa Barat dan negara lain. Jumlah Anggota DK-PBB 
saat ini masih tetap 15 negara dan sangat kecil perbandingannya 
dengan anggota Majelis Umum, yaitu sekitar 7,8 persen. Jadi sangat 
jauh perbandingannya dengan jumlah anggota DK PBB di tahun 
1945. 

Oleh karenanya, sangat masuk akal kalau jumlah anggota 
DK-PBB perlu diperluas. Dalam hal ini sebaiknya Indonesia 
memperjuangkan agar perluasannya tidak hanya mencakup kategori 
Anggota Tidak Tetap saja, tetapi juga termasuk Anggota Tetapnya 
untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam proses 
pengambilan keputusan di DK-PBB. 

Tabel 1. Perbandingan Anggota Dewan Keamanan PBB dengan 
Jumlah Negara di Dunia

Tahun Anggota DK PBB Jumlah Negara Prosentase

1945 11  51 21.7 %

1963 15 100 15 %

2015 15 193 7.8 %

Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB, telah meluncurkan 
gagasan yang berjudul “In Larger Freedom”, 21 Maret 2005, yang 
menganjurkan munculnya konsensus atas perluasan anggota DK-
PBB menjadi 24 anggota. Annan menawarkan dua alternatif tanpa 
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anjuran memilih salah satu di antaranya, hanya menekankan 
pentingnya untuk segera mengambil keputusan. Sekjen PBB 
menyatakan: 

This important issue has been discussed for too long. I believe 
member states should agree to take a decision on it – preferably 
by consensus, but in any case before the summit – making use of 
one or other of the options presented in the report of the High-
Level Panel.22

Dua pilihan tersebut adalah Plan A dan Plan B, masing-masing 
maksudnya adalah: Plan A menganjurkan menambah 6 Anggota 
Tetap dan 3 anggota Tidak Tetap DK-PBB yang baru, sehingga 
jumlah keseluruhannya menjadi 24 negara anggota. Sedangkan 
Plan B menawarkan tetap jumlah keseluruhan 24 negara anggota 
dengan rincian menambah 8 negara anggota baru dengan kategori 
baru dengan masa tugas 4 tahun dan dapat diperpanjang lagi serta 
satu tambahan Anggota Tetap DK-PBB. Gagasan ini sempat dibahas 
dalam sidang pleno tingkat tinggi yang dihadiri puluhan tokoh dunia 
dalam rangka KTT Millennium+5 bulan September 2005 tetapi 
pembahasannya tidak konklusif. 

Negara-negara maju setuju adanya perluasan anggota DK-PBB, 
meskipun demikian menghendaki agar perluasan anggota DK-PBB 
dilakukan seminimal mungkin. Alasannya kalau anggota DK-PBB 
terlalu besar maka pengambilan keputusannya akan berjalan lama 
sehingga hasil kesepakatannya tidak tepat waktu. Dapat diobservasi 
bahwa posisi Kelompok 4: Jerman, Jepang, India dan Brazil 
mendekati keinginan negara-negara maju karena tampaknya mereka 
mengandalkan dukungan negara maju dalam kemungkinan voting 
nanti. Sedangkan anggota-anggota Coffee Club yang terdiri dari 
Italia, Canada, Pakistan, Mesir, Argentina, Colombia, Meksiko dan 
beberapa negara lainnya yang nama resminya Uniting for Consensus 
berkeinginan agar perluasan anggota DK hanya mencakup Anggota 

22 http.//www.un.org/largerfreedom/sg-statement.html.
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Tidak Tetap saja dari 10 menjadi 20 negara. Keberdayaan Anggota 
Tidak Tetap dapat diupayakan melalui perpanjangan masa tugasnya 
dari 2 tahun menjadi 4-5 tahun. China secara resmi tanggal 11 April 
2005 mendukung gagasan ini.

Pembicaraan informal di koridor Gedung Markas Besar PBB 
sangat dinamis dan angka jumlah anggota DK-PBB bergerak-
gerak di sekitar angka 22, 24, 26, 28. Meskipun pembahasannya 
tidak konklusif angka indikator tersebut bisa dimanfaatkan untuk 
membaca kecenderungan pembahasan di masa-masa mendatang. 
Sehubungan dengan hal ini, sebaiknya Indonesia memperjuangkan 
penambahan anggota DK-PBB yang maksimal agar dapat memenuhi 
asas perwakilan yang sempurna demi efektivitas operasi PBB di 
lapangan. Dalam konteks ini sebaiknya Indonesia mengusulkan 
pembahasan perluasan Anggota DK-PBB tidak berdasarkan 
kalkulasi matematis semata-mata tetapi juga menggunakan 
pendekatan kualitatif menyangkut kriteria objektif.

Dalam konteks perluasan jumlah anggota DK-PBB sebaiknya 
Indonesia mulai mengindikasikan minatnya untuk menjadi Anggota 
Tetap DK-PBB. Dengan demikian negara-negara yang tadinya ragu-
ragu dalam mendukung Indonesia akan mendapatkan kepastiannya. 

Indonesia memiliki potensi untuk terpilih sebagai Anggota 
Tetap DK-PBB karena menjadi negara anggota G-20 yang kondisi 
perekonomiannya mantap dan stabil serta pengalamannya 
memimpin berbagai kelompok negara berkembang mulai 
dari Konferensi Asia-Afrika sampai KTT D-8 dan G-15 serta 
kepeduliannya pada masalah-masalah keamanan global dengan 
pengiriman pasukan Garuda ke medan konflik di berbagai 
belahan dunia. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia 
merupakan negara demokrasi ketiga dunia, negara berpenduduk 
keempat terbesar di dunia serta penduduk muslim terbesar di 
dunia bermukim di Indonesia dengan garis keimanannya yang 
moderat. Di samping itu Bank Dunia telah memprediksi bahwa 
Indonesia perekonomiannya akan berkembang pesat di tahun 2025 
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sejajar dengan perkembangan ekonomi Brazil, India, dan Cina. 
Sebagai negara yang ekonominya tumbuh pesat nantinya, Indonesia 
membutuhkan lingkungan politik internasional yang kondusif 
mendukung gerakan ekonomi Indonesia.23 Oleh karena itu sudah 
pada tempatnya kalau Indonesia mulai pro-aktif memperjuangkan 
keanggotaan Tetap DK-PBB mulai dengan memobilisasi dukungan 
negara-negara sahabat. Kesempatannya sudah terbuka dengan 
adanya reformasi DK-PBB. Pepatah mengatakan kesempatan baik 
itu tidak akan datang dua kali (an opportunity never comes twice). 
Jadi kalau Indonesia melewatkan kesempatan emas ini, belum tentu 
dalam waktu 50 tahun mendatang kesempatan reformasi DK-PBB 
akan terulang kembali. Indonesia perlu bersiap diri memposisikan 
hubungannya dengan India, Brazil, Afrika Selatan, Mesir, Jepang, 
Jerman dan Meksiko sebagai calon negara-negara Anggota Tetap 
PBB yang baru.

PENUTUP 

Dalam pembahasan reformasi DK-PBB, beberapa argumen 
telah dikemukakan dan bersumber dari beragam sudut pandangnya. 
Di satu pihak, berbagai negara menekankan pentingnya cara dan 
prosedur kerja Dewan Keamanan lebih diutamakan. Dalam hal 
ini, Piagam PBB dianggap telah cukup memberikan pedomannya. 
Di lain pihak, banyak negara mempertanyakan relevansi DK-PBB 
dalam konteks dunia masa kini. Bagaimana menciptakan DK-PBB 
yang efektif dan responsif? Kalau terjadi benturan antara kedua 
sudut pandang ini, hendaknya Indonesia mendukung penekanan 
pada kewajiban pokok PBB dalam memelihara perdamaian dan 
keamanan internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia, negara pemilik sumber keanekaragaman hayati 

23 Pidato Presiden RI Pada Seminar Internasional mengenai Pertahanan, tanggal 17 
Maret 2010 di Istana Negara. Dapat dilihat juga di John Hawksworth and Gordon Cookson, 
The World in 2050, Beyond the BRICs: a broader look at emerging market growth prospects, 
Price Waterhouse Coopers, 30 July, 2009.
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terbesar, negara yang berpenduduk Muslim terbesar dan negara 
berpenduduk keempat terbesar, perlu menekankan pentingnya 
mendorong kreativitas negara–negara anggota dalam upaya 
mencapai cita-cita luhur PBB yang tercermin dalam Mukadimah 
Piagam PBB.

Jikalau kemudian reformasi DK-PBB nantinya berhasil 
dituntaskan dengan adanya kesepakatan mengenai metode kerja 
baru dan keanggotaan yang diperluas, belum tentu semua masalah 
internasional dapat ditangani dengan sempurna. Tantangan global 
senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tarik-
menarik antara politik luar negeri berdasarkan kepentingan nasional 
suatu negara dengan kepentingan global yang diperjuangkan banyak 
negara acap kali terjadi. Karakter unik PBB yang merupakan 
pengelolaan global tanpa tersedianya alat-alat kelengkapan 
sebagaimana layaknya suatu pemerintah dunia, mendorong DK-PBB 
untuk senantiasa kreatif menyiasati pemanfaatan kaidah-kaidah 
universal secara cerdas. Oleh karena itu keberadaan Indonesia 
dalam Dewan Keamanan adalah suatu amanah konstitusi yang 
perlu dilaksanakan.

Bagan III
Manfaat Multilateralisme 
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Sistem multipolar yang baru dengan implikasinya yang luas 
merupakan hal yang tidak bisa dihindari dengan mengisolasi diri 
atau mencari forum-forum tandingan karena dapat merugikan 
kepentingan nasional Indonesia. Cara terbaik untuk mengatasinya 
adalah dengan menghadapi perkembangan tersebut dengan 
mempersiapkan diri sebaik mungkin. Maksudnya adalah mengkaji 
dengan seksama dampak dari tantangan-tantangan yang muncul 
dari proses berkembangnya sistem multipolar dan manfaatkan 
peluang-peluang yang timbul dari sistem internasional yang baru 
tersebut.

Dalam mempersiapkan diri menghadapi sistem multipolar ini 
senantiasa perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar politik luar 
negeri Indonesia yang bebas aktif yang berlandaskan Pancasila dan 
UUD 1945. Perlu dikembangkan kemandirian nasional dalam rangka 
penguatan ketahanan nasional secara sistematis dan berkelanjutan 
menghadapi proses transisi sistem internasional yang acap kali 
membawa ketidakpastian dan gejolak ipleksosbudmil. Dalam hal ini 
sistem multilateralisme akan lebih cocok bagi pengembangan ruang 
manuver Indonesia dibandingkan unilateralisme. 

Usaha memperkuat multilateralisme pada dasarnya 
sejalan dengan kepentingan nasional yang tidak menghendaki 
berkembangnya unilateralisme yang membuka kesempatan 
munculnya hegemoni baru yang akan mendominasi percaturan 
global yang akan membatasi ruang gerak politik luar negeri 
Indonesia. 

Multilateralisme mengandalkan pada langkah-langkah 
bersama berdasarkan pertimbangan bersama secara matang 
dan menggunakan prinsip-prinsip universal. Dengan demikian 
di dalam pelaksanaannya diharapkan akan terbentuk keadaan 
yang menjamin efektivitas tindakan PBB tersebut sehingga dapat 
menghasilkan kemanfaatan bersama yang menjadi tulang punggung 
dari terciptanya keamanan global. 
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Adanya keamanan global yang berkesinambungan akan 
menciptakan kenyamanan dan gairah kerja bagi masyarakat bangsa-
bangsa yang akan mendorong pembangunan iplokeksosbudmil 
nasional, regional dan global. Dalam kondisi semacam ini, 
masyarakat bangsa-bangsa tanpa segan-segan akan memajukan dan 
melindungi hak-hak azasi manusia sehingga masing-masing negara 
terdorong untuk membangun bangsanya dengan mengindahkan 
kepentingan utama manusianya (rights based national development).

Apabila iklim global semacam itu dapat terus dipelihara secara 
berkelanjutan akan dapat menciptakan iklim subur bagi berseminya 
tata dunia yang baru yang baru yang lebih adil, makmur, sejahtera 
dan penuh dengan kedamaian. Hal ini adalah sejalan dengan 
amanah konstitusi kita terutama yang tercermin dalam Mukadimah 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Meskipun demikian, adalah tidak seimbang kalau capaian 
DK PBB sebelum reformasi diabaikan tanpa adanya pengakuan. 
Perang Dunia III yang berciri nuklir dan sebagai senjata pemusnah 
masal dapat dicegah DK-PBB lebih dari 60 tahun. Beragam bentuk 
gencatan senjata dan formula penyelamatan muka telah dibidani oleh 
DK-PBB di berbagai medan konflik. Langkah-langkah perdamaian 
seperti mediasi, konsiliasi, pengiriman tim pencari fakta dan operasi 
peace-keeping24 telah membuahkan hasil dan telah mengurangi 
tingkat kehancuran dari konflik-konflik yang ada. Kalau hasilnya 
masih tetap belum memuaskan itu adalah hal lumrah karena 
tuntutan dan harapan negara anggota PBB senantiasa berkembang. 
Almarhum Dag Hammarskjold, mantan Sekretaris Jenderal PBB 
pernah menjelaskan, tujuan dari PBB bukanlah untuk membawa 
kita ke surga melainkan untuk menyelamatkan kita dari api 
neraka.25 

24 Stiftung Wissenschaft und Politik, The United Nations and Regional Security 
Arrangements, SWP, 1999, Ebenhaussen, Germany, hal. 20-21.

25 Dikutip dari kutipan asli Dag Hammarskjold “The purpose of the United Nations is not 
get us to heaven but to save us from hell.”
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Para Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan,

Sampailah saya pada bagian untuk menghaturkan rasa 
syukur, rasa terima kasih atas anugerah kepangkatan akademis 
ini. Pertama-tama, kami sekeluarga menghaturkan syukur ke 
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang selalu memberi 
kekuatan, perlindungan, petunjuk, dan insya-Allah ridho-Nya 
sehingga saya mendapatkan anugerah kepangkatan akademik ini; 
Alhamdulillah. 

Agama saya mengajarkan bahwa Ridholloh fii ridhol waalidain 
yang artinya Ridho Tuhan itu ada pada ridho Ibu dan Ayah. 
Berkaitan dengan hal tersebut saya menghaturkan rasa terima kasih 
dan rasa hormat kepada kedua almarhum orang tua saya: ibunda 
Hajjah Muawanah dan ayahanda R. Soemantri Wirokoesoemo. 
Kami, tiga bersaudara: saya dan adik saya yang kembar, Dr. Ario 
Djatmoko dan Dr. Ario Djatmiko keduanya adalah alumni Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga, sejak kami lahir telah mendapat 
pendidikan dengan kasih sayang dari orang tua kami. Beliau telah 
menanamkan disiplin dan kemauan kuat untuk mencapai kemajuan 
serta menjadi kompetitif dari ibunda saya dan budi pekerti serta 
prinsip-prinsip hidup dan bijaksana dalam bermasyarakat dari 
ayahanda saya. Ayahanda saya menanamkan pengertian hendaknya 
kehidupan kita dapat membawa manfaat buat masyarakat banyak 
dan senantiasa terus menimba ilmu untuk perbaikan kualitas hidup 
dan dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pengabdian kita. 
Sedangkan Ibunda memberikan tauladan untuk tekun dan bekerja 
keras guna mencapai cita-cita setinggi mungkin.

Terima kasih kami juga untuk Om Djon, Prof. Dr. dr. Soedjono 
Djuned Poesponegoro, atas kasihnya pada saya dan keluarga kami. 
Om Djon adalah role model bagi saya dan adik-adik saya.

Di samping ibu dan ayah, saya juga mengucapkan terima 
kasih kepada guru-guru saya di SDN IV, SMPN I dan SMAN I 
Mataram, Nusa Tenggara Barat, di antaranya I Gusti Putu Geriya, 
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I Gusti Bagus Djelantik Diwia, I Wayan Teges, Subijono Apt. dan 
Ibu Muchson. Demikian pula mantan dosen-dosen saya di Jurusan 
Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 
di antaranya Prof. Soeroso MA, Prof Idris, Drs. Herqutanto, Drs. H. 
Ismail Gani, Prof. Dr. Ichlasul Amal, dan Prof. Dr. Amien Rais.

Saya sangat beruntung mendapat tugas belajar di School 
of Advanced International Studies (SAIS) of the John Hopkins 
University di Washington-DC. Untuk ini saya berterima kasih pada 
Prof. Doak Barnett dan Prof. Charles Doran. Di samping itu saya 
juga sangat berterima kasih pada Prof William Liddle yang telah 
membimbing saya mencapai gelar Ph.D di the Ohio State University 
di Columbus, Ohio, USA.

Satu keharusan bagi saya untuk menghaturkan penghargaan 
dan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Prof. Dr. Ir. Mohammad 
Nuh, DEA yang telah menyetujui pengangkatan saya sebagai Guru 
Besar Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Airlangga yang memungkinkan anugerah 
ini terjadi. Dalam kaitan ini, saya menghaturkan penghargaan 
dan terima kasih saya kepada Prof. Dr. Alwi Shihab, mantan 
Menteri Luar Negeri RI dan Prof Dr. Jahya Muhaimin, mantan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang tiada henti-hentinya 
mendorong saya untuk terus mengejar ilmu dan telah bertindak 
sendiri menghubungi pejabat-pejabat yang berwenang untuk 
memperlancar prosesnya. Ucapan yang sama kami haturkan kepada 
Ketua Senat Akademik, Prof. Dr. Muhammad Amin, dr. SP.P(K), 
Sekretaris Senat Akademik, Imam Prihandono, SH, MH, LL.M, 
Ph.D, Mantan Ketua Senat Akademik, Prof. Dr. H. Fendy Suhariadi, 
MT, Mantan Sekretaris Senat Akademik, Sudibyo, dr., MS, PA; 
kepada Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Fasich, Apt. 
beserta Wakil Rektor I Prof Dr. H. Achmad Syahrani, MS., Apt, 
Wakil Rektor II Prof. Dr. M. Nasih, MT., Ak, Wakil Rektor III Prof. 
Soetjipto, dr., Ph.D; kepada Dekan FISIP Drs. I. Basis Susilo, MA dan 
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para Wakil Dekan Dr. Dwi Windyastuti Budi, H.,Dra., MA, Karnaji, 
S.Sos., M.Si, dan Drs. Vinsensio, M.A. Dugis, MA., Ph.D serta Ketua 
Badan Pertimbangan Fakultas FISIP Universitas Airlangga, Prof. 
Dr. Drs. Hotman M. Siahaan yang telah mengajukan usulan untuk 
saya menjadi Guru Besar Tidak Tetap Universitas Airlangga. Insya-
Allah, kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selaku Guru 
Besar akan saya emban sebaik mungkin.

Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan juga kepada 
pimpinan dan tenaga pengajar di Paramadina Graduate School 
of Diplomacy, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Lembaga 
Pertahanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia, Pusat 
Studi Perdagangan Dunia UGM, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Al-Azhar Indonesia dan Program Doktor Universitas 
Nasional yang telah mendorong dan memelihara intuisi akademik 
saya seraya memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran secara 
luas dengan sivitas akademika.

Di samping itu saya menyampaikan terima kasih kepada 
Kementerian Luar Negeri RI yang telah memberi tugas belajar 
kepada saya untuk mendapatkan gelar Ph.D. di Amerika Serikat. 
Kementerian Luar Negeri RI juga telah menugaskan saya 
penempatan di perwakilan-perwakilan multilateral seperti di 
Perwakilan Tetap Republik Indonesia New York dan Perwakilan 
Tetap Republik Indonesia di Jenewa sehingga memungkinkan saya 
mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi 
internasional.

Kepada istri saya, Niniek Rustinawati SH, Mkn., alumni 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saya sangat berterima 
kasih atas pengertian, pengorbanan dan kesabarannya terutama 
menghadapi biduk rumah tangga di masa-masa sejak saya tidak 
lagi aktif bekerja di Kementerian Luar Negeri RI. Demikian juga 
kepada almarhumah Enny Sekarwaty yang telah mendampingi saya. 
Demikian pula kepada anak-anak saya DR. Aria Teguh Mahendra 
Wibisono, dan menantu saya Diah Wulandari serta Sekarwaty dan 
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Gabriel, Adhy Surya Sidharta Wibisono MBA dan menantu saya 
Irawati Wisnumurti serta Zaki Wibisono, Aryanti Wulan Savitri 
Wibisono MBA, Resha Ayu Belinawati SIP dan Moh. Rezansyah ST.

Akhirnya kepada para hadirin yang telah berkenan 
memenuhi undangan pada hari ini, dan dengan sabar mengikuti 
upacara ini, terutama yang hadir dari luar Surabaya, saya 
sekeluarga menghaturkan penghargaan dan rasa hormat yang 
setinggi-tingginya. Demikian pula kepada seluruh panitia yang 
telah membantu terselenggaranya acara ini, saya sekeluarga 
menghaturkan terima kasih. 

Akhirul kalam. Wallahul muwafik, ilaa aqwamith thariiq, 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
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PENGHARGAAN

Satyalancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden R.I.
Satyalancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden RI
Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden RI
Ksatria Bakti Husada Aditya dari Menteri Kesehatan R.I. 

PENGALAMAN KERJA

Januari 2008–sekarang Dosen Tamu Universitas Airlangga, 
Surabaya, Dosen Tamu di Pasca Sarjana UGM, 
Jogyakarta, Dosen Tetap di Lembaga Pertahanan 
Nasional, sebagai Advisor dan Dosen di Paramadina 
Graduate School of Diplomacy, Dosen Tidak Tetap di 
Pasca Sarjana Unika Atmajaya, Dosen Tidak Tetap 
di Universitas Al Azhar Indonesia, Dosen Program 
Doktor di Universitas Nasional, dan Dosen Pengampu 
di Universitas Pertahanan Indonesia.

2004–31 Desember 07 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh RI/Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-
Bangsa, World Trade Organization dan Organisasi 
Internasional lainnya di Jenewa, Swiss 

2002–2004  Direktur Jenderal Asia, Pasif ik dan Afrika, 
Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta

2000–2002  Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, 
Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta

1997–2000  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI/Wakil 
Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New 
York merangkap Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh RI untuk Guatemala, Nicaragua, Jamaika dan 
the Bahamas

1994–1997  Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk Dewan 
Keamanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa di New 
York, USA
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1993-1994  Direktur Kerjasama Ekonomi Multi lateral, 
Departemen Luar Negeri RI, Jakarta 

1970-1972  Editor, Majalah Berita Ekspres, Jakarta, Indonesia

PUBLIKASI

• Tantangan Diplomasi Multilateral (Pustaka LP3ES, Jakarta, 
2006)

• “Approaches to Nuclear Disarmament: An Indonesian 
Perspective,” PPNN Issue Review, Southampton, UK, 1998.

• “The Political Economy of the Indonesian Textile Industry,” 
Bulletin of Indonesia Economic Studies, Canberra, May 1988.

• “The ASEAN Security Community,” Journal ICWA, Jakarta, 
2005.

• Indonesian and ECOSOC, Permanent Mission of Indonesian to 
the U.N, New York, 2000.

• Indonesian and Group 77, Permanent Mission of Indonesian to the 
U.N, New York, 1999.

MAJALAH DAN SURAT KABAR 

Tulisan dan karya ilmiahnya pernah dimuat dan diterbitkan dalam 
berbagai majalah antara lain Tempo, Gatra, Esquire dan surat kabar 
seperti the Jakarta Post, Kompas, dan Sindo.

Media massa, baik media cetak, radio, dan televisi tingkat nasional 
maupun internasional, sering meminta komentar-komentarnya 
tentang masalah-masalah global seperti perlucutan senjata, 
lingkungan hidup dan hak asasi manusia, politik luar negeri 
Indonesia dan keamanan internasional, serta regional. Ia juga kerap 
berpartisipasi dalam berbagai seminar nasional dan internasional 
baik sebagai peserta maupun sebagai panelis atau pembicara.
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