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BAB III 

DOKTRIN NATALEGAWA “DYNAMIC EQUILIBRIUM” 

 

Dewasa ini, perjalanan dan peran politik luar negeri Indonesia 

dalam konteks global cukup menjadi perhatian. Partisipasi aktif Indonesia 

dalam berbagai persoalan-persoalan global dan regional mendapatkan 

berbagai apresiasi baik di dalam maupun di luar negeri.1 

Untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam berbagai upaya 

penyelesaian konflik di dunia Internasional khususnya Asia, Mentri Luar 

Negeri Indonesia, Marty Natalegawa membangun proyeksi perspektif 

kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” (Keseimbangan Dinamis) dalam posisi Indonesia di tengah 

globalisasi. 

Doktrin adalah sebuah spesifikasi yang menggambarkan suatu 

fenomena tertentu dalam sebuah keadaan politik, atau merupakan bentuk 

artikulasi ide yang berhubungan pada suau fenomena dimana doktrin 

tersebut diterapkan. Doktrin juga dapat diartikan sebagai sebuah 

serangkaian prioritas yang ada pada suatu negara dan menunjukan cara 

untuk mencapai apa yang dimaksud. Pemahaman definitif ini memberikan 

                                                           
1 Yudha Kurniawan, "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan, Paper 
ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia 
(AIHII) II, Bandung, 2011. 
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pengertian sederhana mengenai doktrin, serta menggambarkan dimana 

letak Doktrin dalam pelaksanaan Polugri suatu negara untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya. Secara sederhana, pemahaman diatas 

memberikan eksplanasi bahwa Doktrin memperuncing pelaksanaan 

Polugri untuk mencapai kepentingan suatu negara pada sebuah situasi.2 

Keseimbangan Dinamis atau Dynamic Equilibrium merupakan 

pengejawantahan Polugri Bebas-Aktif dibawah Presiden SBY untuk lebih 

berperan di kawasan, khususnya Asia Tenggara dan Asia Timur. 

Berdasarkan penelusuran mengenai perumusan Polugri Indonesia selama 

era presiden SBY, maka dapat terlihat jelas bahwa Doktrin Natalegawa 

merupakan salah satu bentuk manifestasi Polugri yang telah 

dikembangkan selama periode Presiden SBY.3 

Penggambaran mengenai penjabaran Polugri era presiden SBY 

yang bukan lagi “Rowing between the Two Reefs”, melainkan 

“Navigating a Turbulent Ocean” menjadi faktor utama yang 

menggambarkan bahwa terdapat keterkaitan erat Doktrin Natalegawa 

“Dynamic Equilibrium”. Secara eksplisit, Doktrin Natalegawa 

mempertahankan beberapa prinsip Polugri SBY “Navigating a Turbulent 

Ocean”, yaitu menjaga keberimbangan antara independensi pengambilan 

                                                           
2 https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-
equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-
asean-tahun-2011/ , Telaah Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” terhadap Kepentingan 
Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 , diakses pada 25 
November 2015.  
3 Ibid. 

https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/
https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/
https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/
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keputusan, kebebasan bertindak dan pendekatan yang konstruktif; tidak 

bergabung pada sebuah aliansi militer; konektivitas dengan dunia luar; 

mencerminkan nasionalisme dan identitas Indonesia.4 

Dalam konteks ASEAN, selain merefleksikan intepretasi Polugri 

bebas-aktif era Presiden SBY, Doktrin Natalegawa juga bermaksud 

menempatkan posisi Polugri Indonesia pada pembentukan kawasan yang 

stabil, damai dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, baik 

kawasan maupun nasional.5 

Pembentukan Doktrin Natalegawa tidak dapat pula diartikan 

semata-mata dipengaruhi oleh Politik bebas-aktif maupun intepretasi 

kembali maknanya pada era Presiden SBY. Melainkan, ini lahir dari 

kalkulasi strategis perubahan di lingkungan strategis Indonesia, baik di 

ASEAN maupun yang secara geografis berdekatan dengan ASEAN. 

Doktrin Natalegawa diasumsikan terbentuk melalui dua faktor utama 

dalam dinamika lingkungan strategis kawasan yang sangat signifikan. 

Pada mulanya hal ini disebabkan oleh kebangkitan RRC baik secara 

ekonomi yang berpengaruh pada penguatan kekuatan militer (The Rise of 

the Dragon), serta pergeseran fokus politik luar negeri AS ke Asia-Pasifik 

(US Pivot) yang juga dibarengi dengan ekspansi ekonomi dan militer.6 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Marty Natalegawa mengartikan “Dynamic Equilibrium” sebagai 

sebuah keselarasan dalam bekerjasama antar negara yang berinteraksi 

secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya 

sebuah kekuatan dominan tunggal di kawasan. 

Saat spektrum politik global terpolarisasi menjadi dua blok, 

Indonesia perlu menegaskan posisinya sebagai sebuah negara yang 

pendukung perdamaian yang tidak memihak pada salah satu blok.7  

Konsep “Dynamic Equilibrium” ini memadukan sebuah 

keseimbangan, keuntungan, dan rasa saling membutuhkan antar satu 

negara dengan negara lain, khususnya di kawasan Asia. Sehingga, di 

harapkan negara-negara kawasan Asia dapat bersaing dengan negara-

negara di kawasan benua lainnya.  

Melalui diterapkan nya Doktrin Natalegawa “Dynamic 

Equilibrium” ini, Indonesia diharapkan dapat menempatkan diri dalam 

dunia Internasional dan dapat berpartisipasi di era Politik Globalisasi. 

Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” juga dapat diterapkan 

sebagai solusi upaya-upaya penyelesaian konflik, seperti persengketaan 

wilayah antar negara. Namun, doktrin ini bersifat strategis, karena tidak 

hanya bisa diterapkan dalam persoalan persengketaan wilayah perbatasan 

saja, tetapi dapat diterapkan dalam cakupan  kawasan yang lebih luas.  

                                                           
7 Yudha Kurniawan, "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan, Paper 
ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia 
(AIHII) II, Bandung, 2011. 
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Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” merujuk kepada 

hubungan antar negara yang mengutamakan kemitraan dan berlandaskan 

keyakinan bahwa akan terwujudnya tatanan internasional yang bersifat 

win-win solution, bukan zero-sum. 

Esensi mendasar dari Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” 

ini adalah situasi “Perdamaian Dingin” dimana terjadinya perubahan 

pandangan dan pendekatan hubungan antar negara yang terlibat konflik, 

yang sebelumnya dianggap sebagai sumber dari instabilitas antar kawasan 

menjadi sebuah pedoman baru tanpa adanya sebuah konflik terbuka yang 

menggunakan kekuatan militer atau bersenjata dalam penyelesaian 

konflik. Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” memiliki kerangka  

kerja sama strategis. Doktrin ini lebih bersifat multilateral dan 

mengedepankan kerja sama antar negara dalam berbagai bidang serta 

mengikis rasa ketidak percayaan yang menjadi pemicu munculnya konflik. 

Melalui kerangka kerja sama yang merupakan salah satu dari 

konsep Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” ini, Indonesia dapat 

menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Tidak berpihak pada 

salah satu kekuatan yang dominan atau strategis, dan akan memberikan 

rasa aman dam kebebasan pada negara-negara yang ingin melakukan 

kerjasama. 

Perspektif kebijakan luar negeri Indonesia yang dicetuskan oleh 

Marty Natalegawa ini memiliki sebuah konsep yang menguntungkan 
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pembangunan dan perkembangan negara-negara, khususnya negara-negara 

di Asia Karena, doktrin ini adalah sebuah terobosan status-quo yang 

menanggalkan penggunaan kekuatan bersenjata dan militer. Doktrin 

Natalegawa “Dynamic Equilibrium” adalah gambaran menyeluruh 

mengenai hegemonisme sisa Perang Dingin, dan memulai untuk 

mewujudkan kerja sama antar negara yang menguntungkan. 

Arti dari “keseimbangan dinamis” ini sendiri juga dapat di 

definisikan oleh penekanan terhadap posisi Indonesia sebagai pencari 

keseimbangan dalam berbagai kerja sama antar negara. Tujuan nya adalah 

untuk mencarikan solusi yang tepat dan saling menguntungkan antar 

negara yaitu win-win solution bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. 

Tujuan lain dari dari Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” ini 

adalah mengundang kekuatan utama untuk berpartisipasi dalam kerangka 

kerjasama untuk membangun konstruksi kawasan yang inklusif. 

Perspektif dynamic equilibrium memiliki dua termin penting. 

Dynamic merujuk pada dinamisme politik global. Dalam sebuah Rapat 

Kerja antara Kementerian Luar Negeri dengan Komisi 1 DPR RI pada 

bulan Juni 2011, Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Indonesia 

memaknai dinamisme politik global sebagai sebuah hal yang selalu terjadi. 

Artinya, negara-negara di dalam politik global selalu mengalami 

perubahan baik dalam hal kekuasaan, kekuatan, maupun pengaruhnya. 
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Dalam hal ini Marty percaya bahwa dinamisme adalah suatu keniscayaan 

atau “dynamism is a given”.8 

Termin kedua adalah equilibrium atau keseimbangan. 

Keseimbangan merujuk dimana tidak ada kekuatan yang dominan yang 

berlandaskan tiga prinsip utama; common security, common stability, dan 

common prosperity. Dengan doktrin tersebut, maka persoalan-persoalan 

politik dan keamanan global yang dihadapi oleh Indonesia akan dihadapi 

dengan tujuan keamanan, kestabilan, dan kemakmuran bersama. Dari 

prinsip tersebut pula, maka penyelesaian masalah keamanan dan politik 

membutuhkan mekanisme kerjasama. Jika mencari titik temu antara dua 

konsepsi diatas, maka baik kebijakan luar negeri bebas aktif dan Doktrin 

Natalegawa merupakan konsep yang sesuai dengan amanat Konstitusi 

Indonesia pada UUD RI 1945 khususnya alinea ke empat.9 

Jika dianalisa, konsep Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilbrium” 

ini mencakup beberap hal, diantara nya adalah : 

1. Tidak ada suatu negara dominan di sebuah kawasan. 

2. Mengedepankan sikap netralitas atau tidak memihak. 

3. Berperan sebagai pencari keseimbangan atau mediator dalam 

menyelesaikan konflik. 

4. Mengikat kekuatan-kekuatan besar global untuk berkontribusi bagi 

stabilitas dan pembangunan di sebuah kawasan. 

                                                           
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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5. Mengutamakan jalur diplomasi damai dan pendekatan dialog untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. 

6. Menciptakan kawasan regional yang solid dengan mengacu pada 

keseimbangan dinamis yang bermakna di seluruh kawasan. 

7. Menumbuhkan rasa saling percaya antar negara-negara yang 

berkonflik. 

8. Meningkatkan kerja sama antar negara. 

9. Mencarikan solusi menguntungkan alias win-win solution bagi 

pihak-pihak yang terlibat konflik. 

10. Mewujudkan Code of Conduct (menyelesaikan konflik dengan kode 

etik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


