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”Buku ini kupersembahkan untuk istriku tercinta, 
Kongoria Naiborhu, dan anak-anakku tersayang, 
Andri, Mikhael, Brian, dan Sherina yang dengan 

sabar dan tekun telah membantu saya dalam 
menyelesaikan buku ini.”





KATA PENGANTAR

Buku berjudul Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan 
tentu sangat jarang dan sulit ditemukan di pasaran dan toko-
toko buku. Penulis mencoba menyusun buku ini berdasarkan 

berbagai pengalaman dan praktik yang dilakukan penulis saat 
menjabat sebagai Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri, Direktur 
Kerja Sama Internasional, dan Sekretaris Direktur Jenderal Strategi 
Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Di samping itu, penulis 
juga mengalami kesulitan dalam mencari buku referensi atau 
pedoman yang membahas tentang Diplomasi Pertahanan dalam 
melaksanakan tugas. Berangkat dari pengalaman tersebut, penulis 
berharap para pembaca dapat memetik manfaat dari buku ini 
dalam memahami diplomasi pertahanan dan mengembangkannya 
untuk kemajuan bangsa dan negara. 

Diplomasi Pertahanan merupakan cabang dari Ilmu Sosial 
Politik yang dapat dikategorikan dalam studi Hubungan Interna-
sional. Diplomasi pertahanan merupakan bagian integral dari di-
plomasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, perun-
dang-undangan, politik luar negeri Bebas Aktif serta kebijakan dan 
strategi pertahanan. Dalam implementasinya, diplomasi pertahan-
an memerlukan data dan informasi tentang perkembangan ling-
kungan strategis global, regional dan nasional. Demi mewujudkan 
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kepentingan nasional, diplomasi pertahanan dilaksanakan untuk 
mencegah konflik agar tidak berkembang menjadi perang. Perang 
adalah jalan terakhir bila diplomasi menemui jalan buntu. Keberha-
silan pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia juga tidak ter-
lepas dari kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, HAM, 
dan pertahanan keamanan di dalam negeri Indonesia (domestik). 
Oleh karena itu, masalah domestik perlu dibenahi agar citra Indo-
nesia di dunia internasional semakin meningkat.

Materi yang dibahas dalam buku ini sebagian besar diambil 
dari bahan-bahan yang digunakan penulis dalam memberikan 
kuliah dan ceramah sebagai pembicara dalam berbagai bidang 
yang berkaitan dengan diplomasi pertahanan. Dapat dikatakan 
bahwa materi yang tersusun dalam buku ini merupakan pengantar 
dalam memahami diplomasi pertahanan secara umum. Buku ini 
tidak mencerminkan pandangan dari suatu institusi atau organisasi 
tertentu, tetapi merupakan pandangan, pengalaman dan hasil 
analisis penulis terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan pada 
masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan 
referensi yang tersedia dan perkembangan yang terjadi. Oleh 
karena itu, hal-hal yang bersifat rahasia negara atau merugikan 
negara tidak dimuat dalam buku ini.

Menurut penulis, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang pertahanan, 
baik melalui forum bilateral maupun multilateral, seperti ASEAN 
dan ASEAN Regional Forum (ARF). Demikian pula, berbagai 
tantangan pada masa yang akan datang di bidang pertahanan 
semakin berat dan kompleks sebagai dampak era globalisasi dan 
kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Oleh karena itu, 
pelaksanaan diplomasi pertahanan pada masa yang akan datang 
memerlukan penanganan secara komprehensif dan melibatkan 
banyak stakeholders terkait.
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Bab I membahas tentang Perkembangan Lingkungan Strate-
gis, Bab II tentang Konsep dan Prinsip Dasar Diplomasi Pertahanan 
sebagai pengantar untuk memahami bab-bab selanjutnya. Bab III 
menjelaskan tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Pertaha-
nan serta membahas dasar dan pertimbangan kebijakan kerja sama 
internasional. Selanjutnya, Bab IV menjelaskan tentang Kerja Sama 
Pertahanan di tingkat regional ASEAN. Bab V membahas Kerja 
Sama Pertahanan dengan Beberapa Negara Sahabat. Berikutnya, 
Bab VI membahas tentang Isu-isu Perbatasan dan Penataan Ruang 
Pertahanan, Bab VII membahas Kerja Sama Keamanan Maritim dan 
Keamanan Selat Malaka, serta Bab VIII membahas tentang Konflik 
di Laut China Selatan. Bab IX membahas tentang Teknik Negosiasi, 
di mana sangat diperlukan dalam menjalankan tugas diplomasi 
pertahanan. Terakhir, Bab X menjelaskan tentang Peluang dan Tan-
tangan Diplomasi Pertahanan. 

Akhir kata, penulis mengucapkan selamat membaca, semoga 
bermanfaat dalam menambah ilmu dan wawasan para pembaca. 
Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari 
para pembaca guna penyempurnaan buku ini. 

Jakarta, Oktober 2013

Parulian Simamora, M.Sc.




