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Makna Hubungan Internasional 
 Hubungan internasional diartikan sebagai 

hubungan yang bersifat global yang meliputi semua 
hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas 
ketatanegaraan. 

para ahli sering menganggap Hubungan Internasional 
sama dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan 
luar negeri dan politik internasional. 



Makna politik luar negeri, hubungan luar 
negeri dan politik internasional 
 Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang 

dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan 
dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya 
tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang 
bersangkutan.  

 Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan 
yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak 
yang tidak tunduk pada kedaulatannya.  

 Politik internasional adalah politik antarnegara yang 
mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua 
negara, serta proses interaksi antarnegara maupun 
antarnegara dengan organisasi internasional. 



Makna Hubungan Internasional 
menurut Para Ahli 
 Drs. R. Soeprapto 
 Hubungan internasional adalah studi mengenai aksi dan reaksi antar negara berdaulat 

yang dalam hal ini diwakili oleh para elit pemerintahannya masing-masing. 
 Tulus Warsito 
 Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi dari politik luar negeri dari 

beberapa pelosok negara. 
 Ishaq Rahman 
 Hubungan internasional adalah ilmu yang diidentikkan dengan hubungan antar negara. 
 Mochtar Kusumaatmadja 
 Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa dengan adanya hubungan antar bangsa, 

kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan hasil 
kesepakatan bersama aka ikut berkembang. Kegiatannya yang mengatur hubungan antar 
bangsa tersebut termuat dalam disiplin ilmu hukum internasional. 

 UU No. 37 Tahun 1999,  
 hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi 
politik, organisasi masyarakat, LSM atau Warga Negara. 



Makna Hubungan Internasional 
menurut Para Ahli 
 Edward Hallet Card 
 Menurut Edward menyatakan bahwa Hubungan internasional ialah 

sebuah hubungan yang dinamis dan dialektis yang membahas tentang 
untuk menciptakan perdamaian dunia. 

 Robert Gilpin 
 Menurut Robert menyatakan bahwa Hubungan internasional adalah 

suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu ekonomi politik 
internasional yang lebih mengarah pada politik keamanan militer yang 
seimbang. 

  John Herz 
 Menurut John menyatakan bahwa Hubungan internasional ialah 

mengidentifikasikan hubungan internasional yang sebagai konsep 
yang membahas tentang suatu kebijakan luar negeri yang lebih 
mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian kepada 
semua rakyatnya. 



Makna Hubungan Internasional 
menurut Para Ahli 
 George Kennan 

 Menurut George menyatakan bahwa Hubungan 
internasional ialah lebih membahas kepada prinsip 
dan tingkah laku dalam sebuah masyarakat sosial. 

 Henry Kissinger 

 Menurut Henry menyatakan bahwa hubungan 
internasional ialah tentang Membahas pada 
kepentingan nasional dalam suatu negara 
internasional. 



Pola Hubungan Internasional 
yang dilakukan Indonesia 
 Politik Luar Negeri Bebas Aktif 

 
 Menurut Mohammad Hatta, dalam melaksanakan 

politik luar negerinya maka negara Indonesia 
melaksanakannya secara “BEBAS” dan “AKTIF yang 
memiliki makna sebagai berikut: 
 

     BEBAS berarti tidak memihak dalam hal ini netral 
terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timur 

     AKTIF berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia 
dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-
aksi yang dilakukan oleh kedua blok. 
 



faktor-faktor Perlunya kerja sama dalam 
bentuk hubungan internasional 
 a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran 

terancam kelangsungan  hidupnya baik melalui 
kudeta maupun intervensi dari negara lain. 

 b. Faktor ekternal, yaitu ketentuan hukum alam 
yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak 
dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama 
dengan negara lain. Ketergantungan tersebut 
terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah 
ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan 
dan keamanan. 



peristiwa-peristiwa bentuk kerja sama yang 
dikembangkan Bangsa Indonesia 
 a. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang 

ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari 
keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes 
atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan 
Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia 
masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang 
ke-60 

 b. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 
tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara 
Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. 

 c. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok 
(GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi 
Negara-negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia 
ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung 
Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin 
antara blok Barat dan blok Timur. 



peristiwa-peristiwa bentuk kerja sama yang 
dikembangkan Bangsa Indonesia 
 d. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan 

Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda 
ke negara-negara yang dilanda konflik seperti 

 Konggo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. 
Bahkan, pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan 
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 
Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN 
(Assosiaciation of South-East Asian Nation) yaitu 
organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, 
bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. 



peristiwa-peristiwa bentuk kerja sama yang 
dikembangkan Bangsa Indonesia 
 e. Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional 

mulai dari SEA (South East Asian) Games, Asian Games, 
Olimpiade, dan sebagainya. 

 f. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi 
internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan 
tercatatnya Indonesia sebagai anggota Organisasi 
Konferensi Islam (OKI), organisasi negara-negara 
pengekspor minyak (OPEC), dan kerja sama ekonomi Asia 
Pasifik (APEC). 

 g. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan 
berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran 
perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. 


