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ABSTRAK 

KRETIDAKIKUSERTAAN JERMAN DALAM INTERVENSI KE LIBYA 

TAHUN 2011 

Oleh: Fravista Ayu Detia Kinanti 

 

 Semenjak reunifikasi Jerman pada tahun 1990 Jerman kembali aktif untuk 

mendukung perdamaian dunia melalui berbagai operasi perdamaian diluar negeri. 

Namun hal ini menimbulkan kontoversi dalam domestik Jerman karena sejarah 

kelam pengunaan militer dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mahkamah 

kontitusi Jerman kemudian memutuskan bahwa pengiriman militer Jerman ke luar 

negeri harus memenuhi tiga syarat yakni disetujui oleh parlemen, patuh terhadap 

hukum internasional, penggunaan kekuataan militer terutama untuk misi 

kemanusiaan dan partisipasi dalam koalisi multinasional. Sejak saat itu Jerman 

banyak ikut dalam operasi militer dibawah  komando Uni Eropa, NATO, maupun 

PBB. Jerman bahkan ikut dalam operasi militer ke Kosovo pada tahun 1999 

dibawah komando NATO dimana operasi tersebut tidak mendapatkan mandat 

resmi dari PBB. Jerman juga aktif menjadi negara yang mendukung adanya 

konsep responsibility to protect yang telah diresmikan pada KTT dunia tahun 

2005. Namun Jerman memilih untuk abstain dalam vote Resolusi 1973 DK PBB 

tahun 2011 yang berarti Jerman memilih untuk tidak ikut serta dalam intervensi 

yang akan dilaksanakan baik secara finansial maupun pengiriman militer. 

Keputusan ini mengejutkan bagi domestik Jerman maupun aliansi penting Jerman 

yakni Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya Jerman 

memvote pilihan yang berbeda dari semua aliansi Jerman dalam NATO dan Uni 

Eropa di DK PBB selama lima kali menjabat sebagai anggota non permanen di 

DK PBB. Untuk megetahui alasan mengapa Jerman memilih untuk tidak 

berpartisipasi dalam intervensi ke Libya berdasarkan Resolusi 1973 DK PBB 

tahun 2011, penulis menggunakan model adaptive milik James Rossenau yang 

menjelaskan pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat dari 

perubahan eksternal, perubahan internal dan kepemimpinan.  

 

Kata Kunci: Jerman, kebijakan luar negeri, intervensi militer, model adaptive.  
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ABSTRACT 

GERMANY NON PARTICIPATION IN THE INTERVENTION TO LIBYA IN 

2011 

By: Fravista Ayu Detia Kinanti 

Since German reunification in 1990, Germany has been active to support 

peacekeeping operation abroad. But this led to controversy in Germany because 

of its dark history of military use in World War I and World War II. Germany 

Constitutional Court then ruled that deployment of german military abroad had to 

meet three conditions: it needs parliamentary approval, obeying international 

law, military power used for humanitarian mission and participation in 

multilateral coalition only. Since then, Germany has been involved in military 

operations under European Union, NATO and United Nations. Germany even 

participated in military operation to Kosovo in 1999 led by NATO where the 

operations didn‟t get official mandate from United Nations. Germany also 

support the concept of responsibility to protect that established at Word Summit in 

2005. However, Germany didn‟t vote in favour to resolution 1973 and Germany 

choose to abstain in the vote held by UNSC which meant Germany chose not to 

participate in the intervention financially as well as military deployment. German 

decision surprising its domestic as well as its important alliances UK, France and 

the United States. This is became the first time germany has taken a different 

decision from all of its alliances in NATO and EU at the UNSC during its position 

for 5 times being non permanent member in UNSC. To find out the reasons why 

Germany chose not to participate in the Libya Intervention based on resolution 

1973, the author uses James Rossenau‟s Adaptive model that explains foreign 

policy decision making in a country can be seen from external change, internal 

change and leadership. 

Keywords: Germany, Foreign Policy, Military Intervention, Adaptive Model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Jerman mengenai partisipasi 

misi militer multilateral menjadi isu yang paling menonjol semenjak reunifikasi 

tahun 1990. Dengan reunifikasi tersebut Jerman diharapkan untuk mengambil 

lebih banyak tanggung jawab dengan berkontribusi pada operasi militer 

internasional.
1
 Namun Jerman terbentur pada culture of restrainnya untuk 

mengirimkan militer dalam operasi militer internasional sehingga memunculkan 

perdebatan dalam pemerintah Jerman. Culture of restrain berarti budaya 

pengekangan militer dan kekhawatiran militer akan kembali kuat. Hal ini 

diakibatkan karena kehancuran dan kesengsaran yang dirasakan masyarakat  pada 

dua periode perang dunia sehingga masyarakat Jerman menyadari bahwa 

militerisme dapat membawa kesengsaraan.
2
 

Karena perdebatan mengenai pengiriman militer ke luar negeri dalam 

pemerintah Jerman, pada tahun 1994 mahkamah konstitusi Jerman memutuskan 

dalam pasal 24 bahwa pengiriman militer ke luar negeri harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: disetujui oleh parlemen, patuh terhadap hukum internasional, 

penggunaan kekuataan militer terutama untuk misi kemanusiaan dan partisipasi 

                                                           
1
 Rainer Baumann dan Gaunther Hellmann, Germany and Thr Use of Military Force: „Total War‟, 

The „Culture of Restraint‟, and The Quest for Normality, 2001. Diakses melalui:  

http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44941889/rb-gh-german-politics.pdf pada 17 Oktober 2017 
2
 Christian Kreder, The “Culture of Restraint”- Why Germany Keeps Low Profile Abroad. Diakses 

melalui: http://akademie.dw.com/gulfgermany/the-culture-of-restraint-why-germany-keeps-a-low-

profile-abroad/ pada 4 Desember 2017. 

http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44941889/rb-gh-german-politics.pdf
http://akademie.dw.com/gulfgermany/the-culture-of-restraint-why-germany-keeps-a-low-profile-abroad/
http://akademie.dw.com/gulfgermany/the-culture-of-restraint-why-germany-keeps-a-low-profile-abroad/
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dalam koalisi multinasional.
3
  Jerman telah berpartisipasi dalam misi militer ke 

luar negeri baik dibawah komando North Atlantic Treaty Organization atau 

NATO, Uni Eropa maupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK 

PBB). 

Namun dalam konflik sipil di Libya, Jerman memilih untuk tidak 

berpartisipasi dalam operasi militer yang dilakukan oleh aliansinya yakni NATO.  

Ini adalah pertama kalinya Jerman memvote pilihan yang berbeda dari semua 

aliansinya di NATO dan Uni Eropa di DK PBB selama lima kali menjabat sebagai 

anggota Dewan Keamanan non permanen di PBB.
4
 Jerman sendiri sedang 

mengejar jabatan sebagai anggota permanen di DK PBB. Selain itu, inisiator dari 

intervensi ini adalah Perancis dan Inggris yang notabene adalah partner penting 

Jerman. Sehingga abstainnya Jerman dalam intervensi  ke Libya ini menuai kritik 

dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional. Para politisi Jerman 

mengkritisi mengenai keputusan pemerintah untuk abstain dimana Jerman dapat 

memilih pilihan untuk vote „ya‟ sebagai tanda persetujuan akan adanya intervensi 

militer tanpa harus mengirimkan militernya langsung. Sehingga keputusan untuk 

abstain dianggap sebagai kesalahan diplomatik dan mempersulit Jerman untuk 

duduk sebagai anggota permanen DK PBB. 

                                                           
3
 Rainer Baumann,  Germany Security Policy Within NATO:  German Foreign Policy since 

Unification: Theories and Case Studies. Ed. Volker Rittberger. Manchester: Manchester UP, 2001. 

Hal. 171 
4
 Andreas Rinke, Eingreifen oder nicht? Warum sich die Bundesregierung in der Libyen-Frage 

enthielt. Internationale Politik, 4, Juli/August 2011 Hal. 44-52  dalam Master Thesis Melanie 

Marjanovic, Germany‟s Voting Behaviour in United Nation Security Council on Resolution 1973 

tahun 2015, Radbound University. 
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Resolusi 1973 sebagai dasar pelaksanaan intervensi ke Libya yang 

dikeluarkan DK PBB dianggap sebagai pelaksanaan responsibility to protect. 

Responsibility to protect sendiri merupakan tindakan dari komunitas internasional 

melalui PBB dimana mereka memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara-

cara diplomatik yang semestinya, dan cara damai untuk melindungi populasi 

masyarakat dari kejahatan genosida, perang, pemusnahan etnis dan kejahatan 

kemanusiaan lainnya.
5
 Kejahatan kemanusiaan di suatu negara tidak hanya 

menjadi tanggung jawab dan masalah dari suatu negara untuk menyelesaikannya 

namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat internasional. Jerman 

merupakan salah satu negara yang menyetujui adanya responsibility to protect 

oleh PBB pada world summit tahun 2005. Jerman juga aktif untuk 

mempromosikan responsibility to protect kepada negara-negara di Uni Eropa.  

Pada tahun 2006 Jerman bahkan telah menerbitkan white paper berjudul German 

Security Policy and The Future of Bundeswehr sebagai keseriusannya untuk 

menangani pelaksanaan responsibility to protect.
6
 Selain itu, Jerman juga menjadi 

anggota PBB pertama yang mengundang Sekretaris Jendral penasehat khusus 

dalam responsibility to protect, Edward Luck untuk konsultasi resmi di tahun 

2008.
7
 

Sebelum munculnya konsep responsibility to protect pada tahun 2001, Jerman 

telah ikut dalam intervensi ke Kosovo tahun 1999 yang merupakan bentuk dari 

                                                           
5
 United Nation, Responsibility to Protect. Diakses melalui: 

http://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.html pada 31 Oktober 

2017. 
6
 Lars Brozus dan Jessica Von Farkas,  The Responsibility to Protect- From Evasive to Reluctant 

Action? The Role of Global Middle Power. Hans Siedel Foundation, Instititute for Security 

Studies, Konrad Adenauer Stiftung, South Africa Institute of International Affairs, 2012.  Hal 55 
7
 Ibid. Hal 56 

http://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.html
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responsibility to protect. Bahkan dalam White Paper yang dirilis tahun 2006, 

Jerman menjadikan intervensi ke Kosovo sebagai contoh konflik kemanusiaan 

untuk dilaksanakan responsibility to protect. 
8
 Konflik Kosovo menjadi operasi 

kedua dimana Jerman mengirimkan pasukan tempurnya dalam operasi militer 

internasional. Konflik Kososvo terjadi antara Pasukan Pembebasan Kosvo dengan 

pemerintah Serbia dimana Pasukan Pembebasan Kosovo menuntut kemerdekaan 

Kosovo.
9
 Konflik senjata tak terelakkan kemudian menyebabkan pelanggaran 

HAM besar-besaran dan deportasi penduduk Albanian Kosovo.
10

 Konflik tersebut 

menewaskan setidaknya 1500 etnis Albanian Kosovo dan memaksa sekitar 

400.000 orang mengungsi.
11

  

Untuk mencegah kematian puluhan ribu warga sipil seperti dalam konflik 

Bosnia Herzegofina, NATO memilih untuk melakukan intervensi ke wilayah 

tersebut meskipun tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB. Karena intervensi 

dilaksanakan untuk mencegah terjadi genosida, maka Bundestag menyetujui 

pengiriman militer Jerman dalam Opeartion Allied Force (OAF) ke Kosovo. OAF 

berakhir setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1224 pada Juni 

1999 yang memberikan wewenang bagi anggota PBB dan organisasi internasional 

untuk mengirimkan militernya ke Kosovo.
12

 NATO kemudian membentuk 

pasukan multinasional Kosovo Force (KFOR). Bundestag sendiri menyetujui 

pengiriman militer maksimal 8500 tentara untuk KFOR. Dari 5576 tentara, 

                                                           
8
 Federal Ministry of Defence German, White Paper 2006 On Germany Security Policy and The 

Future of Bundeswehr, 2006. Hal 44. 
9
 Lars Brozus dan Jessica Von Farkas, Op.Cit., Hal 58 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

12
 Federal Ministry of Defence Germany, The Bundeswehr on Operations, Berlin: Federal Ministry 

of Defence, 2009. Hal. 70. 
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Jerman mengirimkan sebnayak 872 tentara sehingga Jerman menjadi kontributor 

tentara terbesar kedua dalam operasi tersebut.  

 Sedangkan semenjak diadopsi konsep responsibility to protect tahun 2005, 

terdapat beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengacu pada konsep 

responsibility to protect terutama pada kasus intervensi ke Sudan, Côte d‟Ivoire 

dan Congo.
13

 Jerman telah terlibat dalam misi responsibility to protect ke negara-

negara tersebut untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik. Jerman memilih 

untuk berpartisipasi baik secara finansial maupun dengan mengirimkan 

militernya. Melalui misi EUFOR RD Congo Jerman bahkan mengambil peran 

sebagai pemimpin. Jerman mengirimkan militernya sebanyak 780 personelnya ke 

Congo.
14

 Namun, kontras dengan dukungan dan keikutsertaan dalam intervensi ke 

negara-negara tersebut, abstainnya Jerman dalam Resolusi 1973 sebagai mandat 

DK PBB untuk pelaksanaan responsibility to protect ke Libya menjadi anomali 

dalam dukungan Jerman terhadap konsep responsibility to protect. Konflik Libya 

dianggap memiliki persamaan dengan konflik yang terjadi di Kosovo dengan 

adanya pembantaian rakyat sipil oleh pemerintah yang berkuasa.  

Konflik Libya sendiri mulai pecah pada tanggal 15 Februari 2011 dimana 

demonstrasi di kota Benghazi menjadi awal perang sipil di Libya. Demonstrasi di 

Benghazi dipicu karena penangkapan aktivis hak asasi manusia, Fethi Tarbel.
15

 

Demonstrasi di Benghazi kemudian memicu demontrasi-demonstrasi lain di 

                                                           
13

 Lars Brozus dan Jessica Von Farkas, Op.Cit., Hal 57 
14

 Federal Ministry of Defence Germany, Op.Cit., Hal 56. 
15

 Al Jazeera, Battle For Libya: Key Moments. Diakses melalui: 

http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/libya/2011/10/20111020104244706760.html pada 23 

Oktober 2017. 

http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/libya/2011/10/20111020104244706760.html
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berbagai kota di Libya seperti Ajdabija, Derna, Zintan, Bayda dan menuntut 

diakhirinya pemerintahan Khaddafi.
16

 Demonstrasi tersebut kemudian berubah 

menjadi kerusuhan dimana Khaddafi menggunakan kekuatan militer untuk 

menekan para demonstran sehingga akhirnya menjadi konflik sipil bersenjata. 

Demonstrasi ini menelan banyak korban jiwa dari pihak masyarakat sipil. Konflik 

tersebut menewaskan setidaknya 300 orang.
17

 Setelah beberapa hari bertempur 

pemberontak anti pemerintahan Kaddafi akhirnya berhasil menguasai Benghazi. 

Pasukan pro Khaddafi dan anti pemerintah kemudian saling bertempur 

memperebutkan kota-kota strategis di Libya  

Pada tanggal 22 Februari 2011, Khaddafi memberikan pidato bahwa ia akan 

melakukan penggeledahan rumah ke rumah dan memberikan seruan bagi 

pendukungnya untuk turun ke jalan melawan para pemberontak.
18

 Pada hari yang 

sama Liga Arab dan DK PBB mengecam kekerasan yang dilakukan oleh 

pemerintahan Khaddafi. Kemudian pada 26 Februari 2011 DK PBB secara bulat 

menyetujui untuk mengadopsi resolusi 1970 dan mengutuk penggunaan kekuatan 

militer terhadap warga sipil serta menuntut otoritas Libya untuk bertanggung 

jawab melindungi penduduknya serta menjatuhkan sanksi terhadap Libya berupa 

embargo senjata, pembekuan aset dan travel ban.
19

 Jerman menjadi negara yang 

aktif mengusulkan segera diberikannya sanksi terhadap Libya serta turut 

                                                           
16

 Ibid. 
17

 BBC News, Libya Protests: Defiant Gaddafi Refuses to Quit. Diakses melalui: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12544624 pada 23 Oktober 2017. 
18

 Ibid. 
19

 UN Security Council, Resolution 1970 (2011), Diakses melalui: https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf pada 23 

Oktober 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12544624
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf
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menyusun draft resolusi 1970. Selain itu Jerman juga mengusulkan penanguhan 

keanggotaan Libya dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB. 

Meskipun mendapat kecaman dari dunia internasional dan telah 

dikeluarkannya resolusi PBB 1970, konflik bersenjata tetap berlangsung di Libya 

dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. DK PBB kemudian 

mengadakan pertemuan lagi dan memutuskan mengadopsi Resolusi 1973 pada 17 

Maret 2011 untuk memberlakukan no fly zone di atas Libya dan menuntut 

gencatan senjata segera dilakukan di Libya termasuk pengentian serangan 

terhadap warga sipil karena hal tersebut merupakan salah satu kejahatan 

kemanusian.
20

 No fly zone berada dalam wilayah udara, biasanya diatas tanah 

maupun laut negara tersebut dimana pesawat dilarang terbang.
21

 Penerbangan 

pesawat diwilayah tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Zona larangan terbang 

diimplementasikan dengan tujuan untuk membatasi operasi militer negara 

teritorial baik untuk melindungi penududuk sipil atau untuk menghambat kegiatan 

militernya.
22

 

Sepuluh dari 15 anggota dewan menyetujui resolusi tersebut yakni Perancis, 

Inggris dan Amerika Serikat yang merupakan anggota permanen DK PBB 

kemudian 7 anggota non permanen yakni  Boznia dan Herzegovina, Colombia, 

Gabon, Lebanon, Nigeria, Portugal dan Afrika Selatan. sedangkan 5 anggota 

lainnya yakni Rusia, China, India, Jerman dan Brazil memilih abstain.
23

 Resolusi 

                                                           
20

 UN Security Council, Op.Cit. 
21

 Michael N. Schmitt, Wings Over Libya: The No-Fly Zone in Legal Perspective.The Yale Journal 

of International Law Online Vol. 36 Hal 46. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
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tersebut juga memberikan seruan bagi negara anggota untuk mengambil tindakan 

yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dalam konflik senjata di Libya baik 

melalui organisasi internasional atau peraturan. Jerman seandiri menglami dilema 

baik dalam domestik maupun hubungannya dengan posisinya di politik 

internasional. Menteri Luar negeri Jerman, Guido Westerwelle menyatakan 

sebagai berikut mengenai tidak berpartisipasinya Jerman dalam intervensi militer 

ke Libya: 

“Your own instinct is to say „we have to do seomething‟. But military 

intervention is to take part in a civil war that could go on for a long time. 

Germany has a strong friendship with our European partners. But we won‟t take 

part in any military operation and I will not send German troops to Libya.”
24

 

Westerwelle menolak ikut berpartisipasi dalam intervensi militer di Libya 

karena konflik tersebut merupakan konflik sipil di Libya dan konflik tersebut 

dapat berlangsung lama. Meskipun Jerman mempunyai hubungan yan erat dengan 

negara-negara Eropa namun Jerman tidak akan ikut dalam intervensi militer. 

Westerwelle menyarankan bahwa terdapat opsi lain selain intervensi militer yakni 

melalui sanksi, tekanan politik dan isolasi internasional terhadap Libya.
25

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

                                                           
24

 Guardian, Libya Crisis: Britain, France and US prepare for air strikes against Gaddafi. Diakses 

melalui: https://www.theguardian.com/world/2011/mar/17/libya-no-fly-zone-united-nations pada 4 

Oktober 2017. 
25

 Ibid. 

https://www.theguardian.com/world/2011/mar/17/libya-no-fly-zone-united-nations
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“Mengapa Jerman tidak berpartisipasi dalam intervensi Libya berdasarkan 

resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB tahun 2011?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari penelitian berjudul analisa adaptif non partisipasi 

Jerman dalam intervensi Libya tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan external change dibalik alasan Jerman tidak berpartisipasi 

dalam intervensi Libya tahun 2011. 

2. Menjelaskan Internal change dibalik alasan Jerman tidak berpartisipasi 

dalam intervensi Libya tahun 2011. 

3. Menjelaskan faktor leadership dibalik alasan alasan Jerman tidak 

berpartisipasi dalam intervensi Libya tahun 2011. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis: Menambah wawasan pembaca untuk lebih memahami 

alasan Jerman tidak berpartisipasi dalam intervensi Libya tahun 2011. 

2. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmiah terhadap perkembangan teoritis ilmu sosial, khususnya 

ilmu hubungan internasional, salah satunya dapat memberikan manfaat 

untuk pembaca yang hendak melakukan penelitian dengan fokus penelitian 

yang sama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu yang digunakan penulis untuk membantu penelitian ini adalah 

tesis milik Heggy Kearens dilakukan pada tahun 2012, mahasiswa Hubungan 

Internasional, Universitas Indonesia dengan judul “Kebijakan Luar Negeri 

Australia Terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra-Terorisme Pasca Serangan Bom 

Bali 1 (2002-2008)”.
26

  Kearens membahas faktor apa yang melatarbelakangi 

kebijakan kontra terorisme Australia terhadap Indonesia pasca terjadinya serangan 

Bom Bali 1 pada oktober 2002 yang menewaskan setidaknya 88 warga negara 

Australia. Indonesia dan Australia sendiri telah melakukan kerjasama keamanan 

untuk memerangi kejahatan terorisme semenjak terjadinya peristiwa 9/11 melalui 

Memorandum of Understandung (MoU) on Combating International Terrorism 

sebagai implementasi war on terror yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.
27

 

Kemudian setelah terjadinya serangan Bom Bali 1, Indonesia dan Australia 

menuangkan kerjasama isu terorisme dalam perjanjian Lombok. Pasal-pasal yang 

termuat dalam perjanjian Lombok sendiri menunjukkan perubahan pendekatan 

kebijakan kemanan Australia. 

Perubahan dapat dilihat dimana Autralia menerapkan pendekatan soft 

approach untuk menangani isu terorism. Pendekatan soft approach Australia 

mengubah berarti strategi hard approach dan  konsep pertahanannya yang semula 

                                                           
26

 Heggy Kearens, Master Tesis, Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia: Kebijakan 

Kontra-Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 (2002-2008), Universitas Indoneisa, 2012.  
27

 Ibid. Hal 6 
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menggunakan konsep self reliance kembali menggunakan konsep forward defense 

yang sempat digunakan di tahun 1970-an sampai tahun 1995.  

Penelitian ini menggunakan analisis model adaptif kebijakan luar negeri 

milik James N. Rosenau dengan berbagai faktor determinan baik determinan 

internal maupun eksternal. Determinan internal yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni pemerintah yang sedang berkuasa serta perdana menteri yang sedang 

memerintah dan opini publik Australia. Determinan eksternal yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah situasi global serta hubungan khusus antara Australia 

dengan Inggris dan Amerika Serikat. 

Hasil dari penelitian ini Kearens menyatukan determinan internal 

mengenai pemerintah yang sedang berkuasa di Australia dengan karakteristik 

kepemimpinan perdana menterinya.
28

 Hal ini dikarenakan Kearens secara tidak 

langsung telah meneliti mengenai variabel kepemimpinan saat meneliti tentang 

variabel kepemerintahan. Pada tahun 2002-2008 pemerintahan di Australia 

dipimpin oleh John Howard yang berasal dari Partai Liberal. Periode 

kepemimpinannya Howard telah menghasilkan dua persetujuan dan satu 

perjanjian keamanan antar Australia dengan Indonesia. Hasil-hasil kerjasama 

tersebut dikarenakan pemerintahan Howards lebih menyukai kerjasama bilateral 

daripada kerjasama dalam kawasan. 

Hasil dari determinan eksternal menunjukkan bahwa hubungan khusus 

antara Australia dengan Amerika Serikat dan Inggris mempengaruhi keputusan 

                                                           
28

 Ibid. 
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Australia untuk memilih kebijakan kontra terorisme dengan pendekatan hard 

approach. Hal ini dikarenakan Australia merupakan sekutu dari Amerika Serikat. 

Australia mendukung dan turut berperan dalam kebijakan war on terror Amerika 

serikat. Selain itu Australia merupakan representatif dari Amerika Serikat di Asia. 

Walaupun begitu Australia dan Amerika Serikat tak selalu sejalan dalam 

menanggapi isu global. Kaitannya dengan Indonesia, Amerika Serikat telah lama 

melakukan embargo militer terhadap Indonesia sehingga indonesia tidak bisa lagi 

melakukan pembelian senjata dan tidak mendapatkan bantuan pelatihan militer 

pada polri dan TNI melalui beasiswa. Australia melihat kekosongan ini dengan 

menggantikan peran Amerika Serikat dalam pemberian bantuan pelatihan militer 

maupun pemberian kapal perang.
29

 

Perbedaan penilitian Heggy Kearens dengan penelitian penulis adalah 

kasus yang digunakan dimana penulis akan meniliti kebijakan luar negeri Jerman 

dalam non partisipasinya di intervensi militer ke Libya sedangkan Kearens 

meneliti mengenai kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia yakni  

kebijakan kontra-terorismenya pasca serangan Bom Bali 1. Sedangkan persamaan 

dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan yakni sama-sama menggunakan 

analisis kebijakan luar negeri dengan model adaptif milik James N. Rosenau. 

Selanjutnya penulis juga menggunakan studi terdahulu yakni thesis milik 

Marcel van der Heijden yang dilakukan pada tahun 2014, mahasiswa hubungan 

internasional, Radbound University Nijmegen dengan judul “Foreign Policy on 

                                                           
29

 Ibid. 
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Afghanistan and Libya: A Focus on Germany and France”.
30

 Thesis ini  

menganalisis faktor dan motivasi apa saja yang melatarbelakangi pengambilan 

keputusan Jerman dan Perancis dalam kasus intervensi Afghanistan pada tahun 

2011 dan intervensi Libya pada tahun 2011. Heijden berusaha membandingkan 

bagaimana perbedaan kedua negara dalam mengambil keputusan terhadap 

intervensi kedua negara tersebut. Untuk menganalisis kebijakan luar negeri 

Jerman dan Perancis, Heijden menggunakan dua teori hubungan internasional 

yakni neoliberal institusionalism dan neoclassical realism.
31

  

Thesis tersebut menunjukkan bahwa menurut liberal institusionalism 

organisasi internasional berpengaruh pada harapan akan suatu negara ikut 

berpartisipasi dalam sebuah misi meskipun bukan untuk kepentingan langsung 

mereka. Organisasi internasional membuat Jerman dan Perancis memasukkan 

perhitungan-perhitungan biaya dan manfaatnya untuk mencapai kepentingan 

mereka di dunia internasional. Berpartisispasinya Jerman dalam Operation 

Enduring Freedom (OEF) di Afganistan tahun 2001 dianggap sebagai kewajiban 

Jerman sebagai anggota NATO selain itu keikutsertaan itu juga merupakan ajang 

untuk menjaga kepercayaan NATO terhadap Jerman.
32

 Sehingga reputasi 

memerankan peran penting. Meskipun pada awalnya Jerman menolak untuk 

berpartisipasi. Selain itu di domestik Jerman sendiri tidak ada tekanan untuk ikut 

berpartisipasi dan interest pemerintah untuk berpartisipasi juga rendah. Namun 

pada proses pengambilan keputusan Jerman dalam Operation Unified Protector 

                                                           
30

 Marcel van der Heijden, Master Thesis,” Foreign Policy on Afganistan and Libya: A Focus on 

Germany and France”. Nijmegen: Radbound University, 2014 
31

 Ibid. 
32

 Ibid. 
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(OUP) ke Libya tahun 2011, faktor domestik memiliki pengaruh yang cukup 

besar. Keputusan pemerintah untuk abstain dalam vote mengenai resolusi 1973 

dianggap berasal dari opini publik dan kelompok tertentu yang menentang 

partisipasi militer dalam misi tersebut.
33

 Selain itu pemilihan umum Lander yang 

akan diadakan dalam waktu kurang dari dua minggu di Jerman menjadi faktor 

penting.
34

  

Sedangkan keputusan berbeda diambil Perancis. Partisipasi Perancis dalam 

OUP dan keterkaitannya dengan NATO dan PBB dianggap sebagai cara perancis 

untuk memberikan image Perancis sebagai negara yang memiliki peran penting 

menyelesaikan konflik Libya menggunakan NATO.
35

 Meskipun publik 

menentang misi tersebut, pemerintah Perancis tetap berpartisipasi dan memimpin 

intervensi ke Libya tahun 2011. Meskipun pada saat itu Presiden Sarkozy juga 

sedang dalam masa kampanye, pemerintahannya tetap memilih untuk ikut 

intervensi meskipun bertentangan dengan opini publik 

Berdasarkan neoclassical realism, Heijden melihat pengaruh aktor 

domestik, sensitivitas pemerintah dan persepsi pembuat kebijakan. Keputusan 

Jerman untuk berpatisipasi dalam intervensi militer melalui OEF ke Afghanistan 

didukung oleh rakyatnya dimana menusrut survey yang dadakan 2/3 penduduk 

Jerman mendukung operasi tersebut. Dari sisi sensitivitas pemerintah sendiri tidak 

mempengaruhi keputusan pemerintah karena masa kepemimpinan Schroder saat 

itu baru akan berakhir pada pertengah tahun 2002 dimana partainya, SPD menjadi 

                                                           
33

 Ibid 
34

 Ibid. 
35

 Ibid hal 52 
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partai yang paling populer dan memiliki elektibilitas tinggi. Schroder juga 

didukung oleh Partai Hijau yang membuat pengambilan keputusan domestiknya 

stabil. 

Persepsi pembuat kebijakan turut diteliti dalam kasus Afghanistan yakni 

Kanselir Schroder dari partai SPD, Menteri luar negeri Fischer dari Partai Hijau 

dan Menteri Pertahanan dari partai SPD. Ketika serangan 11 September Jerman 

menunjukkan solidaritasnya pada Amerika Serikat melalui pernyataan Kanselir 

Schroder yang akan memberikan dukungan tidak terbatas bagi Amerika Serika 

dalam memerangi terorisme. Menteri luar negeri Fischer juga memberikan 

pendapat yang sama bahwa terorisme perlu diperangi sehingga Jerman harus 

menunjukan solidaritasnya pada Amerika Serikat. Menteri luar negeri Rudolf 

Scharping menggunakan argumen serupa  bahwa kontribusi Jerman dalam perang 

internasional terhadap terorisme didasrkan pada ide untuk memecahkan konflik 

dan menstabilkan politik suatu negara alih-alih  menaklukan wilayah.
36

 

Sedangkan dalam kasus Libya, 88 % penduduk Jerman menolak intervensi 

militer ke Libya dimana pada saat yang sama polling menunjukan 56% 

penduduknya mendukung vote Jerman atas resolusi 1973 sedangkan 34% 

menolak resolusi 1973.  Selain itu sensitivitas pemerintah sedang tinggi dimana 

elektibilitas Kanselir merkel sedang turun karena kebijakan energi nuklirnya dan 

adanya pemilu regional di Jerman menjadi perhatian pemerintah.  Sedangkan dari 

persepsi Kanselir Merkel dan Menteri luar negeri Westerwelle sama sama skeptis 

dan menolak intervensi militer karena melihat konflik Libya sebagai masalah 

                                                           
36

 Ibid Hal. 64 
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domestik yang sekali lagi akan dicampuri oleh Barat.
37

 Menteri Pertahanan 

Thomas De Mazeire sendiri tidak memberikan statemen mengenai abstainnya 

jerman dalam intervensi militer namun pada bulan Juni Jerman membantu untuk 

menyuplay amunisi bagi sekutunya, NATO. Mazeirei berpendapat bahwa hal itu 

merupakan politik demokratis sebagai solidaritas terhadap aliansi. 

Dari sisi Perancis, publik awalnya tidak mendukung intervensi militer ke 

Libya dengan ditunjukkan polling hanya sebesar 36% namun setelah 

dikeluarkannya Resolusi 1973, publik Perancis mendukung intervensi militer 

dengan total polling 66% mendukung. Sensitivitas pemerintah Perancis saat itu 

sedang tinggi dimana Sarkozy akan melaksanakan pemilu pada 2012 dan 

elektibilitasnya sedang turun, hal ini dipengaruhi juga karena pemebritaan media 

mengenai keterlibatan Khaddafi sebagai penyumbang dana bagi Sarkozy dalam 

pemilu 2007. Untuk mengembalikan citranya maka Sarkozy memilih untuk 

mengintervensi militer sehingga tercipta image sebagai negara yang menentang 

pemerintah yang kejam di Libya. Dari sisi persepsi pemerintah, Presiden Sarkozy 

menganggap Arab Spring di Libya berbeda dengan yang terjadi di Tunisia 

maupun Mesir hal ini dikarenakan pemerintah Libya menggunakan kekuatan 

militer untuk melawan rakyatnya sehingga diperlukan responsibility to protect 

bagi penduduk Libya. Menteri luar negeri Juppe juga berpendapat sama dengan 

Sarkozy dimana intervensi militer menjadi opsi paling tepat untuk menyelesaikan 

krisis di Libya.
38

 

                                                           
37

 Ibid Hal. 72 
38

 Ibid Hal. 76 
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Perbedaan penilitian Marcel van der Heijden dengan penelitian penulis 

adalah teori atau konsep yang digunakan dimana Heijden menggunakan teori 

neoliberal institusionalism dan neoclassical realism sedangkan penulis 

menggunakan analisis model adaptif milik Rosenau. Selain itu perbedaan lainnya 

yakni Heijden meneliti latar belakang kebijakan Jerman dan Perancis dalam 

Intervensi Afghanistan tahun 2001 serta intervensi Libya tahun 2011. Sedangkan 

persamaan dengan penelitian ini adalah  kasus yang digunakan yakni sama-sama 

ingin meneliti latar belakang kebijakan Jerman dalam intervensi Libya tahun 

2011. 

2.2 Definisi Konseptual 

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri 

Ketika melakukan hubungan dengan negara lain, suatu negara 

memerlukan kerangka politik dan kebijakan yang pasti sebagai cara untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional. Maka dari itu 

suatu negara memerlukan adanya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri 

secara umum dapat dikatakan merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan 

aktor bukan negara di dunia internasional.
39

  

Menurut K.J Holsti kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai  

instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara berdaulat 

untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lainnya dalam politik dunia 

                                                           
39

Abubakar Eby Hara. Pengantar Analisa Politik Luar Negeri dari Realisme Sampai 

Konstruktivisme, Bandung: Nuansa, 2011, Hal.15 
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internasional demi mencapai tujuan nasionalnya.
40

 Hal ini berarti keputusan 

negara dalam mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri didasarkan pada kondisi 

domstik negara karena menyangkut kepentingan yang hendak dicapai serta 

kondisi eksternal negara dalam sistem internasional. 

Mirip dengan pendefinisian kebijakan luar negeri K.J Holsti, Mark R. 

Amstutz, mendefenisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan eksplisit dan 

impisit dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional negaranya 

agar dapat mempromosikan kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas 

territorial suatu negara.
41

 Definisi Amstutz lebih menekankan pada kebijakan luar 

negeri sebagai alat suatu negara yang dirancang oleh pemerintahnya untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya melampaui teritorial negara.  

Sedangkan menurut Charles Hermann kebijakan luar negeri didefinisikan 

sepbagai tindakan-tindakan resmi para pembuat keputusan yang berwenang dalam 

pemerintah suatu negara ataupun lembaga-lembaga mereka, yang dimaksud oleh 

para pembuat keputusan untuk mempengaruhi perilaku aktor internasional di luar 

negara mereka.
42

 Pendefinisan menurut Herman lebih berfokus pada kebijakan 

luar negeri digunakan oleh pihak pembuat kebijakan untuk dapat merubah dan 

mempengaruhi perilaku-perilaku aktor internasionalnya sehingga sesuai dengan 

tujuan pembuat kebijakan.  

                                                           
40

 K.J Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, University of British 

Columbia, 2012. Hal. 222. 
41

 Mark R, Amstutz. International Conflict and Cooperation: A Introduction to World Politicts. 

Dubuque, Brown dan Benchmark. Hal. 146.  
42

 Richard W Mansbach dan Kristen L. Rafferty, Pengantar Politik Global: Introduction to Global 

Politics, terj. Asmat Asnawi, 2010. Bandung: Nusa Media, hal. 411. 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri merupakan 

cerminan politik domestik negara yang digunakan untuk mencapai kepentingan 

nasional negara dalam level internasional dimana kebijakan ini dijadikan 

pedoman dan respon negara dalam hubungannya dengan aktor-aktor lain dalam 

sistem internasional.  

2.2.2 Model Adaptif Rosenau 

James N. Rosenau mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai upaya suatu 

negara melalui keseluruhan sikap maupun aktifitasnya untuk mengatasi dan 

memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Rosenau menjelaskan 

bahwa kebijakan luar negeri suatu negara digunakan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup negara dalam lingkungan eksternal.
43

 Untuk mengkaji 

mengani kebijakan luar negeri suatu negara, Rosenau mengkategorikan faktor-

faktor yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri dalam input 

eksternal, struktural atau internal dan kepemimpinan yang selanjutnya disebut 

sebagai model adaptif.  

Disebut sebagai model adaptif karena Rosenau memandang kebijakan luar 

negeri sebagai mekanisme negara untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh 

perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal negara.
44

 Maka dari itu 

untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya maka negara harus dapat 

                                                           
43

 James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd, World politics : an introduction. New 

York: The free press, 1976. Hal. 27. 
44

 Anak Agung Bayu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, Pengantar Hubungan 
Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 67.
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menyeimbangkan tekanan dan tuntutan dari internal dan eksternal.
45

 Tekanan dan 

tuntutan tersebut kemudian diproses oleh para pembuat kebijakan yang akan 

meminimalisirkan resiko dan memaksimalkan peluang yang ada didasarkan pada 

persepsi pembuat kebijakan terhadap lingkungan sekitar mereka.
46

 Model ini 

dapat digunakan untuk melihat beberapa pilihan kebijakan luar negeri yang 

mungkin ada didasarkan pada kapabilitas dan posisi geopolitik negara. 
47

 Model 

adaptif Rossenau dapat digambarkan melalui gambar dibawah ini: 

Gambar 1.  Model Adaptif Rossenau 

 

 

 

 

Sumber: James N. Rosenau, Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and 

Methods. New York: Sage Publication, 1974, hal. 47. 

Berdasarkan gambar diatas garis langsung berarti kebijakan luar negeri 

dipengaruhi lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal negara kemudian juga 

ditambah dengan leadership atau kepemimpinan pembuat kebijakan. Sedangkan 

garis putus-putus menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri dapat pula 

mempengaruhi lingkungan eksternal suatu negara yang akhirnya menjadi faktor 

negara lain untuk membentuk kebijakan luar negeri. 
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Rosenau membedakan kapasitas adaptif negara terhadap tuntutan dan tekanan 

lingkungan eksternal dan internal menjadi empat jenis adaptasi yakni acquiescent, 

intransigent, promotive dan preservatif.
48

 Sikap adaptasi acquiescent merupakan 

sikap adaptasi negara karena merespon baik tuntutan dan perubahan lingkungan 

eksternal. Adaptasi intrasigent berarti negara merespon tuntutan dan perubahan 

internal dan mengabaikan pengaruh lingkungan internasional dalam kebijakan 

domestik maupun luar negeri negara. Adaptasi promotive adalah sikap tidak 

responsif negara terhadap perubahan dan tuntutan lingkungan eksternal dan 

internal. Sedangkan adaptasi preservatif berarti adaptasi  negara dengan berfokus 

pada menjaga stabilitas dan keseimbangan antara tuntutan dan perubahan antara 

lingkunga internal dan eksternal. 

Rosenau membahas bahwa komponen utama untuk menunjukkan faktor yang 

mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara adalah systemic source, 

societal source, govermental source, idiosyncratic source.
49

 Pertama adalah 

adalah systemic source atau sumber sistemik yang berasal dari eksternal suatu 

negara. Variabel ini membahas mengenai aspek aspek dari sistem internasional 

yang mempengaruhi para pembuat kebijakan seperti stuktur hubungan antara 

negara-negara, pola aliansi yang terbentuk antar negara dan isu-isu area lainnya 

dalam sistem internasional. Kedua yaitu societal source atau sumber masayarakat 

dimana norma, orientasi nilai, tradisi, sejarah, pembangunan ekonomi dan 

infrastruktur masyarakat mempengaruhi perilaku eksternal negara. Faktor societal 
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source bersumber dari internal suatu negara. Ketiga yakni govermental source 

atau sumber pemerintahan dimana faktor ini adalah faktor internal yang 

didasarkan pada struktur pemerintahan yang memberikan batasan pada keputusan 

yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Keempat merupakan idiosyncratic 

source atau sumber idiosinkratik yakni nilai, bakat, pengalaman terdahulu 

pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar 

negerinya.  

Untuk mengkaji fenomena yang diteliti, Rosenau tidak menyarankan semua 

faktor untuk diteliti namun diseleksi cluster of input untuk memudahkan penulis 

untuk memilih dan mengkaji faktor mana saja yang sesuai dengan fenomena yang 

sedang diteliti.
50

 Sehingga dapat disimpukan bahwa tidak semua perubahan yang 

terjadi ketika negara membuat kebijakan luar negeri memiliki pengaruh langsung 

dan memang menjadi input kebijakan luar negeri tersebut. Untuk lebih jelasnya 

sumber-sumber tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut ini: 

Gambar 2.  Input kebijakan luar negeri 

                            Time Continuum 

Systemic                 

Agregation            Sources that tend                                               Sources that tend to 

Continuum          to change slowly                                               undergo rapid change 

Systemic Sources                Great power structure          Situational fators: External 
                                                                         Alliances                                 Issue Areas 

                                                                                             Crises 
            Size                            Technology           

             Geography 
 
            Economic Development              Situational factors: internal 
Societal Sources           Culture and         Social Structure 
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                                         History                Moods of opinion 
 
Govermental Sources                               Political Accountability 
                Govermental Structure 
 
Idyosincratics Sources                             Values,talents,experience 
            And personalities of learders 
 

Sumber: James Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, World Politics: An 

Introduction, New York: The Free Press, 1976, hal 18. 

Dari variabel systemic source terdapat perubahan yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan luar negeri seperti great power structure, alliance, 

situational factors: external, size, geography, technology, crises.
51

 Berdasarkan 

societal source terdapat faktor size, geography, technology, culture and history, 

social structure, economic development, mood of opinion, serta situational 

factors: internal sedangkan govermental source terdapat indikator political 

accountability dan govermental structure
52

 Terakhir dalam variabel ideosinkratik 

terdapat input values, talent, experiences dan personalities of leader.
53

 Untuk 

memberikan keterangan lebih jelas maka penulis menjabarakan penjelasan 

masing-masing input. 

1. Great power structure 

Indikator great power structure merupakan indikator paling penting dalam 

sumber sistemik dan menjadi indikator yang paling banyak digunakan untuk 

melihat kebijakan luar negeri suatu negara. Indikator ini dibutuhkan untuk melihat 

struktur yang membentuk hubungan antara great power yang terlibat dan 
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distribusi kapabilitas diantara great power tersebut dalam sistem global. Struktur 

kekuatan yang besar dalam sistem global kemudian menjadi sumber dalam 

kebijakan luar negeri. 

2. Alliance 

Aliansi memiliki hubungan dengan struktur great power namun aliansi juga 

menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri karena aliansi 

dapat mencakup isu dalam cakupan yang lebih luas karena memiliki komitmen 

terhadap aksi-aksi yang akan dilakukan di masa depan serta menjadi tatanan 

formal dalam pembuatan kebijakan. Aliansi menjadi sumber penting bagi negara 

yang ikut andil didalamnya sehingga negara yang ikut dalam suatu aliansi harus 

siap untuk merespon permintaan eksplisit dari kawan mereka yang menyangkut 

rencana dan aktivitas yang dianggap ofensif bagi mereka.
54

 

3. Situational factors: external 

Situational factors: external merupakan sumber atau stimulan yang muncul 

secara tiba-tiba dari lingkungan internasional yang dapat menjadi penyebab 

diambilnya suatu kebijakan. 
55

 Situasional faktor ini dapat dikaji melalui aspek isu 

area dan krisis. Isu area  yakni berupa isu-isu yang berkembang yang berpengaruh 

dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Sedangkan krisis merupakan 

aspek situasional yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang datang secara 

mengejutkan, mengancam dan hanya menyediakan sedikit waktu saja bagi 

decision maker untuk mengambil keputusan terhadap masalah tersebut. 
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4. Size 

Size disini tidak hanya berhubungan dengan terirtori dan jumlah populasi 

penduduknya saja. Suatu negara yang memiliki populasi penduduk yang besar 

pula biasanya memiliki pandangan terhadap role dari negara mereka dalam politik 

internasional dari pada negara kecil yang berpenduduk sedikit. Sehingga size juga 

berhubungan dengan perbandingan antar aktor dalam sistem internasional yang 

pada akhirnya menghasilkan gambaran diri dan peran negara dalam sistem 

internasional.
56

 

5. Geography 

Geografis suatu negara dapat menjadi sumber dan perilaku dalam 

pengambilan kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat melalui konfigrasi tanah 

dan fertilitasnya, iklim dan letaknya dengan dataran lain. Geografis berpengaruh 

karena memiliki kontribusi pada faktor psikologi lingkungan dimana kemudian 

pembuat kebijakan dan masyarakat menghubungkan hal tersebut dengan 

ketergantungan negaranya terhadap negara lain.
57

 

6. Technology 

Teknologi dan perubahannya dari waktu ke waktu dapat menjadi faktor 

penting yang mempengaruhi kebijakan luar negeri baik melalui variabel sistemik 

maupun variabel sosial. Perubahan teknologi ini kemudian akan memberikan 
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pengaruh pada kapabilitas militer dan ekonomi dalam suatu masyarakat serta 

status dan perannya dalam sistem internasional.
58

 

7. Culture and history 

Culture and history dalam hal ini berupa nilai, norma, sejarah dan tradisi yang 

dijunjung dalam anggota masyarakat. Semakin masyarakatnya disatukan oleh 

budaya yang sama dan sejarah yang sama makan akan semakin jelas dan 

mudahlah dilihat tujuan kolektif mereka sehingga hal tersebut perilaku kebijakan 

luar negerinya kan semakin efektif 

8. Economic development 

Economic development indikator ini melihat ekonomi dari suatu negara telah 

berubah dari agrikultur menjadi industrial dapat menjadi sumber dan perilaku 

kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini karena pembangunan ekonomi suatu 

negara dapat menjadi sumber independen untuk memframing dan berpengaruh 

dalam kebijakan luar negeri . Untuk melihat bagaiman pembangunan ekonomi ini 

berpengaruh adalah dengan melihat Gross National Product (GNP) negara 

tersebut. Negara yang maju dan proporsi GNPnya besar maka akan memiliki 

kecenderungan untuk memperluas kepentingan eksternal negaranya baik dalam 

bidang militer, program bantuan ekonomi, atau komitmen diplomatik yang lebih 

ekstensif.
59
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9. Social structure 

Variabel ini dapat dilihat melalui kelompok masyarakat mana yang memiliki 

hak istimewa dan kesempatan yang tersedia bagi para kelompok sosial masyarakat 

yang dapat menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan.
60

 Bentuk 

Struktur sosial dapat mempengaruhi kesempatan bagi masyarakat tertentu maupun 

kelompok tertentu untuk mempengaruhi decision maker sehingga faktor ini 

penting untuk dilihat. 

10. Mood of opinion 

Mood of opinion merupakan perubahan sentimen publik terhadap suatu situasi 

yang dapat digunakan sebagai input sosial yang penting untuk menganalisa 

kebijakan luar negeri. Meskipun begitu Rosenau menyebutkan bahwa di sistem 

politik yang paling terbuka sekalipun para pembuat kebijakan luar negeri tidak 

menjadikan opini publik sebagai dasar pembuatan kebijakan luar negeri. 

Sebaliknya opini publik biasanya mengikuti hasil kebijakan luar negeri dari pada 

menjadi sumbernya. Orientasi dari publik terhadap dunia cenderung tidak 

terstruktur sehingga tidak aplikabel untuk mgeksekusi suatu kebijakan luar negeri 

namun mereka memiliki peran untuk mengubah arah kebijakan sehingga opini 

publik dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mood of 

opinion dapat dilihat melalui survey atau polling.
61
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11. Situational factors: internal. 

Tidak semua faktor atau stimulan yang muncul tiba tiba dan dapat 

mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri berasal dari sumber eksternal. 

Semakin interdependensi suatu bangsa maka kemungkinan atas suatu peristiwa 

dalam suatu kelompok masyarakat akan mempengaruhi kelompok lain semakin 

besar. Skandal politik, ledakan kekerasan, demonstrasi dan lonjakan biaya hidup 

adalah contoh faktor situasional internal yang dapat berpengaruh terhadap 

kebijakan luar negeri.
62

 

12. Political accountability 

Political Accountability mengkaji mengenai kondisi pemerintah yang 

akuntabel bagi masyarakat baik melalui pemilu, kompetisi antar partai, kekeliruan 

legislatif memiliki konsekuensi atas waktu dan konten dari kebijakan yang mereka 

buat dalam hubungan internasional.
63

 Semakin terbuka suatu sistem politik maka 

semakin tinggi pula tuntutan masyarakat harus diartikulasikan dan diantisipasi 

oleh para pembuat kebijakan. Namun jika suatu negara sistem politiknya tertutup 

maka para pembuat kebijakan dapat dengan leluasa membuat suatu kebijakan 

tanpa mempertimbangkan tuntutan masyarakatnya. 

13. Govermental Structure 

Pengambilan keputusan atas suatu kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi 

oleh struktur pemerintahan suatu negara. Struktur pemerintahan ini dapat berupa 
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centralized, authoritarian, dentralized, democratic maupun berada diantar dua 

struktur pemerintahan. Perbedaan struktur pemerintahan ini memiliki konsekuensi 

pada psikologi dan kegiatan operasional dari pembuat kebijakan. Selain itu faktor 

penting dalam struktur pemerintahan yakni sistem kabinet dan sistem partainya. 

Sistem pemerintahan kabinet eksekutif dipilih oleh legislatif sedangkan pada 

sistem presidensial eksekutif dan legislatif biasanya terpisah dan kemungkinan 

besar berasal dari konstitusi yang berbeda sehingga hubungan antar keduanya 

tidak pasti seperti sistem kabinet. Perbedaan ini mempengaruhi kebijakan luar 

negeri suatu negara. Selain itu sistem partai baik dua partai maupun multipartai 

juga memberikan pengaruh karena kepentingan yang dibawa tiap partai akan 

mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. 

14. Values, talent, experiences dan personalities of leader. 

Faktor ini menekankan pada individu sebagai pemimpin negara maka faktor 

ini berganti seiring dengan pergantian pemimpinnya. Termasuk dalam faktor ini 

adalah aspek sikap dan perilaku pemimpin yang berbeda dengan pemimpin 

sebelumnya, kepercayaan pemimpin terhadap situasi internasional, tujuannya 

memimpin negara, kelemahan dan kekuatannya dalam menganalisa informasi dan 

membuat kebijakan, pengalaman serta latar belakang pemimpin, kebutuhan 

emosional dan faktor personality lainnya.
64
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2.3 Definisi Operasional 

Dalam operasionalisasi konsep ini, penulis menjelaskan indikator-indikator 

yang terdapat dalam model adaptif Rosenau dalam fenomena pengambilan 

kebijakan non partisipasi Jerman dalam intervensi Libya tahun 2011. Model 

adaptif Rosenau terdapat tiga variabel yakni external change, struktural (internal) 

change dan leadership dengan berbagai indikator untuk menganalisa pembuatan 

kebijakan luar negeri Jerman.  

2.3.1 External Change 

Pertama, great power structure. Penulis melihat struktur kekuatan antara  

great power dan distribusi kapabilitas great power tersebut dalam intervensi kasus 

intervensi Libya melalui resolusi 1973 yang dikeluarkan oleh DK PBB. Vote 

mengenai resolusi 1973 di DK PBB, terdapat  dua kutub kekuatan besar yang 

mempengaruhi pengambilan kebijakan Jerman yakni negara-negara yang 

mendukung dilaksanakannya resolusi 1973 terhadap Libya yakni Perancis, 

Amerika Serikat dan Inggris. Sedangkan negara yang memilih untuk abstain dan 

menolak adanya intervensi militer adalah Jerman, Rusia, China, Brazil dan India.  

Polaritas power dalam kasus  dapat dilihat melalui distribusi power dalam DK 

PBB sebagai tempat voting Resolusi  

Kedua, Aliansi. Aliansi Jerman yakni NATO menjadi pihak yang 

melaksanakan intervensi ke Libya. Maka perlu dilihat mengenai pengaruh NATO 

terhadap pengambilan keputusan Jerman. 
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Ketiga situational factors: external. Indikator ini dapat dilihat melalui dua 

parameter yakni isu area dan Krisis. Pada kasus yang penulis teliti, isu area yang 

berkembang di sekitar Jerman. Dalam hal ini konflik Libya dan krisis eurozone 

yang mempengaruhi pengambilan kebijakan Jerman. Sedangkan krisis yang 

terjadi eslalasi yakni konflik sipil di Libya sebagai efek domino dari Arab Spring 

dimana rakyat Libya berdemo  menuntut turunnya pemerintah Muamar Khaddafi 

yang telah berkuasa selama 41 tahun di Libya. Demonstrasi yang berlangsung 

kemudian berubah menjadi kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan masal 

yang dilakukan oleh pemerintahan Khaddafi terhadap rakyat sipil anti pemerintah 

Libya. 

Keempat adalah Size. Size juga berhubungan dengan perbandingan antar aktor 

dalam sistem internasional yang pada akhirnya menghasilkan gambaran diri dan 

peran negara dalam sistem internasional. Jerman memiliki image sebagai negara 

demokratis yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara yang 

mendukung dan mempromosikan adanya responsibility to protect oleh PBB 

dengan menerbitkan white paper German Security Policy and the Future of 

Bundeswehr pada tahun 2006. Role Jerman sendiri dalam penyelesaian konflik 

Libya melalui DK PBB sendiri adalah sebagai negara yang menginisiasi untuk 

menangguhkan keanggotaan Libya di PBB. Jerman juga terlibat dalam 

penyusunan resolusi 1970 bagi Libya untuk menghentikan kekerasan 

pemerintahan Khaddafi gterhadap rakyatnya. 

Kelima, Geografi. Geografis yang dimaksud dalam sumber eksternal ini 

berarti melihat posisi negara terhadap negara lain dan berfokus pada dampak 
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geografis suatu negara terhadap pengambilan suatu kebijakan. Jerman sendiri 

berada di Benua Eropa sedangkan Libya berada di Afrika Utara. Konflik Libya 

sendiri dapat membawa dampak bagi Jerman dimana eskalasi konflik 

menyebabkan peningkatan pengungsi konflik dari Libya. 

Keenam, Teknologi. Dapat dilihat dari perubahan teknologi dalam 

lingkungan internasional yang dapat mempengaruhi teknologi militer. Perubahan 

teknologi ini dapat dilihat dari kekuatan, kapasitas dan kapabilitas alusista yang 

dimiliki suatu negara. Jerman adalah salah satu negara produsen senjata teknologi 

tinggi. Meskipun tidak ikut dalam intervensi ke Libya namun ditemukan banyak 

teknologi Jerman yang digunakan oleh militer Libya dalam konflik. 

2.3.2 Internal Change  

Petama, culture and history dalam hal ini berupa nilai, norma, sejarah dan 

tradisi yang dijunjung dalam anggota masyarakat yang menjadi dasar kebijakan 

luar negeri Jerman. Multikulturalisme, berorientasi pada nilai dan berorientasi 

pada interest adalah nilai yang sering digunakan Jerman dalam urusan luar 

negerinya 

Kedua, social structure. Struktur sosial berpengaruh dalam kebijakan luar 

negeri dengan adanya kelompok atau individu tertentu yang memiliki akses dalam 

pembuatan kebijakan luar negeri. Pengambilan kebijakan Jerman dapat diteliti 

melalui interest group yang memiliki akses di pemerintahan. Salah satu interest 

group yakni The German Bond for Military Employees atau Deutscher 

BundeswehrVerband (DBwV) merilis press release yang berisikan ketidak 



33 
 

setujuannya terhadap intervensi militer ke Libya. Organisasi independen yang 

menganalisa keamanan dan politik internasional di Jerman juga aktif memberikan 

pendapatnya bahwa intervensi militer ke Libya tidak sesuai dengan kepentingan 

negara dan Uni Eropa. 

Ketiga, economic development. Untuk melihat bagaimana pembangunan 

ekonomi ini berpengaruh adalah dengan melihat GNP dan proporsi pendanaan 

Jerman untuk urusan luar negeri lainnya. Terdapat perubahan proporsi GNP 

terhadap anggaran militer. Kanselir Angela Merkel mengusulkan pemotongan 

anggaran pertahanan sebesar 8 miliar Euro antara tahun 2011-2014 akibat krisis 

utang luar negeri negara selain itu, Libya merupakan ekportir minyak dan gas 

terbesar ke lima bagi Jerman sehingga peran Libya penting dalam menjaga enegry 

security Jerman. 

Keempat, mood of opinion. Dalam hal ini mood of opinion dapat dilihat 

melalui survey atau polling. Jika dikaitkan dengan kasus maka opini publik dapat 

dilihat mengenai pandangan masyarakat Jerman dalam memandang no fly zone 

yang dibahas dalam DK PBB dimana Jerman turut berpartisipasi didalamnya. 

Opini masyarakat Jerman diukur melalui polling dimana pada awalnya 62 persen 

mendukung intervensi militer ke Libya dimana dan 65 persen menolak militer 

Jerman untuk ikut dalam intervensi dan opini tersebut berubah selang dua hari 

menjelang vote. 

Kelima, situational factors: internal. Sumber ini diukur melalui isu domestik. 

Isu domestik yang sedang menjadi perhatian pemerintah Jerman yakni masalah 
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isu reaktor nuklir yang menyebabkan demontrasi di berbagai kota di Jerman. 

Selain itu, 10 hari setelah pemungutan suara terkait intervensi militer di Dewan 

Keamanan PBB akan ada pemilu di Rhineland-Palatinate, Baden-Württemberg 

dan Saxony-Anhalt. Pemilu ini sangat penting dimana elektabilitas partai koalisis 

pemerintah yang dinaungi Guido Westerwelle mengalami penurunan menjadi 4 %  

dibandingkan tahun 2009 yakni 14%. 

Keenam,  political accountability. Sumber ini dapat dinilai melalui 

pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Hal ini dapat dilihat melalui 

keterbukaan pemerintah terhadap rakyat yakni melalui pemilu dan persaingan 

antar partai. Kasus abstainnya Jerman dalam intervensi Libya dikarenakan pada 

koaliasi CDU/CSU dengan SPD berubah menjadi CDU/CSU dengan FDP dimana 

kepentingan yang dibawa partai dan pandangan akan intervensi mengalami 

perubahan.  

Ketujuh, goverment sructure dapat dilihat melalui bentuk pemerintahan, 

sistem kabinet dan sistem partai.  Bentuk pemerintahan Jerman adalah demokratis 

dimana untuk intervensi militer ke luar negeri harus melalui vote di parlemen. 

Sedangkan sistem pemerintahan Jerman adalah parlementer dimana kebijakan 

yang berhubungan dengan misi militer Jerman dipengaruhi oleh keputusan 

parlemen melalui vote. Eksekutif dan legislatif memiliki hubungan yang erat. 

Eksekutif dan legislatif Jerman sendiri didominasi oleh partai Liberal Konservatif 

yakni koalisi antara Christian Democratic Union (CDU)/ Christian Social Union 

(CSU) dan Free Democratic Party (FPD) dengan opisisinya yakni Social 

Democratic Party (SPD), The Left dan The Greens. Sistem partai di Jerman yang 
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terdiri dari multipartai juga turut mempengaruhi dimana kepentingan yang dibawa 

masing-masing partai semakin beragam. Pada tahun 2011 terdapat 6 partai yang 

berhasil mendapatkan kursi di parlemen yakni CDU, CSU, SPD, FDP, The Left 

dan The Green. 

2.3.3 Leadership 

Value, talent, experiences and personalities of leader. Merupakan nilai, 

bakat, pengalaman dalam membuat kebijakan serta kepribadian yang dianut oleh 

para pembuat kebijakan dalam hal ini yakni Angela Merkel sebagai kanselir 

mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan mereka. 

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel  Indikator Parameter Operasionalisasi 
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System 
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sebagai tempat 

voting resolusi 1973 

yang mempengaruhi 

abstainnya Jerman  

Allliance Existing 

Alliance  

Aliansi Jerman 

yakni NATO 

sebagai pelaksana 

intervensi dan 

pengaruhnya bagi 

keputusan Jerman. 

Situational 

factors: 

external 

 

Issue Area Penanganan konflik 

Libya dan krisis 
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kebijakan Jerman 

Crisis Eskalasi konflik 

Libya dimana 
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demonstrasi 

berubah menjadi 

konflik senjata 

karena pemerintah 

menggunakan 

kekuatan militer 

untuk menekan 

demonstran anti 

pemerintah. 

Size Self Image Jerman memiliki 

image sebagai 

negara demokratis 

yang menjunjung 

tinggi Hak Asasi 

Manusia dan negara 

yang mendukung 

dan 

mempromosikan  

adanya 

responsibility to 

protect oleh PBB 

dengan menerbitkan 

white paper German 

Security Policy and 

the Future of 

Bundeswehr pada 

tahun 2006. 

Role Peran Jerman dalam 

penyelesaian 

konflik di Libya 

adalah sebagai 

negara yang 

menginisiasi untuk 

menangguhkan 

keanggotaan Libya 

di Dewan Hak Asasi 

Manusia PBB 

karena pelanggaran 

HAM yang telah 

dilakukan oleh 

pemerintahnya. 

Selain itu Jerman 

juga terlibat dalam 

penyusunan resolusi 

1970 bagi Libya. 

Geography Nation‟s Konflik Libya dapat 
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position 

relative to other 

country 

meningkatkan 

pengungsi yang 

datang ke Eropa 

akibat konflik. 

Technology 

Military 

changes 

Jerman adalah salah 

satu negara 

produsen senjata 

teknologi tinggi. 

Meskipun tidak ikut 

dalam intervensi ke 

Libya namun 

ditemukan banyak 

teknologi Jerman 

yang digunakan 

oleh militer Libya 

dalam konflik. 

Internal 

Change 

Culture and 

History 

Value of 

foreign policy 

Dalam kebijakan 

luar negeri Jerman 

menganut nilai 

multikulturalisme, 

berorientasi pada 

nilai dan 

berorientasi pada 

interest. 

Social 

Structure  

Group or 

individual who 

has access to 

policy making 

process 

The German Bond 

for Military 

Employees (DBwV) 

merilis press 

release yang 

berisikan ketidak 

setujuannya 

terhadap intervensi 

militer ke Libya. 

Organisasi 

independen yang 

menganalisa 

keamanan dan 

politik internasional 

di Jerman juga aktif 

memberikan 

pendapatnya bahwa 

intervensi militer ke 

Libya tidak sesuai 

dengan kepentingan 

negara dan Uni 

Eropa. 
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Economic 

Development 

GNP 

proportion 

 

 

Adanya perubahan 

proporsi GNP 

terhadap anggaran 

militer. Kanselir 

Angela Merkel 

mengusulkan 

pemotongan 

anggaran 

pertahanan sebesar 

8 miliar Euro antara 

tahun 2011-2014 

akibat krisis utang 

Moods of 

Opinion 

Public opinion 

by poll 

Opini masyarakat 

Jerman terhadap 

intervensi militer 

yang diukur melalui 

polling dimana 62 

persen mendukung 

intervensi militer ke 

Libya dan 65 persen 

menolak militer 

Jerman untuk ikut 

dalam intervensi. 

Situational 

factors: 

internal 

 

Domestic Issue Sensitivitas 

masyrakat terhadap 

pemerintah sedang 

tinggi karena 

adanya isu 

perpanjangan 

penggunaan reaktor 

nuklir dan 10 hari 

setelah pemungutan 

suara terkait 

intervensi militer di 

Dewan Keamanan 

PBB akan ada 

pemilu di  

Rhineland-

Palatinate, Baden-

Württemberg and 

Saxony-Anhalt. 

Pemilu ini sangat 

penting dimana 

elektabilitas partai 

koalisis pemerintah 
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yang dinaungi 

Guido Westerwelle 

mengalami 

penurunan menjadi 

4 %  dibandingkan 

tahun 2009 yakni 

14%. 

Political 

Accountability 

 

Realization of 

goverment 

accountability 

Pada pemilu 2009 

terjadi perubahan 

koalisi 

pemerintahan 

Merkel dari 

CDU/CSU dengan 

SDP brubah 

menjadi CDU/CSU 

dengan FDP. 

Govermental 

structure 

 

Form of 

goverment 

Bentuk 

pemerintahan 

Jerman adalah 

Demokratis dimana 

untuk intervensi 

militer ke luar 

negeri harus melalui 

vote di parlemen. 

Situational 

factors: 

internal 

 

Goverment 

system 

 

 Sistem 

pemerintahan di 

Jerman adalah 

sistem parliamenter 

dimana eksekutif 

dan legislatif 

memiliki hubungan 

yang erat. Eksekutif 

dan legislatif 

Jerman sendiri 

didominasi oleh 

partai Liberal 

Konservatif yakni 

koalisi antara 

CDU/CSU dan FPD 

dengan opisisinya 

yakni SPD, The Left 

dan The Greens. 

Political 

Accountability 

 

Party system Jerman memiliki 

sistem multi partai 

sehingga 

kepentingan yang 
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dibawa masing-

masing partai 

beragam. Pada 

tahun 2011 terdapat 

6 partai yang 

berhasil 

mendapatkan kursi 

di parlemen yakni 

CDU, CSU, SPD, 

FDP, The Left dan 

The Green. 

Leadership 

Values, 

Talent, 

Experience, 

personalities 

of leader 

 

Talents of 

leader  

Talenta yang 

dimiliki Kanselir 

Angela Merkel yang 

mempengaruhi 

keputusannya dalam 

mengambil suatu 

kebijakan 

Experiences of 

leader 

Pengalaman 

terdahulu yang 

dimiliki Kanselir 

Angela Merkel yang 

mempengaruhi 

keputusannya dalam 

mengambil suatu 

kebijakan 

personalities of 

leader 

Kepribadian 

Kanselir Angela 

Merkel yang 

mempengaruhi 

keputusannya dalam 

mengambil suatu 

kebijakan. 

Sumber: Olahan Penulis 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang serta model adaptif yang dipilih penulis dalam 

penelitian ini maka faktor penyebab Jerman memilih untuk tidak berpartisipasi 

dalam intervensi Libya berdasarkan resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB tahun 

2011 adalah karena faktor eksternal faktor, faktor internal serta faktor 

kepemimpin. Menurut penulis faktor dominan adalah faktor moods of opinion 

dimana Jerman akan melaksanakan pemilihan umum 10 hari setelah vote resolusi 

Kebijakan luar negeri Jerman untuk tidak ikut serta dalam intervensi 

Libya tahun 2011 

Analisis Model Adaptive Rosenau 

Faktor Eksternal Faktor Kepemimpinan Faktor Internal 

Argumen Utama 

Kebijakan luar negeri Jerman dipengaruhi faktor perubahan eksternal, 

internal dan kepemimpinan dimana faktor dominan adalah faktor internal 

yakni moods of opinion dimana Jerman akan melaksanakan pemilihan 

umum 10 hari setelah vote resolusi 1973 oleh dewan Keamanan PBB 

sehingga pemerintah harus mengambil keputusan yang sesuai dengan opini 

rakyatnya. 
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1973 oleh Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah harus mengambil 

keputusan yang sesuai dengan opini rakyatnya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil penulis, maka penlitian ini 

menggunakan jenis penelitian eskplanatif dimana penulis berusaha 

megidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab munculnya fenomena 

yang sedang diteliti. 

3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri non partisipasi 

Jerman dalam intervensi ke Libya berdasarkan resolusi 1973 Dewan Keamanan 

PBB tahun 2011 dimana penulis akan mengkaji dan megidentifikasi faktor apa 

saja yang mempengaruhi ketidak ikut sertaan Jerman. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka yakni 

melakukan pencarian informasi dan data melalui buku, jurnal, koran, dokumen 

resmi, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian serta data-data 

lain yang ditemukan dari internet. Karena data yang diperoleh adalah data 

sekunder maka selanjutnya data-data tersebut akan dianlisis menggunakan teori 

dan konsep yang sesuai. 
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3.4 Teknik Analisa Data 

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini akan 

diolah menggunakan teknik analisa kualitatif dengan cara interpetasi data 

sekunder yang telah didapat kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep yang 

digunakan penulis sehingga diperoleh argumen yang tepat.  

3.5 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka memberikan gambaran sistematis dan terperinci dalam 

penelitian ini, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub 

bab sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama dalam skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab kedua dalam skripsi ini berisi studi terdahulu yang menjadi acuan 

penulis dalam melakukan penelitian, definisi konseptual yang berisi konsep dan 

teori yang digunakan penulis untuk menganalisis fenomena, definisi operasional 

yang berisi hubungan konsep dan teori yang digunakan dengan fenomena yang 

akan diteliti sehingga memudahkan peneliri untuk menghububgkan variabel dan 

data yang akan diuji, tingkat analisa, hipotesa serta alur pemikiran penulis. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga dalam skripsi ini meliputi jenis penelitian yang dipilih, ruang 

lingkup penelitian sebagai batasan dan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan sistematika penulisan. 

BAB IV PERAN JERMAN DALAM INTERVENSI MILITER DAN  

KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN TERKAIT INTERVENSI LIBYA 

TAHUN 2011 

 Bab keempat ini berisi mengenai gambaran umum fenomena yang sedang 

diteliti meliputi kebijakan luar negeri Jerman serta sejarah kontribusi Jerman 

dalam isu intervensi militer ke luar negeri. 

BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KETIDAKIKUTSERTAAN JERMAN DALAM INTERVENSI KE LIBYA 

TAHUN 2011 

Bab kelima dalam peneilitian ini berisi analisis keputusan Jerman memilih 

untuk tidak berpartisipasi dalam intervensi Libya pada tahun 2011 menggunakan 

model adaptif James Rosenau sehingga dapat diketahui faktor dominan yang 

mempengaruhi keputusan pengambilan kebijakan luar negeri Jerman. 

BAB VI PENUTUP 

Bab keenam ini memuat kesimpulan penelitian dan saran penulis bagi 

penelitian selanjutnya maupun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Jerman. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB IV  

PERAN JERMAN DALAM INTERVENSI MILITER DAN  KEBIJAKAN 

LUAR NEGERI JERMAN TERKAIT INTERVENSI LIBYA TAHUN 2011 

 

Pada bab IV ini, penulis akan menjelaskan lebih dalam mengenai 

kebijakan non partisipasi Jerman dalam intervensi ke Libya berdasarkan resolusi 

1973 DK PBB. Data-data terkait mengenai kebijakan luar negeri Jerman akan 

diuraikan dalam beberapa sub bab yakni mengenai peran jerman dalam intervensi  

militer baik melalui DK PBB, NATO maupun Uni Eropa. Kemudian sub bab 

selanjutnya akan menguraikan mengenai resolusi 1970 dan resolusi 1973 DK PBB 

dari bagaimana terbentuknya, isi resolusi dan aturan bagi negara anggota untuk 

melaksanakan resolusi tersebut. Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai non 

partisipasi jerman dalam intervensi ke Libya.  

4.1 Peran Jerman Dalam Isu Intervensi Kemanusiaan  

Setelah kalah dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Jerman runtuh baik 

secara politik maupun ekonomi. Jerman akhirnya berada dalam kekuasaan sekutu. 

Namun pada masa perang dingin, Jerman terbagi menjadi dua zona dimana 

Jerman Timur dikuaai oleh Uni Soviet sedangkan Jerman Barat dikuasai sekutu 

sejak tahun 1949. Pada masa tersebut beberapa negara barat dan amerika utara 

membentuk aliansi militer yakni NATO. Jerman sendiri baru bergabung dalam 

aliansi tersebut pada tahun 1955. Bergabungnya Jerman dalam NATO juga 

menandai terbentuknya kembali militer Jerman sebgai kekuatan defensif untuk 

menghalangi invasi Soviet ke Jerman Barat namun perintah dan kontrol atas 
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militer Jerman terintegrasi ke dalam NATO.
65

 Militer ini kemudian disebut 

sebagai Bundeswehr. Sampai dengan masa perang dingin, Jerman hanya 

menggunakan militernya untuk tujuan pertahanan nasional.  

Namun semenjak Uni Soviet runtuh yang mengakhiri masa perang dingin  

Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi satu negara federal dan 

mengembalikan kedaulatan Jerman. Reunifikasi tersebut juga menyatukan tentara 

Jerman Timur dalam Bundeswehr. Setelah reunifikasi tersebut Jerman 

menghadapi tuntutan masyarakat internasional untuk memainkan peran yang lebih 

luas dalam misi militer internasional. Penempatan militer Bundeswehr di luar 

wilayah NATO terjadi pada Agustus 1991 dimana Bundeswhr mengirimkan 

dukungan logistik pada United Nation Special Commission (UNISCOM) ke 

Irak.
66

 Angkatan Udara Jerman menyediakan pesawat angkut C-160 serta 

helikopter CH-53 dengan beberapa personil pendukung yang berbasis di Baghdad 

dan Bahrain.
67

  

 Jerman kemudian ikut dalam misi kemanusiaan dan operasi perdamaian 

dibawah mandat PBB. Pada Oktober 1991 Jerman mengirimkan 150 tenaga medis 

ke Kamboja sebagai bagian dari misi UNAMIC dan UNTAG dimana mereka 

bekerja untuk mendirikan dan menjaga sebuah rumah sakit selama 18 bulan.
68

 

Pada tahun 1992, Bundeswehr mengirimkan hampir 2000 personilnya ke Afrika 

                                                           
65

 Helga Hafterdorn, Germany‟s scession to NATO: 50 Years on. Diakses melalui: 

https://www.nato.int/docu/review/2005/issue2/english/history.htm pada 21 Januari 2018 
66
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67

Federal Ministry of Defence Germany, The Bundeswehr on Operations,. Op. Cit., Hal. 52.  
68

 Tyler Marshall,  Atlantic Alliance: Luftwaffe Draws Flak in Its Turkey Excursionı: But 

Germany‟s Deployment of Fighters Is More of a Political Gesture than a Military Threat., Los 

Angeles Times, Diakses melalui:  http://articles.latimes.com/1991-01-12/news/mn-

7164_1_german-militar pada 20 Januari 2018.  
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dibawah instruksi Kanselir Kohl tanpa persetujuan dari Bundestag ke Somalia 

untuk mrndukung operasi UNISOM II oleh PBB. Perang sipil di Somalia 

menyebabkan kerusuhan dan krisis kemanusiaan sehingga tentara Jerman 

ditugaskan untuk memberikan bantuan logistik serta membantu pekerjaan pasukan 

perdamaian.
69

 Satu tahun kemudian, Jerman ikut berpartisipasi dalam misi 

pimpinn NATO dalam konflik etnis di Balkan untuk memulai pemberlakuan no 

fly zone serta memblokade maritim Yugoslavia.
70

 Misi tersebut menambah 

perdebatan politik dalam domestik Jerman mengenai pengiriman militer ke luar 

negeri untuk tujuan perdamaian. Pengiriman militer tersebut berujung pada 

laporan oleh fraksi partai sosial demokrat dan Free demokratik ke mahkamah 

konstitusi federal. Mahkamah konstitusi federal menolak laporan tersebut karena 

mengacu pada pasal 24 ayat 2 Basic Law Jerman yakni: 

With a view to maintaining peace, the Federation may enter into a system of 

mutual collective security; in doing so it shall consent to such limitations upon its 

sovereign powers as will bring about and secure a lasting peace in Europe and 

among the nations of the world.
71 

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Jerman sewaktu waktu dapat ikut 

dalam sistem keamanan kolektif seperti PBB dan NATO maka Jerman dapat 

menggunakan militernya untuk berpartisipasi dalam operasi yang dilaksanakan 

oleh sistem tersebut dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini 

                                                           
69

 Federal Ministry of Defence Germany, The Bundeswehr on Operations., Op.Cit hal. 52 
70

 NATO, A Short History of NATO. Diakses melalui: 
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termasuk ikut dalam operasi militer di luar negeri. Keputusan tersebut 

diberlakukan dengan catatan harus disetujui oleh Bundestag. Karena penetapan 

hak perogratif parlemen atas pengiriman militer ke luar negeri maka Bundeswehr 

juga disebut sebagai tentara parlementer.
72

 Pada 22 July 1994 diadakan sidang 

khusus di Bundestag untuk membahas mengenai pasal tersebut dimana Bundestag 

melakukan voting dengan 421 suara setuju, 48 suara menentang dan 16 abstain. 

Dengan demikian maka disetujui pngerahan militer bersenjata untuk berpatisipasi 

dalam operasi militer yang dilakukan NATO sebagai langkah untuk 

merealisasikan resolusi DK PBB mengenai embargo maritim di Laut Adriatik dan 

no fly zone di Bosnia dan Herzegovina.
73

  

Dalam oprasi militer NATO di Bosnia dan Herzegovina sendiri berlanjut 

dengan meluncurkan Operation Impementation Force (IFOR).  Bundestag sendiri 

menyetujui untuk mengirimkan militernya dalam misi IFOR dengan maksimum 

4000 personel. Satu tahun kemudian IFOR digantikan dengan Stabilization Force 

(SFOR) yang kemudian bertransformasi menjadi operasi yang dikontrol oleh Uni 

Eropa atau EUFOR Althea. Bundestag terus memperpanjang mandat bagi 

militernya ddi Bosnia dan Herzegovina hingga ditarik pada september 2012.
74

 

Dalam oeprasi militer di Bosnia selama 17 tahun, Bundeswwehr telah 

mengirimkan setidaknya 50.000 personil militer.
75
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 Pada akhir 1990an konflik etnis di bekas Yugoslavia meletus lagi di 

Kosovo. Konflik Kososvo merupakan konflik yang terjadi karena Pasukan 

Pembebasan Kosvo Kosovo menuntut kemerdekaan Kosovo pada pemerintah 

Serbia.
76

 Konflik senjata tak terelakkan kemudian menyebabkan pelanggaran 

HAM besar-besaran dan deportasi penduduk Albanian Kosovo.
77

 Konflik tersebut 

menewaskan setidaknya 1500 etnis Albanian Kosovo dan memaksa sekitar 

400.000 orang mengungsi.
78

 Pada saat itu Jerman lagi-lagi dihadapkan pada 

keikutsertaan dalam konflik dimana setelah pesawat NATO ditembaki oleh militer 

Serbia, NATO meminta Jerman untuk mengirimkan jet tempur ECR (Electronic 

Combat/Reconnaissance) untuk melacak dan megidentifikasi pesawat musuh. 

Jerman dalam posisi yang sulit karena hanya Jerman aliansi di Eropa yang 

memiliki jet tersebut. Kanselir Gerhard Schroeder menyetujui pengirman jet 

tempurnya.  

Jerman kembali diminta untuk mengirimkan tambahan kekuatan udara karena 

situasi di Kosovo yang memburuk dan perundingan dengan Serbia yang gagal. 

NATO kemudian merencanakan untuk melakukan kampanye pengeboman udara. 

Jerman berada dalam posisi yang sulit karena berarti operasi NATO merupakan 

tindakan ofensif dimana dalam operasi-operasi yang diikuti Jerman, Jerman hanya 

berpatisipasi dalam operasi penjaga perdamaian dan operasi defensif. Operasi 

tersebut tidak mempunyai mandat legal dari DK PBB karena veto Rusia dan 

dalam pertemuan DK PBB karena dianggap sebagai tindakan ofensif. Ketika 

                                                           
76
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Serbia akhirnya menyerah dan menyetujui untuk melakukan gencatan senjata, DK 

PBB memandatkan misi penjaga perdamaian di Balkan yakni Kosovo Force 

(KFOR) yang dilaksanakan oleh NATO. Bundestag pun setuju untuk 

mengirimkan militernya sebagai bangian dalam KFOR. Bundeswehr sendiri 

mengirimkan setidaknya 8500 tentaranya setelah gencatan senjata. Sebagai bagian 

dari Operation Alied Force NATO, 14 pesawat tempur Jerman telah terbang 

untuk 500 misi dan membom target di Serbia.
79

 Misi ini merupakan serangan 

ofensif pertama yang dilakukan oleh Jerman semenjak Perang Dunia II. 

Tidak berhenti pada operasi militer di Kosovo, Jerman kembali terlibat dalam 

oeprasi militer yang panjang di Afganistan. Akibat serangan teroris pada gedung 

World Trade Centre (WTC) di AS pada 11 September 2011, Amerika Serikat dan 

beberapa sekutunya melancarkan serangan militer terhadap Al Qaeda dan Taliban 

di Afghanistan karena dianggap bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Operasi ini dikenal sebagai Operation Enduring Freedom. Pada tanggal 19 

September 2001, Bundestag Jerman mengkonfirmasi komitmen Jerman 

berdasarkan Pasal 5 Traktat Atlantik Utara. Dalam keputusannya pada tanggal 16 

November 2001, Bundestag Jerman menyetujui untuk pertama kalinya pasukan 

bersenjata Jerman bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain 

dalam koalisi antiteroris dalam perang militer melawan terorisme internasional. 

Berdasarkan keputusan ini, Bundeswehr berpartisipasi dalam OEF dan Operation 

Active Endeavour (OAE). 
80
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Dibawah mandat resolusi PBB 1368 kemudian dibentuk Internastional 

Security Assistance Force (ISAF) sebagai pasukan penjaga perdamaian dan 

stabilisasi. ISAF pada awalnya dipimpin oleh negara peserta dalam operasi 

tersebut secara bergilir, namun pada bulan Agustus 2004, NATO mengambil alih 

komando. Dalam partisispasinya dalam misi ISAF Bundestag menyetujui 

pengiriman sampai dengan 1200 tentara unuk misi ISAF. Sejak saat itu Bundestag 

telah melakukan vote tahuan untuk memperpanjang misi Bundeswehr sebagai 

bagian dari kontingen NATO. 
81

 Sampai dengan 2010 Jerman telah mengirimkan 

setidaknya 5000 personel militer.
82

 

Pada tahun 2003 perang sipil antara pemerintah Sudan dengan berbagai 

kelompok pemberontak bersenjata meletus di Darfur. Konflik tersebut 

menelannbanyak korban jiwa dan setidaknya 1.8 juta penduduknya kehilangan 

tempat tinggal.
83

 Upaya diplomatik dan politik dilakukan untuk mencapai 

perdamaian namun konflik tidak juga berakhir. Uni Afrika mengambil insiatif 

untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian yang disebut sebagai African 

Union Mission in Sudan (AMIS) pada tahun 2004 dimana sampai dengan 2005 

terdapat 7000 tentara yang tergabung dalam misi tersebut. 
84

 Jerman mendukung 

misi tersebut dengan mengirimkan personil, bantuan finansial serta bantuan 

logistik seperti menyediakan transportasi udara dan mengirimkan 4 petugas 
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kepolisian untuk tujuan pelatihan.
85

 Setelah beberapa upaya politik yang 

dilakukan gagal maka DK PBB mengeluarkan resolusi 1976 pada tahun 2007 

yang memberikan wewenang kepada UN Mission in Darfur (UNAMID) untuk 

melindungi warga sipil Darfur. AMIS kemudian bergabung dengan UNAMID dan 

menjadi pasukan penjaga perdamaian dengan militer terbanyak yakni sebanyak 

24.630 tentara. 
86

 

Konflik serupa juga terjadi di Côte d‟Ivoire dimana militer pemerintah 

melancarkan serangan terhadap warga sipil sebelum dilakukan pemilihan presiden 

paa 2010. Pasukan dari oposisi pemerintah gagal melindungi warga sipil sehingga 

menyebabkan warga Côte d‟Ivoire harus meninggalkan rumah mereka dan 

mengungsi. PBB kemudian memutuskan ikut dalam penyelesaian konflik dengan 

mengawal proses pemilu di Afrika. PBB bersama dengan Uni Afrika 

mengirimkan pasukan ke Côte d‟Ivoire. Pemerintah Jerman sendiri aktif 

mendukung resolusi DK PBB untuk mengakhiri  konflik Côte d‟Ivoire. 

Dalam konflik yang terjadi di Sudan, Jerman  sendiri ikut terlibat dalam 

penyelsaian konflik melalui operasi ARTEMIS dan mengambil peran sebagai 

pemimpin dalam misi EUFOR RD Congo. Konflik Kongo sendiri sudah 

berlangsung sejak tahun 1998 dimana terkadi konflik antara pasukan 

pemerintahan dan kelompok pemberontak sehingga terjadi pelanggaran HAM. 

Untuk mencegah bencana kemanusiaan Uni Eropa mengirimkan misi ARTEMIS 
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yang dipimpin oleh Perancis ke Kongo.
87

  Berdasarkan reolusi DK PBB 1484 

tahun 2003 terhadap Kongo, Bundeswehr ikut dalam operasi ARTEMIS dari 

tanggal 18 sampai 25 september 2003 dengan melakukan operasi airlift antara 

Jerman dan Uganda dengan menggunakan pesawat Transall C160,  menyiapkan 

pesawat Airbus A130 yang disiagakan untuk evakuasi medis dan mengirimkan 

petugas untuk mendukung komando dan mengontrol jalannya operasi.
88

 Sebanyak 

35 tentara dikerahkan untuk operasi airlift, ekitar 60 tentara untuk evakuasi medis 

dan dua tentara ke markas ARTEMIS di Perancis.
89

 

Sebagai bagian dari proses perdamaian dan membangun pemerintahan yang 

demokratis dan terlegitimasi, para pihak yang berkonflik sepakat untuk 

melakukan pemilihan presiden dengan bebas dan transparan. PBB meminta Uni 

Eropa untuk membantu mengawal pemilu tersebut. Uni Eropa membentuk misi 

yakni EUFOR RD Congo untuk memastikan keamanan pemilu yang dilaksankan 

pertama kali dalam 40 tahun serta membantu tugas pasukan perdamaian PBB, 

MONUC. Pengiriman misi militer ke Kongo sendiri didasarkan pada resolusi 

1671. Bundestag sendiri menyetujui pengiriman militer Jerman  sampai dengan 

780 personil dalam misi EUFOR RD Congo. Jerman mengambil peran dalam 

level strategis yakni kantor pusat operasional dan  Perancis dalam level taktik. 
90
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4.2 Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Libya 

4.2.1 Resolusi 1970  

Sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik yang disertai kekerasan oleh 

pemerintah Libya terhadap warga sipil, DK PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB 

1970 pada 26 Februari 2011.
91

 Resolusi ini disetujui secara bulat oleh 15 anggota 

permanen dan non permanen DK PBB. Resolusi 1970 dikeluarkan sebagai upaya 

DK PBB untuk melaksanakan peacemaking di Libya. Resolusi ini sendiri 

merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan oleh PBB untuk menangani konflik 

Libya. Resolusi ini dikeluarkan untuk mengungkapkan keprihatinan atas situasi 

konflik di Libya serta mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. 
92

 

Resolusi DK PBB ini dikeluarkan dalam rangka  menyambut kutukan Liga 

Arab, Uni Afrika, Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam atas 

pelanggaran yang serius terhadap HAM, hukum HAM internasional  yang terjadi 

di Libya. Selain itu, DK PBB mneyambut resolusi Dewan HAM yang dikeluarkan 

pada tanggal 25 Februari 2011 untuk segera dikirimkan komisi internasional 

independen untuk melaksanakan penyelidikan atas semua pelanggaran terhadap 

hukum HAM internasional yang terjadi di Libya.
93

 Penyelidikan ini dilakukan 

untuk menemukan fakta atas pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga 

akhirnya dapat diidentifikasi pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kejahatan 

tersebut.  
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Mengingat pemerintah Libya memiliki tanggung jawab untuk melindungi 

penduduknya, menghormati kebebasan untuk berkumpul, kebebasan berekspresi 

serta kebebasan media. Melalui pasal 16 Statuta Roma maka tidak ada 

penyelidikan atau penuntutan dapat dimulai atau dilanjutkan oleh Pengadilan 

Pidana Internasional dalam jangka waktu 12 bulan atas permintaan DK PBB. 

Mengingat kepedulian atas keselamatan warga negara sing dan hak-hak mereka di 

Libya meminta komitmen pemerintah Libya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, 

integritas teritorial dan kesatuan nasional Libya. 
94

 

Selain itu mengingat tanggung jawab untuk mrnjaga perdamaian dan 

keamanan internasional, bertindak dibawah Piagam Bab VII Piagam PBB pasal 

41 maka DK PBB meminta untuk segera diakhirinya kekerasan dan mengambil 

langkah-langkah untuk memenuhi tuntutan masyarakat,  mendesak pemerintah 

Libya untuk menghormati HAM dan hukum HAM internasional,  memberikan 

akses langsung untuk monitor HAM internasional, memastikan keamanan semua 

warga negara asing serta aset mereka dan memfasilitasi kepergian mereka untuk 

meninggalkan Libya serta segera menarik batasan yang diberikan pada semua 

bentuk media.
95

 Selain itu juga meminta semua negara anggota untuk bekerjasama 

dalam mengevakuasi warga negara asing yang ingin meninggalkan Libya. 

DK PBB juga memutuskan untuk melakukan embargo sennjata sehingga 

semua negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

melakukan pencegahan terhadap pasokan, penjualan, pengiriman langsung dan 
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tidak langsung semua jenis senjata, amunisi, kendaraan dan peralatan militer, 

bantuan militer baik teknis, pelatihan, keuangan maupun personel militer.
96

 DK 

PBB juga memutuskan untuk memberlakukan travel ban dimana semua negara 

anggota diminta untuk mencegah oarang-orang yang terdaftar dalam lampiran1 

Resolusi 1970 ini untuk masuk atau transit ke wilayah mereka.
97

 Orang-orang 

yang tersdaftar dalam Lampiran 1 merupakan petinggi pemerintah Libya dan 

mereka yang memiliki hubungan dengan Khaddafi. 

Selain travel ban, DK PBB  juga memutuskan agar semua negara anggota 

membekukan semua dana, aset keuangan dan sumber daya ekonomi yang berada 

di wilayah mereka dimana aset tersebut dimiliki secara langsung atau tidak 

langsung oleh individu yang terdaftar dalam lampiran II resolusi 1970.
98

 Hal ini 

berarti PBB memberlakukan embargo ekonomi selama terjadi kekerasan di Libya. 

Anggota PBB  diminta untuk bertindak dan  bekerjasama dibawah 

pimpinan Sekretaris Jenderal untuk memfasilitasi dan mendukung lambaga 

kemanusiaan dan menyediakan bantuan kemanusiaan ke Libya. PBB juga 

meminta negara-negara yang bersangkutan untuk menjaga kemanan dan secara 

teratur menginformasikan kepada DK PBB mengenai progres  tindakan yang 

dilakukan namun jika tidak ada kemajuan setalh diambil tindakan-tindakan 

tersebut maka DK PBB dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan lain 

untuk menyelesaikan konflik Libya. 
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4.2.2 Resolusi 1973  

Karena pemerintah Libya tidak melaksanakan Resolusi 1970 dan konflik 

yang terjadi tetap tidak mengalami perubahan, maka DK PBB kemudian kembali 

mengadakan pertemuan dan menghasilkan Resolusi 1973 pada 17 Maret 2017.
99

 

Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sipil Libya dan meghentikan 

kekerasan  yang meningkat yang mengakibatkan pelanggaran HAM di Libya. 

DK PBB mengutuk tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM berat 

terhadap warga sipil Libya yang dilakukan oleh pemerintah Libya maka sesuaiai 

hukum humaniter internasional yang didasarkan pada resolusi 1938 yang 

dikeluarkan pada tahun 2006 maka konflik dan serangan yang meluas di Libya 

digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, 

diberlakukan zona larangan terbang terhadap Libya sebagai tindakan pencegahan 

untuk melindungi rakyat sipil Libya dan warga asing yang berada di Libya. 

DK PBB memberikan wewenang bagi negara-negara anggota yang telah 

menginformasikan pada sekretaris jenderal PBB baik bertindak secara nasional 

atau melalui organisasi dan perjanjian regional untuk bekerjasama dengan 

sektretaris enderal PBB mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk 

melindungi warga sipil yang berada di bawah ancaman kekerasan di Libya.
100

 

Negra anggota yang mengambil tindakan untuk melindungi warga sipil Libya 
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harus melaporkan tindakan apa yang akan mereka ambil kepada sekretaris 

jenderal. 

DK PBB memutuskan untuk menetapkan zona larangan terbang terhadap 

semua penerbangan di wilayah udara Libya untuk membantu melindungi warga 

sipil. Namun diberikan pengecualian dimana larangan terbang tersebut tidak 

diberlakukan bagi penerbangan yang memiliki tujuan utama untuk kemanusiaan 

seperti mengantarkan atau memfasilitasi penyerahan bantuan kemanusiaan atau 

mengevakuasi warga negara asing dari Libya. 
101

 Intervensi militer ke Libya 

kemudian dilaksanakan oleh anggota PBB yang dikomandani oleh Perancis. 

Kemudian intervensi diambil oleh aliansi NATO.  

4.3 Kebijakan Luar Negeri Jerman 

4.3.1 Kebijakan Luar Negeri Jerman Terhadap Libya 

Kebijakan luar negeri Jerman terkait isu kemanusiaan mengalami 

perubahan dalam menangani isu kemanusiaan di Libya. Jerman yang pada tahun 

2011 duduk sebagai anggota non permanen DK PBB dihadapkan pada pilihan 

yang sulit untuk menangani krisis di Libya dimana pemerintahan Khadaffi 

menggunakan kekerasan dan militer untuk menekan demonstran di negaranya.  

Jerman memutuskan untuk abstain dalam vote Resolusi 1973 pada 17 Maret 2011 

sebagai mandat resmi PBB untuk melaksanakan intervensi ke Libya. Keputusan 

Jerman untuk vote abstain ini diinterpretasikan dengan makna „tidak‟ untuk 

intervensi,  berbeda dengan anggota DK PBB lain yang sama sama abstain yakni 
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Rusia dan China.
102

 Vote abstain China dan Rusia dianggap sebagai „ya‟ untuk 

intervensi secara terselubung dimana mereka bisa saja mengunakan hak veto 

untuk menolak intervensi.
103

 Terdapat banyak pendapat ahli mengenai abstainnya 

Jerman dalam intervensi ini. Pertama spekulasi bahwa abstain Jerman dianggap 

sebagai cara untuk lebih independen dari aliansi barat pimpinan Amerika Serikat 

104
 Pengamat lain melihat abstain Jerman sebagai konfirmasi culture of restrain 

Jerman. 
105

 Spekukasi datang dari jurnalis dan akdemisi Jerman dimana abstain 

Jerman dianggap sebagai kesalahan diplomatik.
106

 Aspek paling penting dalam 

keputusan yang berkaitan dengan militer, Jerman memerlukan waktu untuk voting 

dalam domestiknya. 

Keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam intervensi militer ke Libya 

secara resmi terjadi ketika perwakilan resmi Jerman untuk PBB yakni Peter Wittig 

menyatakan bahwa negaranya memilih abstain dalam vote resolusi 1973. 

“Decisions on the use of military force are always extremely difficult to 

take. We have carefully considered the options of using military force, its 

implications as well as its limitations. We see great risks. The likelihood of large-

scale loss of life should not be underestimated. If the steps proposed turn out to be 

ineffective, we see the danger of being drawn into a protracted military conflict 

that would affect the wider region. We should not enter a military confrontation 

on the optimistic assumption that quick results with few casualties will be 
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achieved. Germany, therefore, has decided not to support a military option as 

foreseen particularly in OP 4 and OP 8 of the resolution. Furthermore, Germany 

will not contribute to such a military effort with its own forces”.
107

 

 Petter Wittig menyatakan bahwa Jerman prihatin dengan keadaan rakyat 

Libya dan percaya bahwa memperketat sanksi merupakan cara memotong dana 

yang telah menopang rezim Khaddafi. Wittig juga menyatakan bahwa keputusan 

untuk menggunakan kekuatan militer sangat sulit untuk dilakukan dimana Jerman 

melihat banyak resiko dan kemungkinan banyaknya korban yang akan timbul 

tidak bisa diremehkan. Bahkan mereka yang berpartisipasidalam intervensi militer 

dapat ditarik ke dalam konflik militer yang berkepanjangan dengan wilayah yang 

lebih luas. Diakhir pernyataannya Wittig Menayatakan bahwa Jerman 

memutuskan untuk tidak mendukung resolusi tersebut dan tidak akan 

mengkontribusikan kekuatannya dalam semua upaya militer yang muncul dari 

pelaksanaannya. Sehingga Jerman memilih untuk abstain dalam vote. 

Untuk mendukung abstain negaranya, Menteri luar negeri Jerman Guido 

Weterwelle memberikan pernyataan kebijakan mengenai perkembangan krisis 

Libya dihadapan Bundestag sehari setelah Petter Witig menyatakan Jerman 

abstain dalam Resolusi 1973 DK PBB. Westerwelle menyebutkan bahwa Jerman 

mendukung elemen dalam resolusi 1973 yakni melalui sanksi terhadap Khaddafi 
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untuk diperketat. Jerman tetap mendorong untuk diberikannya sanksi ekonomi 

yang lebih luas terhadap Libya. 
108

 

Westerwelle menyebutkan bahwa tindakan militer bukanlah jalan untuk 

menyelesaikan krisis Libya. Selain meningkatkan tekanan dan sanksi, juga 

diperlukan perpanjangan waktu sanksi terhadap Libya sehingga nantinya 

berdampak luas pada semua aspek keuangan dan ekonomi.
109

 Westerwelle 

menyatakan bahwa resolusi 1973 yang memberikan legitimasi untuk penggunaan 

kekuatan militer oleh negara-negara anggota PBB sulit untuk dilakukan. 

Westerwelle mencoba membela kebijakan untuk abstain dengan menyebutkan 

bahwa operasi militer Bundeswehr ke luar negeri harus dibawah mandat 

Bundestag bukan pemerintah. 
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BAB V 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KETIDAKIKUTSERTAAN JERMAN DALAM INTERVENSI KE LIBYA 

TAHUN 2011 

Pada bab ini penulis akan menganalisis secara mendalam mengenai 

kebijakan non partisipasi Jerman dalam intervensi ke Libya didasarkan pada 

indikator-indikator model adaptif Rossenau yang telah dipaparkan dalam 

operasionalisasi konsep.  Berdasarkan model adaptif maka sumber-sumber yang 

mempengaruhi diambilnya kebijakan luar negeri tersebut adalah perubahan 

eksternal, internal dan kepemimpinan. 

5.1 Perubahan Eksternal 

5.2.1 Great Power Structure 

Dalam variabel ini terdapat indikator polaritas negara dalam sistem 

internasional yang akan menjelaskan pola hubungan negara dalam sistem 

internasional. pola hubungan ini terbentuk melalui hubungan antar negara dalam 

berbagai aspek dengan tidak melupakan adanya great power dan distribusi power 

antar negara-negara dalam pola hubungan tersebut.
110

  Power suatu negara dapat 

dilihat melalui ekonomi, kapabilitas militer dan keanggotannya dalam organisasi 

internasional. 

Dalam fenomena pengambilan kebijakan Jerman terhadap Libya maka 

dapat dilihat melalui distribusi power yang ada dalam DK PBB. BRIC yakni 

Brazil, Rusia, India dan China pada vote resolusi 1973 sama-sama abstain dengan 
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Jerman dua anggotanya yakni Rusia dan China merupakan anggota permanen 

sednagkan sisanya sebagai anggota non permanen pada tahun 2010-2013. Selain 

itu anggota permanen PBB yang merupakan aliansi Jerman di Uni Eropa seperti 

Perancis dan Inggris ditambah pula dengan Amerika Serikat menjadi negara-

negara dengan power penting yang terkait dengan keputusan Jerman. Fenomena 

tersebut akan dikaitkan dengan isu yang penulis teliti untuk menjawab analisi 

dibalik keputusan Jerman untuk tidak ikut dalam intervensi Libya. Negara-negara 

yang telah disebutkan diatas, ikut andil dalam upaya penyelesaian konflik Libya 

dalam DK PBB maka akan dijelaskan bagaimana peran dan kapabilitas masing-

masing negara dalam konflik sehingga memberikan pengaruh terhadap kebijakan 

Jerman. 

Brazil 

 Brazil adalah negara terbesar kelima di dunia baik dalam sektor teritori 

maupun populasi. Dengan basis sumber daya alam yang sangat besar, Brazil 

menjadi salah satu eksportir produk pertanian dan mineral dunia. Sebagai negara 

dengan basis industri yang maju, Brazil sedang mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang pesat. Brazil menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Amerika Selatan 

dan menjadi stakeholder terbesar dalam organisasi regional di Amerika Latin 

yakni Mercosur (Argentina, Barzil, Paraguay, Uruguay dan Venezuela) dengan 

menghasilkan 80% GDP dari Mercosur.
111

 Brazil berhasil mendapatkan GDP 
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sebesar 2.6 triiun dollar AS. 
112

 Dari tahun  ke tahun GDP Brazil mengalami 

peningkatan sebsar 2.3% pada 1980-1999, 3.7% pada  2000-2010 dan  

diperkirakan sekitar  4.1% untuk tahun 2015.
113

 

Brazil secara aktif telah menjankan kebijakan yang lebih besar dalam 

sektor ekonomi maupun politik terhadap negara tetangganya di Amerika Selatan 

serta Amerika Tengah.  Selain itu pengaruh Brazil sebagai emerging power dalam 

regional juga dibuktikan dengan kekuatan Brazil dalam organisasi Mercosur. 

Brazil juga berpartisipasi dalam berbagai institusi multilateral seperti PBB, 

Worldbank dan Group of Twenty (G20). Brazil memiliki partisipasi yang panjang 

dalam DK PBB. Bahkan dalam negosiasi Dumbarton Oaks tahun 1944 yang 

menyusun draft Piagam PBB, AS mengusulkan Brazil sebagai perwakilan dari 

Amerika Latin. Brazil berhasil mendapatlkan kursi sebagai anggota non permanen 

DK PBB lebih banyak dari emerging power lainnya. Brazil menjadi kontributor 

terbesar ke 28 dalam operasi perdamaian PBB. Tahun 2012 setidaknya Brazil 

menyumbang 1700 tentara dalam operasi PBB. Sejak tahun 2004 Brazil bahkan 

telah memimpin misi PBB yakni United Nations Stabilisation Mission in Haiti 

(MINUSTAH).  

Brazil juga memainkan peran penting dalam intervensi Libya oleh PBB 

dimana Brazil memilih abstain. Perwakilan Brazil di PBB menjelaskan bahwa 

abstain Brazil bukan berarti Brazil mendukung rezim Khaddafi namun lebih pada 
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efek yang tidak diinginkan yakni akan lebih membawa bahaya dari pada 

keselamatan bagi penduduk sipil Libya yang ingin mereka lindungi.
114

 Melalui 

Group of Four (G4) Brazil bersama dengan Jerman, India dan Jepang 

mempromosikan membership refrorm dan mempromosikan kekandidatan mereka 

sebagai anggota permanen PBB karena mereka beranggapan struktur anggota 

lama DK PBB telah ketinggalan jaman sehingga pemnting untuk mengubah 

susunan keanggotaannya. 

Rusia 

Rusia merupakan salah satu great power dalam DK PBB dan merupakan 

anggota permanen DK PBB. Dengan wilayah yang besar dan ekonomi yang kuat 

maka Rusia menjadi salah satu great power dalam sistem internasional dengan 

tingkat GDP sebesar 2 triliun dolar AS pada tahun 2011. Rusia juga tergabung 

dalam organisasi internasional lainnya seperti APEC, BRICS, G20, Shanghai 

Coperation Organization bersama dengan China. Rusia memerankan peran 

penting dalam organisasi internasional terbesar saat ini yakni PBB karena Rusia 

memainkan peran langsung dalam pembentukan PBB, prinsip-prinsipnya, piagam 

PBB serta DK PBB.
115

  

Meskipun telah menjadi anggota permanen DK PBB sejak awal 

pembentukannya, namun pada dekade awal pembentukannya Rusia dibawah 
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kepemimpinan Stalin menjaga jarak terhadap PBB. Hal ini terlihat dari sikap 

Rusia dalam vote operasi kolektif PBB ke luar negeri dimana Rusia sering 

memilih abstain dan Tidak setuju pada operasi yang dilaksanakan 1947 sampai 

1958.
116

 Rusia tidak memberikan bantuan finansial maupun bantuan personel 

militer. Namun setelah Rusia dibawah kepemimpinan Khrushchev tahun 1960 

sampai 1970, Rusia mengubah pendekatannya terhadap upaya sekuriti kolektif 

PBB menjadi lebih akomodatif. Meskipun banyak mendukung operasi militer 

PBB, mereka tetap tidak mengirimkan bantua militer maupun finansial. Pada 

masa Brezhnev lagi-lagi keputusan Rusia dalam operasi militer kembali 

bertentangan dengan barat.  

Namun pada tahun 1990-1991 yakni pada era ambang runtuhnya Uni 

Soviet, Rusia mulai mendukung hampir setiap operasi PBB perdamaian tidak 

hanyasecara politis tetapi juga finansial. Rusia juga memberikan kontribusi berupa 

pengamat militer terhadap delapan operasi PBB selama periode tersebut. Selama 

periode pasca soviet, partisipasi Rusia dalam operasi PBB cukup rendah 

mengingat statusnya sebagai anggota permanen PBB. Kontribusi Rusia dalam 

operasi PBB adalah menyediakan pasukan untuk berbagai operasi perdamaian di 

Yugoslavia. Rusia juga menyumbang tentara untuk operasi UNPROFOR di 

Koroasia dan Bosnia dan Herzegovina, operasi IFOR, SFOR serta KFOR di 

Kosovo. Setelah penarikan pasukan perdamaian dari Yugoslavia, kontribusi Rusia 

dalam operasi PBB menurun namun secara geografis menyebar dalam jumlah 

yang kecil. Rusia berpartisipasi dalam misi di Kongo, Sudan, Sahara Barat, 
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Coted‟Ivoire, Haiti, Timor Timur, Kosovo dan Timur Tengah. Dalam hal veto 

resolusi DK PBB, Rusia setidaknya telah memberikan veto sebanyak delapan kali. 

Dalam kasus vote resolusi 1973 terhadap Libya Rusia memilih abstain dan tidak 

memveto resolusi tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai kesetujuan Rusia dalam 

intervensi terhadap Libya karena Rusia tidak berusaha melawan resolusi yang 

akan dijatuhkan terhadap Libya. 

India 

India adalah salah satu negara BRICS yang saat ini tumbuh menjadi rising 

power di Asia. Saat ini india termasuk dalam bagian penting dalam organisasi 

G20 dan G5. India memegang posisi ke enam dalam G20 berdasarkan GDPnya. 

Pertumbuhan ekonomi india telah tumbuh dari 333 miliar dollar AS pada tahun 

2014 menjadi 2 triliun dolar AS.
117

 Dalam keanggotaannya di PBB sendiri, India 

pernah ditawari kursi permanen DK PBB pada tahun 1955 namun India menolak 

tawaran tersebut. India sendiri telah proaktif menyediakan pasukan perdamaian 

untuk berbagai misi perdamaian PBB. India menyumbang setidaknya 160.000 

pasukan ke 43 dari 65 operasi perdamaian PBB.
118

 Ahli berpendapat bahwa 

tindakan India merupakan komitmennya terhadap multilateralisme meskipun 

India sedang mengembangkan hubungan ekonomi, politik dan militer dengan AS 

bahkan India menjadi negara yang pertama menentang Iran dalam Internastional 

Atomic Energy Agency (IAEA)
119

 Secara progresif mengurangi volume impor 
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minyak mentah dari Iran. Namun India juga menghindari tekanan AS untuk ikut 

dalam intervensi pimpinan AS baik ke Afghanistan maupun Irak dalam rangka 

memerangi terorisme global, mencari dan menghancurkan senjata pemusnah 

masal serta mempromosikan demokrasi dan HAM.
120

 

India secara konsisten menolak untuk berpatisipasi dalam misi militer 

yang tidak memiliki sanksi maupun mandat PBB. Meskipun menjadi salah satu 

negara yang menandatangani Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 namun 

India tidak seperti AS yang banyak mempromosikan tentang HAM dan 

demokrasi, India sendiri punya catatan yang buruk mengenai HAM dan 

menganggap wacana semacam itu sebagai penghalang dalam pertumbuhan dan 

perkembangan HAM. Selain itu, hal ini juga dikarenakan rasa hormat India 

terhadap prinsip kedaulatan negara dan tidak adanya intervensi dalam urusan 

internal negara. Untuk alasan yang sama India menyuarakan penolakannya 

terhadap cara negara barat menggunakan resolusi yang dimandatkan PBB 

mengenai responsibility to protect sebagai dasar untuk melaksanakan interbensi 

militer ke Libya.
121

 India juga menjadi salah satu negara yang menuntut untuk 

diadakan reformasi keanggotaan DK PBB. Sebagai cara untuk meningkatakan 

profilenya dalam kancah internasional India telah aktif berpatisipasi dalam banyak 

grup informal inetrnasional untuk meningkatkan bargaining positionnya.  Selain 

G20 dan BRICS india berpartisipasi dalam berbagai forum regional seperti G8+5, 

ASEAN, SCO, IBSA, USA-BASIC, dan G6. 

                                                           
120

 Ibid., Hal 11 
121

 Ibid. Hal. 6 



70 
 

China 

China mengalami poertumbuhan dalam berbagai sektor termasuk 

kapabilitas militermya. China bukan hanya negara terbesar dalam jumlah 

populasinya namun juga secara geografis lebih besar dari negara lain di dunia 

dengan mengecualikan India. Cepatnya industrialisasi dan modernisasi selama 

dua sampai tiga dekade kedepan cenderung merubah negara agraris ini menjadi 

entitas yang kuat. Hal ini terbukti dengan pendapatan China yang meningkat dari 

tahun ke tahun hingga pada tahun 2011 jumlah GDPnya mencapai 6.1 triliun 

dollar AS. Power China dalam hal kekuatan militer yang kuat menjadi komitmen 

pimpinan China untuk membangun kekuatan nasional yang komperhensif.
122

 

Kapabilitas senjata nuklir, status permanen dalam DK PBB, angkatan senjata yan 

besar dan peran krusialnya dalam People Liberation Army membuat politik neo 

autoritarian dan pembuatan kebijakan keamanan nasionalnya memberikan temoat 

khusus dalam keamanan dan tatanan strategis Asia.  

China mempunyai sejarah untuk menghormati kedaulatan negara dan 

prinsip non intervensi dalam hubungan internasional serta kegiatan yang 

membutuhkan otorisasi dan persetujuan untuk melakukan intervensi ke teritori 

negara lain.
123

 Meskipun kontribusi China terhadap upaya internasional untuk 

melindungi warga sipil melalui bantuan kemanusiaan meningkat namun prinsip 

kedaulatan negara non intervensi merupakan norma dasar China dalam hubungan 
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internasional.
124

 Dalam keanggotannya di DK PBB, China setidaknya telah 

menggunakan hak vetonya sebanyak delapan kali sejak tahun 1971.
125

 Namun 

kini China sudah jarang menggunakan hak vetonya dan lebih memilih 

menggunakan abstain senagai bagian dari strateginya. Keengganan China untuk 

menggunakan hak vetonya dianggap sebagai ketelitian Beijing dalam 

menggunakan kekuatannya.
126

  

Saat masuk menjadi anggota PBB tahun 1971 China merupakan negara 

yang sangat vokal untuk menentang semua operasi perdamaian PBB.  China 

beranggapan bahwa operasi perdamaian merupakan alat soviet maupun AS untuk 

menyebarkan hegemoninya di negaa berkembang.
127

 Namun pada tahun 1981 

untuk pertama kalinya China memilih untuk berpartisipasi dalam operasi 

perdamaian di Cyprus berdasarkan Resolusi DK PBB 495. Pada Januari 2012, 

China telah menyumbangkan 1896 personil militer dan polisi ke operasi PBB dan 

berada di rangking 16 sebagai negara yaang berkontribusi dalam pasukan PBB.
128

 

Dari bulan April 1990 sampai Juli 2010 China telah mengerahkan lebih dari 

15600 personel ke 18 misi PBB.
129

 Dimana 63% personel China berada di Afrika. 
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Karena memiliki sejarah yang panjang dalam menentang intervensi ke 

negara lain seperti menentang intervensi yang dipimpin AS ke Kosovo tahun 

1990an ketika kantor kedutaan China di bom di Belgrade, China juga menentang 

Invasi ke irak yang dipimpin oleh AS. 
130

 Dalam intervensi yang dilaksanakan 

PBB ke Libya, China juga menentang dan memilih abstain dalam vote resolusi 

1973 DK PBB bersama sama dengan anggota BRIC. Namun abstainnya China 

menuai kritik. China dipandang dapat menggunakan hak vetonya namun memilih 

abstain. Terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa abstain China merupakan 

cara China untuk menyeimbangkan kepentingan dengan tidak menghalangi 

intervensi militer yang mendapat dukungan dari Liga Arab dan Uni Afrika. 
131

 

Inggris  

Inggris merupakan negara yang memiliki peran penting dalam perpolitikan 

dunia. Selain memiliki banyak bekas negara jajahan serta comonwalth, bersama 

Perancis dan Jerman, Inggris menjadi the big three dalam Uni Eropa. Inggris 

menempati urutan ke 79 dunia dalam hal populasi dimana Inggris dihuni sekitar 

62 juta orang sedangkan poisis relatifnya terhadap negara lain turun dari poisis ke 

6 pada tahun 1945 menjadi urutan 22 pada tahun 2011. Meskipun begitu, Inggris 

tetap kuat dalam hal ekonomi dan menempati urutan ke 6 dunia berdasarkan 

tingkat GDP serta ekonomi manufakturnya, Inggris berhasil mendapatkan 2.62 
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triliun dollar AS pada tahun 2011. Ibu kota Inggris, London juga menjadi pasar 

keuangan terbesar dunia sampai saat ini. 
132

 Sebagai anggota permanen DK PBB 

Inggris menjadi salah satu negara dengan belanja militer terbesar di dunia. Inggris 

mengeluarkan setidaknya 58.5 miliar dollar AS untuk belanja militernya.
133

 

Pengeluaran ini menelan sekitar 2.5% dari GDP Inggris.  

Sebagai negara imperialis terbesar di dunia posisinya dalam tingkat atas 

politik internasional terbayang oleh dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat 

dan Uni Soviet pada masa perang dingin. Namun Inggris tetap membuktikan 

kekuatannya dengan dan eksistensinya sebagai aktor global yang signifikan 

dengan memainkan peran penting dalam berbagai misi PBB. Pemerintah 

konservatif Inggris memipin peran penting dan memimpin operasi PBB ke Irak 

pada tahun 1990-1991 serta bekas Yugoslavia pada 1992-1995 sementara 

dibawah kepemimpinan partai Buruh Inggris terlibat dalam operasi militer di 

Kosovo, Sierra Leone, Afghanistan serta Irak. 
134

  

Dalam menangani konflik Libya, Inggris kembali mengambil peran 

dimana Inggris mengusulkan untuk dilakukan no fly zone di atas Libya. Bersama 

dengan Perancis dalam pertemuan menteri menteri Uni Eropa untuk membahas 

konflik Libya, Inggris berusaha meyakinkan negara Eropa lainnya untuk 

mendukung no fly zone diatas Libya. Inggris menolak untuk mendukung sanksi 

lebih lanjut bagi Libya dan menganggap intervensi militer harus segera dilakukan 
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sebagai cara untuk menghentikan Khaddafi. Setelah Resolusi berhasil disahkan 

maka Inggris bergabung dengan Perancis mengambil peran sebagai pemimpin 

dalam Operasi Unifed Protector ke Libya. Ancaman akan adanya refugee, 

kepentingan ekonomi dan ancaman terorisme menjadi faktor penting yang 

menyebabkan Inggris mengambil peran untuk segera dilakukannya intervensi.
135

 

Perancis  

Perancis menjadi negara ekonomi terbesar ke enam dunia dengan GDP 

sekitar 2.6 triliun dollar AS. Perancis mengeluarkan 62.5 miliar dollar untuk 

belanja militernya dan menelan sekitar 2.3% dari GDPnya pada tahun 2010.
136

 

Perancis merupakan salah satu pendiri PBB saat pembentukannya dan menjadi 

salah satu anggota permanen DK PBB.  Dengan adanya isu perubahan 

keanggotaan DK PBB, Perancis mendukung G4 untuk menjadi anggota permanen 

DK PBB serta peningkatan jumlah anggota DK PBB dari negara-negara Afrika.  

Selain peran sentral di DK PBB, Perancis juga memiliki peran sentral di 

Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF. Selama krisis Irak, Perancis menjadi 

pihak yang menentang pengunaan kekuataan unilateral dan lebih mendukung 

peran utama PBB sebagai organisasi internasional.
137

 Sejak 1990an Perancis telah 

ikut membentuk Resolusi PBB untuk penggunaan kekuatan dalam intervensi 
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seperti dalam Perang Teluk I, Bosnia, Afghanistan, Kongo, Pantai Gading, Hatiti 

dan Libya. Sampai dengan Februari 2011, Perancis telah mnegitrimkan setidaknya 

9000 militernya dalam berbagai operasi militer multilateral di seluruh dunia.
138

  

Dalam konflik Libya, Perancis memainkan peran penting baik dalam 

militer maupun saat perundingan dalam DK PBB mengenai mandat operasi 

militer ke Libya. Pernacis bersama dengan Inggris menjadi negara yang paling 

vokal untuk segera mengambil tindakan melawan rezim Khaddafi. Kedua negara 

tersebut juga mensponsori Resolusi DK PBB untuk membentuk embargo senjata 

ke Libya serta memberikan otorisasi penggunaan kekuatan untuk melindungi 

warga sipil Libya. Perancis juga mendorong Uni Eropa untuk segera menerapkan 

sanksi terhadap Libya. Perancis juga menjadi negara pertama yang memberikan 

pengakuan diplomatik kepada Libyan Transitional National Council. Perancis 

juga menjadi negara pertama yang meluncurkan serangan terhadap pasukan 

Libya. 

Amerika Serikat  

Amerika Serikat digambarkan sebagai super power dunia. Tidak hanya 

kuat secara politik, ekonomi dan militer namun juga memiliki wilayah yang luas 

dan populasi penduduk yang tinggi. Pada tahun 2011 meskipun sempat 

mengalamai krisis finansial ekonomi Amerika Serikat tetap kuat dengan GDP 

sekitar 15.5 Triliun dollar AS.
139

  Pemerintah Amerika menghabiskan sekitar 718 
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miliar dollar AS untuk anggaran pertahanan dan asistensi keamanan internasional 

di tahun 2011.
140

 Anggaran ini menyedot 20% dari anggaran pemerintah dan 

hampir menyamai anggaran kesehatan negara.  Besarnya anggaran pertahanan ini 

tidak lepas dari keikutsertaan Amerika Serikat dalam perang di Irak dan 

Afganistan yang menelan budget besar sejak tahun 2001. Amerika Serikat sendiri 

aktif dalam misi perdamaian baik yang dilakukan PBB maupun NATO. 

Amerika Serikat juga memiliki peran dalam intervensi militer ke Libya 

pada tahun 2011. Sebelum setuju untuk memberlakukan No fly zone diatas Libya. 

Amerika Serikat pada awalnya skeptis mengenai intervensi militer yang diajukan 

oleh Perancis dan Inggris dalam DK PBB. Enggannya Amerika Serikat terhadap 

usulan intervensi militer dikarenakan doktrin Presiden Obama yang menentang 

lebih banyak keterlibatan militer dan mengurangi militer AS di luar negeri.
141

 

Bahkan pada bulan Juni 2011 Amerika Serikat mulai mengurangi militernya di 

Irak dan Afghanistan. Selain itu faktor kendala keuangan dan dukungan publik 

yang lemah terhadap peperangan juga ikut menyumbang suara skeptikal Amerika 

Serikat.
142

 

Namun keputusan Amerika Serikat berubah sehari sebelum dilaksanakan 

vote mengenai resolusi 1973 yakni pada 15 Maret 2011. Perubahan dukungan 

Amerika Serikat ini terjadi setelah Liga Arab meminta PBB untuk segera 
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memberlakukan no fly zone di Libya pada 12 Maret dan pemerintah Amerika 

Serikat mulai mengubah pendapatnya.
143

 Ambasador Amerikat Serikat untuk 

PBB, dalam pertemuan untuk vote resolusi 1973 menyatakan bahwa DK PBB 

harus mengotorisasi penggunaan kekuatan termasuk memberlakukan no fly zone 

untuk melindungi rakyat sipil Libya dari Khaddafi dan militernya.
144

 Perwakilan 

AS sendiri telah menginformasikan perubahan keputusannya mengenai intervensi 

militer sekitar malam hari waktu Jerman dan pagi haru waktu AS yang membuat 

Jerman hanya memiliki waktu untuk kembali memikirkan keputusannya. 

Berdasarkan perdebatan yang muncul dalam DK PBB mengenai no fly 

zone ke Libya maka dapat dilihat konstribusi masing-masing negara untuk 

menyelesaikan konflik Libya. Dari peran masing-masing negara dalam Resolusi 

1973 maka dapat dilihat structure great power yang terbentuk dalam sistem 

internasional. Rosenau membagi pola sruktur great power dalam sistem internal 

menjadi tiga bentuk yakni balance of power, tight bipolar power dan loose 

bipolar power. Balance of power adalah pola hubungan dimana distribusi power 

antara negara seimbang karena banyak negara memiliki kapabilitas power yang 

sama. Tight bipolar power adalah pola hubungan dimana terdapa dua negara  

yang memiliki kapabilitas power melebihi negara lain. Sedangkan Loose bipolar 

power merupakan pola hubungan dimana terdapat negara yang memiliki power 

melebihi negara lain dan menjadi dominan sehingga negara tersebut menjadi 

super power dalam sistem.  
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Setelah berakhirnya perang dingin dan runtuhnya soviet sistem 

internasional berubah dari bipolar menjadi unipolar dimana Amerika Serikat 

menjadi hegemon dunia sehingga merubah pola hubungan negara dari tight 

bipolar power menjadi loose bipolar power. Namun pada abad terakhir banyak 

muncul emerging power dalam hubungan internasional seperti BRIC yakni Brazil, 

Rusia, Imdia dan China serta negara pemenang Perang Dunia seperti Inggris dan 

Perancis yang tetap menjadi great power dalam sistem internasionan. Negara-

negara tersebut dianggap mampu menyaingi power Amerika Serikat karena 

peningkatan kekuatan ekonomi dan politiknya dalam sistem internasional. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan Rosenau mengenai adanya balance of power.  Namun 

kondisi balance of power tidak terjadi dimana Amerika Serikat tetap menjadi 

negara hegemon. Pada tahun 2011 Amerika Serikat tetap menjadi nengara dengan 

pendapatan GDP terbesar diantara negara-negara tersebut. Selain itu BRIC, 

Perancis dan Inggris juga belum mampu menyaingi kapabilitas militer Amerika 

Serkat. Hal ini dapat dilihat dari anggaran pertahanan yang merupakan anggaran 

pertahanan terbesar di dunia.  

Dalam kasus vote resolusi 1973 untuk menentukan intervensi militer ke 

Libya dapat dilihat BRIC memilih untuk tetap abstain dan menolak intervensi 

militer ke Libya. Begitu pula dengan Jerman. Jerman merupakan aliansi Amerika 

Serikat, Inggris dan Perancis. Meskipun negara-negara emerging power serta 

Jerman menolak ikut berpartisipasi namun tidak mengubah keputusan Amerika 

Serikat untuk ikut dalam intervensi militer ke Libya. Selain itu,  abstain Jerman 

tidak memberikan pengaruh pada hubungan bilateral Amerika Serikat dengan 
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Jerman karena Amerika Serikat tetap menjadi aliansi formal Jerman di NATO 

serta menjadi tujuan ekspor Jerman yang terbesar. Abstainnya BRIC juga tidak 

mampu membendung intervensi militer yang akan dilakukan ke Libya dengan 

tidak adanya veto dari China maupun Rusia. Amerika Serikat pada awalnya 

skeptis dan menanggap intervensi militer bukanlah pilihan yan tepat, namun 

setelah intervensi militer disetujui oleh negara-negara Arab maka Amerika Serikat 

merubah pendapatnya. Penulis melihat perubahan sikap Amerika Serikat 

disebabkan karena posisi Amerika Serikat sebagai super power sehingga Amerika 

Serikat merasa memilikin kewajiban untuk ikut dalam penyelesaian konflik 

Libya.Sehingga penulis menyimpulkan pola hubungan antar negara tidak 

mengalami perubahan dan masih berbentuk loose bipolar power. 

 Penulis melihat bahwa keputusan untuk abstain dari negara-negara BRIC 

tidak hanya didasarkan pada alasan untuk tidak mendukung adanya intervensi 

militer ke suatu negara. China dan Rusia dapat menggunakan hak vetonya apabila 

keduanya memang benar menolak adanya intervensi namun keduanya tidak 

menggunakan hak tersebut. Abstainnya China dan Rusia lebih condong pada 

pengamanan posisi negara dihadapan negara Arab dan Timur Tengah karena 

intervensi ke Libya mendapatkan dukungan dari negara-negara Afrika dan Timur 

Tengah. China sendiri memiliki hubungan dagang yang bagus dengan negara 

Afrika dan Timur Tengah serta dengan adanya jalur sutra yang sedang dibangun 

China melewati kawasan Timur Tengah menjadi alasan penting untuk menjaga 

kestabilan hubungan China dengan negara-negara tersebut. Sedangkan India 

alasan India dan Brazil untuk menolak karena prinsip dasar untuk tidak 
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mengintervensi kedaulatan negara lain juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

keputusan kedua negara tersebut. 

5.2.2 Alliance 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa aliansi 

merupakan persekutuan, pertemanan, perkawanan dan persaudaraan yang 

terbentuk karena kesamaan tertentu.
145

 Keputusan Jerman untuk tidak ikut dalam 

intervensi ke Libya dapat dilihat melalui pengaruh dan peran NATO sebagai 

aliansi Jerman. Dalam isu intervensi militer ke Libya Jerman untuk pertama 

kalinya tidak memilih mendukung aliansinya baik di Uni Eropa maupun NATO 

yakni Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Terlebih Jerman telah memiliki 

perjanjian resmi dengan Perancis yakni Perjanjian Elysee pada tahun 1963 dimana 

Jerman dan Perancis secara resmi berjanji untuk bekerja sama lebih erat dalam hal 

strategi, taktik, pertukaran personil militer dan kerja sama yang kuat mengenai 

persenjataan.
146

  

Selain itu pada tahun 2010, NATO sebagai aliansi resmi Jerman juga 

mengadopsi konsep trategi baru yang berisis konsensus mengenai panduan NATO 

untuk dekade kedepan. Startegi ini mengidentifikasi dan memprioritaskan 10 

kapabilitas yang telah disetujui oleh 28 negara anggotanya untuk memperkuat 

NATO tidak hanya dalam operasi yang sedang dilaksanakan seperti 

meningkatakan metode untuk melawan perangkat ledak terimprovisasi dan 
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peningkatan dalam berbagi informasi.
147

 Namun juga memperkuat NATO di 

operasi militer masa mendatag seperti pertahanan terhadap rudal, joint intellegent, 

pengawasan serta pengintaian.
148

 Jerman sendiri tidak menindak lanjuti 

kesepakatan ini dengan tidak ikut dalam intervensi ke Libya.  

Meskipun begitu interest Jerman terhadap NATO tidak banyak berubah 

pada dekade terakhir, terlebih partai Merkel yakni CDU menjadikan hubungan 

transatlantik sebagai salah satu fokus utamanya. Sebagai salah satu anggota 

aliansi militer transatlantik, Jerman sadar akan konsekuensi keanggotannya dalam 

NATO. Memilih untuk vote setuju terhadap intervensi berarti Jerman harus 

mengirimkan bantuan militer maupun finansialnya untuk mendukung intervensi 

militer yang dilaksanakan aliansinya. Dilain sisi, Jerman tidak ingin terlibat dalam 

konflik yang tidak didukung rakyatnya. Sebagai cara menyeimbangkan tuntutan 

NATO serta rakyatnya, Jerman  lebih memilih untuk meningkatkan perannya di 

Afghanistan. Jerman akan mengambil lebih banyak peran dalam penerbangan 

AWACS Surveilance yang akan terbang ke seluruh bagian Afganistan dimana hal 

ini akan membantu memberikan kebebasan bagi pesawat sekutu sehingga dapat 

digunakan dalam intervensi ke Libya.
149

 Hal ini membuktikan NATO tetap 

memiliki pengaruh yang besar terhadap pegambilan kebijakan Jerman terhadap 

Libya. Meskipun Jerman tidak ikut membantu aliansinya dalam intervensi ke 
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Libya namun Jerman memberikan meningkatkan kontribusinya dalam intervensi 

militer di wilayah lain. 

Aliansi Jerman dengan NATO semenjak tahun 1955 tidak mengalami 

perubahan,  meskipun Jerman memilih untuk abstain dan tidak berpihak pada 

aliansinya tidak mengubah keanggotaan Jerman dalam NATO. Keanggotaan 

Jerman dalam NATO kemudian mempengaruhi politik pemerintah Jerman. 

Pemerintah Jerman selalu menjadikan hubungan Jerman dengan aliansi menjadi 

salah satu fokus kebijakan pemerintah mereka. Meskipun Jerman abstain dan 

secara formal tidak ikut dalam intervensi ke Libya, dengan memberikan tambahan 

bantuan untuk NATO di Afghanistan secara tidak langsung Jerman telah 

membantu sekutunya dalam intervensi Libya. Abstain Jerman semata-mata karena 

intervensi militer tidak disetujui publik, selain itu publik mulai jenuh dengan 

intervensi militer ke Afghanistan yang telah berlangsung lama sehingga opsi 

untuk ikut dalam intervensi militer menjadi pilihan yang sulit bagi pemerintah 

Jerman. 

5.2.3 Situational factors: external 

Crisis 

Situasional factor dianggap sebagai stimulan tiba tiba yang muncul dari 

lingkungan eskternal negara baik berupa krisis maupun isu area. Dalam kasus 

yang sedang diteliti krisis dalam sistem internasional saat ini telah terjadi 

perubahan dimana terjadi Arab Spring di berbagai negara di Timur Tengah. 

Perubahan ini kemudian menjadi sumber bagi Jerman dalam mentansformasikan 

kebijakannya terhadap Libya. Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah 
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merupakan gejolak demokrasi atas kegagalan negara dalam menghadapi korupsi, 

kekuatan militer, kebebasan hak berpendapat, pelanggaran HAM, penindasan 

politik, kediktaktoran, kesenjagan ekonomi, kemiskinan, ketegangan agama dan 

faktor-faktor lainnya yang dilakukan pemerintah.
150

  

Arab Spring pertama kali terjadi di Tunisia. Revolusi yang terjadi di 

Tunisia terjadi berawal dari aksi protes yang dilakukan oleh seseorang bernama 

Mohammed Bouazizi seorang penjual buah. Ia melakukan aksi bakar diri untuk 

memprotes pemerintahan otoriter yang ada di Tunisia. Saat kejadian tersebut 

berlangsung seorang citizen journalist merekam hal tersebut dan mengupload 

video tersebut di Facebook. Setelah itu banyak reaksi masyarakat Tunsia 

mengenai aksi tersebut dan dimulailah mobilisasi masyarakat yang memprotes 

pemerintah yang saat itu bekuasa. Pada akhirnya revolusi terjadi di Tunisia, 

pemerintah otoritarian berubah menjadi demokratis, hal itu dikenal dengan 

Revolusi Jasmine.
151

 Sedangkan hal tersebut juga terjadi di Mesir, saat itu 

masyarakat mulai memprotes pemerintahan Hosni Mubarak yang dinilai buruk 

oleh warga Mesir dan penuntutan perubahan sistem politik yang lebih demokrasi 

di Mesir.
152

 Selain kedua negara tersebut Arab Spring juga terjadi di Libya. Arab 

Spring di Libya dianggap menjadi revolusi yang berubah menjadi pembantaian 
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masal rakyat sipil oleh pemerintah. Sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan 

terjadi. 

Pada awalnya Jerman menjadi salah satu negara yang mendukung 

demokrasi di negara Timur Tengah. Jerman mengutuk kekerasan yang dilakukan 

negara dan menuntut penguasa untuk mendengarkan tuntutan rakyat.  Guido 

Westerwelle juga menjadi pemimpin pertama yang mengunjungi Tunisa dan 

disambut sebagai tamu diplomatik pertama di Tunisia dan dengan cepat Jerman 

mengalokasikan lebih banyak dana untuk mendukung bantuan pembangunan serta 

kebijakan budaya luar negeri untuk kawasan Timur Tengah. Pada pertengahan 

Februari 2011, Kementrian Kerjasama dan Pembangunan meluncurkan dana 

khusus untuk kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah untuk promosi demokrasi, 

pendidikan dan bantuan ekonomi sebesar 30 juta euro dengan tambahan anggaran 

100 juta euro dialokasikan ke departemen luar negeri untuk proyek masyarakat 

sipil di Tunisia dan Mesir.
153

  

Pada kasus Arab Spring di Libya pemerintah Jerman memberikan 

paerlakuan yang sama dengan mengecam tindakan Khaddafi dan aktif mendorong 

DK PBB untuk memberikan sanksi bagi Libya dan namun ketika terjadi eskalasi 

kekerasan dan digulirkan no fly zone dalam forum DK PBB Jerman memilih 

untuk sama sekali tidak terlibat baik dengan bantuan finansial maupun militernya. 

Dalam hal ini terjadi perubahan krisis dimana krisis demonstrasi berubah menjadi 

konflik senjata di Libya. Hal ini membuat DK PBB memberlakukan tindakan 
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lebih lanjut dengan memberlakukan no fly zone untuk melindungi warga sipil 

Libya dari kekejaman pemerintah. Terjadi perubahan krisis dan cara penanganan 

konflik di PBB yang membuat Jerman merubah kebijakannya bagi Libya dengan 

tidak terlibat sama sekali dalam intervensi militer. 

Issue Area 

Isu area dapat dijelaskan dengan melihat situasi di lingkungan ekternal 

yang dapat menjadi stimulan bagi negara seperti isu militer, diplomatik, budaya 

maupun ekonomi. Penulis melihat isu yang sedang menjadi fokus Jerman 

sehingga mempengaruhi pengambilan kebijakan Jerman terhadap Libya. Terdapat 

beberapa isu global yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan 

Jerman yakni krisis eurozone yang melanda Uni Eropa dan perubahan penanganan 

konflik terhadap Libya serta .  

 Isu mengenai akan diberlakukannya no fly zone di Libya tidak hanya 

menimbulkan protes dalam domestik Jerman namun juga hubungan Jerman 

dengan negara barat terutama aliansinya di NATO dan Uni Eropa.  Dalam level 

nasional timbul pro-kontra antar politisi yang menginginkan Jerman untuk 

mencari jalan tengah untuk isu intervensi militer ke Libya seperti dengan setuju 

untuk melakukan intervensi namun Jerman dapat mengirimkan bantuan finansial 

maupun alusista.
154

 Sedangkan politisi yang kontra terhadap no fly zone seperti 

menteri luar negeri Guido Westerwelle tetap bersikeras bahwa Jerman tidak akan 
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setuju untuk melaksanakan no fly zone dan tetap memilih untuk memberikan 

sanksi yang lebih ketat bagi Libya untuk menyelesaikan konflik. Selain itu adanya 

pemilihan umum yang akan segera dilaksankan di dua state penting di Jerman 

membuat situasi semakin memanas dimana para politisi menggunakan isu 

intervensi militer sebagai bahan kampanye. Terlebih sensitivitas masyarakat 

Jerman sedang tinggi terhadap pemerintah karena isu kebijakan nuklir. Hal ini 

membuat pemerintah semakin berhati-hati untuk mengambil kebijakan yang tidak 

diinginkan oleh masyarakatnya. 

Pada level regional, Jerman kecewa terhadap tindakan Perancis yang terburu-

buru mengakui Libyan Transitional National Council sebagai peralihan 

pemerintahan yang sah untuk Libya dan mendorong negara Uni Eropa lainnnya 

untuk setuju melaksanakan no fly zone bagi Libya dalam pertemuan pemimpin 

Uni Eropa di Paris. Negara-negara Uni Eropa terpecah menjadi dua kubu 

mengenai masalah ini yakni kubu yang pro dan kontra intervensi. Dengan pro 

kontra yang berkembang di masing-masing negara Uni Eropa maka tidak ada 

konsensus bersama menegnai intervensi militer ke Libya. Selain itu Eropa sedang 

menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan perhatian lebih banyak dan 

menuntut untuk segera diselesaikan.  

Krisis eurozone dimulai dari defisit anggaran Yunani pada tahun 2009 

mencapai 12.7% dari jumlah maksimal aturan Uni Eropa yakni 3.7% hal ini 

dikarenakan utang luar negeri Yunani. Krisis utang Yunani ini kemudian 

memberikan domino effect bagi negara peheripery di Uni Eropa seperti Portugal, 

Irlandia, Italia dan Spanyol. Krisis ini juga berdampak pada melemahnya nilai 
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mata uang Euro. Krisis euro sendiri terjadi karena gabungan dari beberapa 

permasalahan yakni krisis utang pemerintah dimana beberapa anggota Uni Eropa 

terutama Yunani memiliki hutang publik yang terlalu tinggi dipertanyakan 

kemampuannya untuk membiayai defisit anggaran dan membayar hutangnya. 

Kemudian krisis perbankan dimana bank di Spanyol dan Irlandia yang mengalami 

kerugian besar akibat lemahnya daya beli properti. Krisis eurozone juga 

disebabkan karena krisis makro ekonomi dimana daya saing menurun dan 

pertumbuhan ekonomi yang lambat menambah beban hutang dibeberapa negara 

terutama Italia yang dituntut membayar imbalan obligasi yang lebih tingggi oleh 

pasar finansial sebagai premi resiko. 
155

 

Pada awalnya Merkel menolak usulan Perancis mengenai mekanisme Uni 

Eropa untuk untuk membantu Yunani yang sedang terlilit hutang. Namun setelah 

diberikan analisis bahwa jika Yunani kolaps maka Jerman akan mengalami 

penurunan GDP  sebesar 20-25% oleh Union Banque Suisse, Merkel kemudian 

mulai meribah pendapatnya mengenai penanganan krisis Yunani.
156

 Didepan 

Bundstag pada tahun 2010 Merkel membuat pidato yang menyebutkan jika euro 

gagal maka Eropa secara keseluruhan juga gagal. Setelah berminggu-minggu 

negosiasi maka dibentuklah Troika yakni gabungan antara IMF, Komisi Eropa 

dan European Central Bank untuk menangani krisis eurozone. Troika 

menyepakati program bantuan finansial untuk Yunani selama 3 tahun dengan total 

100 miliar Euro dimana negara-negara dikawasan Eropa menyumban 80 miliar 
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Euro untuk bantuan tersebut. Bagi Merkel, stabilisasi dan keberlanjutan zona euro 

merupakan hal yang vital bagi kepentingan Jerman yang harus dipertahankan 

meskipun membutuhkan dana bail out yang tiada habisnya dari anggota Uni 

Eropa.  

Dalam level internasional negara-negara dalaam DK PBB dihadapkan pada 

waktu yang sangat singkat untuk membuat keputusan untuk melaksanakan no fly 

zone di atas Libya karena situasi konflik yang semakin memanas meskipun DK 

PBB telah mengeluarkan resolusi 1970 yang berisi sanksi dan kecaman bagi 

Libya. Terlebih dengan permintaan organisasi regional di Timur Tengah yang 

meminta DK PBB untuk melaksankan no fly zone. Jerman tetap pada 

pendiriannya yakni skeptis terhadap no fly zone karena perhitungan resiko yang 

akan timbul. Penulis melihat Jerman lebih mementingkan isu ekonomi regional 

dan domestik karena menyangkut interest Jerman dan keberlangsungan Uni 

Eropa. 

Penulis melihat perubahan isu area yang terjadi dalam lingkungan eksternal 

Jerman menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi pengambilan kebijakan 

Jerman. Jerman melihat bahwa krisis ekonomi dan kurangnya konsensus negara 

Uni Eropa dalam menanganin konflik Libya mendasari keputusan Jerman untuk 

abstain. Isu-isu tersebut membuat sensitivitas masyarakat terhadap pemerintah 

meningkat. Selain itu ekonomi Jerman yang sedang mengalami penurunan, 

Jerman tidak melihat interest negaranya dapat tercapai melalui keikutsertaannya 

dalam intervensi militer ke Libya. 
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5.2.4 Size 

Image 

Size juga berhubungan dengan perbandingan antar aktor dalam sistem 

internasional yang pada akhirnya menghasilkan gambaran diri dan peran negara 

dalam sistem internasional. Jerman memiliki image sebagai negara demokratis 

yang menjunjung tinggi HAM dan negara yang mendukung dan mempromosikan 

adanya responsibility to protect oleh PBB dengan menerbitkan white paper 

German Security Policy and the Future of Bundeswehr pada tahun 2006. White 

paper yang dikeluarkan ini secara eksplisit mengacu pada doktrin responsibility to 

protect. Sejak dikeluarkan buku putih ini perwakilan Jerman untuk PBB bersama 

dengan Jepang, Australia dan negara Uni Eropa lainnya telah melobi untuk 

mengembangkan norma internasional ini yang mendefinisikan kriteria untuk 

melegitimasi intervensi militer yang sah contohnya seperti otoritas yang tepat, 

penyebab, niat yang benar dan intervensi militer sebagai jalan terakhir 

penyelesaian konflik dengan cara profesional dan dengan perospek yang 

reasonable.
157

 

Jerman telah bergabung dengan Canadian Sponsored International 

Comission on Intervention and State Soverignty (ICISS) yang dibentuk tahun 

2000 dengan Klaus Naumann seorang genderal Bundeswehr sebagai 

perwakilannya. ICISS dibentuk dengan tugas untuk mengerjakan hal yang 
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berhubungan antara kedaulatan, tanggung jawab, perlindungan serta intervensi.
158

 

Laporan akhir ICISS yang diterbitkan pada Desember 2011 dengan judul 

Responsibility to Protect secara efektif menyusun perdebatan internasional 

tentang prinsip-prinsip yang akan membentuk ini dari konsep Responsibility to 

Protect pada paragraf 138 dan 139 dokumen asli Konverensi Tingkat Tinggi 

(KTT)  PBB  tahun 2005.  

KTT PBB menyimpulkan mengenai tanggung jawab untuk melindungi 

populasi mayarakat dari genosida, kejahatan perang, pembersian etnis serta 

kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyatakan jika pemerinta tidak mampu 

membuat warga negaranya dari bahaya dalam situasi ini maka masyarakat 

internasional harus mengambil alih kewajiban tersebut.
159

 Konflik Kosovo 

menunjukkan bawa hanya PBB yang memberikan legitimasi yang dapat diterima 

secara universal untuk melakukan intervemsi militer dengan latar belakang 

kemanusiaan. Hal ini juga tercantum dalam White paper Jerman dimana doktrin 

hukum internasional menegnai responsibility to protect  dikembangkan sebagai 

hasil pembelajaran dari intervensi di Kosovo tahun 1999.
160

 

Jerman mendukung responsibility to protect  dengan memberikan dukungan 

finansial serta dukungan politik terhadap penasihat khusus sekeretaris jenderal 

PBB  dalam responsibility to protect  dan mecegah genosida. Jerman juga menjadi 

negara PBB pertama yang mengundang Sekertaris Jenderal Penasehat Khusus 
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untuk responsibility to protect dari PBB, Edward Luck yang baru diangkat  untuk 

konsultasi resmi di awal tahun 2006. Jerman juga merupakan anggota Group of 

friends on responsibility to protect yakni sebuah kelompok informal dari negara 

maju dan negara berkembang yang berusaha memajukan prinsip responsibility to 

protect  dalam politik internasional.
161

  

Perannya dalam PBB, Jerman juga menjadi konstributor finansial terbesar ke 

empat  dengan menyumbang 8% budget PBB untuk misi perdamaian. Meskipun 

Jerman telah mengintergrasikan responsibility to protect  dalam kebijakan luar 

negeri serta keamanannya, secara aktif mempromosikan responsibility to protect  

serta menjadi salah satu kontributor finasial untuk misi perdamaian PBB namun 

penempatan personelnya dalam misi internasional cenderung rendah. Jerman 

hanya mengirimkan sekitar 0.28% militernya dalam misi PBB, 0.79% dalam misi 

yang dipimpin oleh Uni Eropa serta 4.75% dalam misi yang dipimpin NATO.
162

  

Pada kasus intervensi ke Libya yang memiliki kesamaan kasus seperti 

Kosovo dimana terjadi pembantain warga sipi oleh pemerintah, keputusan untuk 

abstain Jerman tidak mencerminkan imagenya sebagai negara yang mendukung 

pelaksanaan responsibility to protect. Meskipun memiliki image sebagai negara 

yang aktif mempromosikan HAM dan responsibility to protect, Jerman lebih 

banyak mengirimkan bantuan finansial dari pada personil militer. Keikutsertaan 

mniliter Jerman sendiri dinilai masih sangat kecil dalam misi perdamaian yang 

dilakukan oleh NATO maupun PBB. Sejauh ini, pengiriman militer terbanyak 
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Jerman adalah pada operasi perdamaian ke Bosnia dan Herzegovina. Satu-satunya 

pengiriman militer yang bersifat ofensif hanya terjadi pada intervensi militer ke 

Kosovo sedangkan intervensi militer ke Libya berarti serangan ovensif terhadap 

pemerintah Libya. Jerman sendiri lebih banyak mengirimkan tentaranya dalam 

konflik untuk membantu pasukan yang berada di medan konflik dari pada terjun 

langsung dalam perang. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perubahan image 

Jerman meskipun Jerman memilih abstain dalam intervensi militer ke Libya. 

Jerman tetap mendukung responsibility to protect yang dilaksanakan oleh NATO. 

Meskipun aktif mendukung pelaksanaan responsibility to protect, kuantitas 

personil militer yang ikut berpatisipasi dalam misi untuk mendukung responsibiliy 

to protect relatif kecil dan lebih bertumpu pada bantuan alusista militer maupun 

finansial.  sehingga dapat disimpulkan tindakan Jerman untuk tidak mengirimkan 

militernya untuk ikut dalam intervensi militer tidak mengalami perubahan. 

Role  

Arab Spring menjadi peristiwa yang mengejutkan bagi masyarakat dunia 

begitupula dengan Jerman. Jerman mengecam represi kekerasan yang terjadi di 

Tunisia dan Mesir sebelumnya. Jerman juga merespon hal yang sama terhadap 

kekerasan yang terjadi di Libya. Pada awalnya Perancis dan Italia menyarankan 

agar Uni Eropa bertindak untuk memulihkan ketertiban di Libya untuk 

mendukung pemerintahan Khaddafi.
163

 Berbeda dengan gagasan tersebut, Jerman 

mendorong Uni Eropa untuk kecaman yang jelas terhadap pemerintahan Khadaffi 
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dan berpendapat bahwa Uni Eropa harus mennekan Khadaffi untuk menghentikan 

kekerasan dengan satu suara yang sama.
164

 

Jerman memiliki sejarah panjang dalam upaya penyelesaian konflik. 

Dalam penyelesaian konflik Libya melalui DK PBB Jerman turut berpatisipasi 

secara langsung karena kedudukannya sebagai anggota non permanen PBB tahun 

2010-2012.  Jerman menjadi negara yang menginisiasi untuk menangguhkan 

keanggotaan Libya di PBB. Jerman juga terlibat dalam penyusunan resolusi 1970 

bagi Libya untuk menghentikan kekerasan pemerintahan Khaddafi terhadap 

rakyatnya. Dalam negosiasi resolusi 1970, melalui perwakilannya di PBB, Jerman 

menjadi negara yang sangat mendukung bahkan memaksa pemberian sanksi 

terhadap rezim Khaddafi.
165

 Sebelum diputuskan resolusi 1970, Menteri luar 

negeri Jerman bahkan telah meminta untuk diberlakukan sanksi konkret termasuk 

travel ban dan pembekuan aset berhari-hari sebelum resolusi 1970 dibentuk. 

Karena situasi di Libya terus memburuk setelah disahkannya resolusi 1970 

maka diskusi mengenai sanksi lebih lanjut terhadap Libya dimulai kembali setelah 

26 Februari. Perancis dan Inggris secara terbuka mempertimbangkan sebuah zona 

larangan terbang sebagi langkah selanjutnya  dan memulai perencanaan militer 

untuk tujuan tersebut. Dalam wawancara di radio tanggal 28 Februari Westerwelle 

sendiri secara eksplisit tidak mengecualikan zona larangan terbang diatas Libya 

namun Westerwelle lebih menekankan pada pendekatan alternatif dengan 

masyarakat internasinal harus berfokus pada penguatan sanksi terhadap rezim 
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Khaddafi dan pendukungnya.
166

 Westerwelle terus meminta Dewan Keamanan 

PBB untuk membahas situasi Libya kembali namun dengan memusatkan 

perhatian pada sanksi.
167

 

Rapat Dewan Keamanan PBB pada 8 Maret berakhir tanpa kesepakatan 

mengenai tindakan lebih lanjut. Pada 8 Maret Gulf Operation Council sendiri 

meminta DK PBB untuk membentuk zona larangan terbang dan diikuti oleh 

Organisasi Konferensi Islam pada keesokan harinya.
168

 Uni Afrika dalam sebuah 

pertemuan pada 10 Maret mengecam kekerasan terhadap demonstran Libya 

namun secara eksplisit menentang intervensi militer oleh kekuatan luar.
169

 

Pada dua pertemuan para menteri luar negeri dan kepala negara serta 

pemerintahan pada tanggal 10 dan 11 maret terdapat perselisihan mengenai cara 

penyelesaian konflik Libya. Dalam pertemuan tersebut Jerman skeptikal terhadap 

zona laranga terbang dan kurang setuju terhadap ketergesa-gesaan Perancis untuk 

mengakui National Transition Council sebagai pemerintah pengganti yang sah 

serta menyerukan zona larangan terbang terhadap anggota Dewan Uni Eropa. 

Jerman mencegah Inggris dan Perancis untuk memasukan zona larangan terbang 

dalam pernyataan akhir KTT tersebut melainkan menggunakan semua opsi yang 

                                                           
166

 Ibid. 
167

 Federal Foreign Office, Federal Minister Westerwelle Welcomes Naming of UN Special Envoy 

to Libya. Diakses melalui: https://www.auswaertiges-amt.de/en/Newsroom/110307-vn-

libyen/242482 pada 16 Februari 2018. 
168

 Security Council Report, Update Report No. 1: Libya. Diakses melalui: 

http://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup-c-glKWLeMTIsG-b-6621881.php 

pada 16 Februari 2018. 
169

 Ibid. 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/Newsroom/110307-vn-libyen/242482
https://www.auswaertiges-amt.de/en/Newsroom/110307-vn-libyen/242482
http://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup-c-glKWLeMTIsG-b-6621881.php


95 
 

diperlukan dan dipertimbangkan jika ada kebutuhan nyata, dasar hukum yang 

jelas serta dukungan dari wilayah ini.
170

 

Pada tanggal 12 Maret Liga Arab meminta DK PBB untuk segera 

memberlakukan zona larangan terbang serta mendirikan daerah-daerah yang aman 

yang memungkinkan sebagai tempat perlindungan rakyat Libya dan warga 

asing.
171

 Pada pertemuan menteri luar negeri negara G8 di Paris, Perancis, Inggris 

dan Kanada mencoba untuk mendapatkan konsensus mengenai zona larangan 

terbang sedangkan Jerman, Amerika Serikat dan Rusia tetap skpetis terhadap 

pelaksanaan zona larangan terbang serta kosekuensi dari tindakan tersebut.
172

 

Pada pemungutan suara terhadap zona larangan terbang Jerman tetap 

menyarankan untuk dilakukan sanksi yang lebih lanjut bagi Libya dan memilih 

abstain dalam intervensi ke Libya. Dengan abstainnya Jerman dalam resolusi 

1973 dan tidak mendukung intervensi militer ke Libya baik secara finansial, 

politik maupun dengan pengiriman bantuan personil dan senjata dalam intervensi 

yang dipimpin oleh Perancis tersebut maka Jerman tidak lagi memiliki peran 

secara langsung dalam penyelesaian konflik Libya. Maka dapat disimpukan 

bahwa dalam variabel size terdapat perubahan pada peran Jerman dalam 

menangani konflik Libya dalam DK PBB dimana awalnya Jerman cenderung aktif 

untuk ikut menyelesaikan konflik namun mengalami perubahan setelah 
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disahkannya zona larangan terbang terhadap Libya. Perubahan peran ini semata-

mata merupakan tindakan formal yang dilakukan Jerman karena telah memilih 

abstain dalam vote resolusi 1973. Karena keputusan tersebut, Jerman tidak 

diharuskan untuk ikut membantu dalam intervensi militer. Pilihan untuk abstain 

sendiri menjadi dilema tersendiri bagi Jerman. Jerman tidak ingin memilih vote 

„ya‟ namun tidak membantu malaksanakan intervensi militer. Namun dilain sisi, 

kondisi politik Jerman sedang tidak stabil karena adanya isu-isu domestik dan 

regional yang menjadi perhatian masyarakat. Ikut serta dalam intervensi militer 

akan semnakin meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap pemerintah. 

5.2.5 Geography 

Sumber geografi secara eksternal dapat dilihat melalui posisi relatif 

Jerman terhadap negara lain dalam hal ini Libya. Konflik Libya dan Arab Spring 

secara tidak langsung membawa dampak geografis terhadap Jerman yakni 

ancaman pengungsi yang masuk ke Eropa. Sebagai negara dengan potensi 

ekonomi yang besar, Jerman memiliki daya tarik yang besar terhadap pengungsi. 

Di antara negara Uni Eropa lainnya, Jerman juga menjadi tujuan utama pengungsi 

serta menjadi negara pengampung pengungsi terbanyak. Jerman juga tergabung 

dalam Uni Eropa yang menyebabkan penduduk di negara anggotanya bebas untuk 

keluar masuk ke wilayah Jerman. Hal ini dikarenakan Jerman ikut tergabung 

dalam wilayah Schengen. Wilayah schengen terbentuk setelah negara-negara Uni 

Eropa membentuk schengen agreement yang menghilangkan batas-batas wilayah 

di negara Eropa sehingga anggotanya bebas bergerak ke 28 negara yang tergabung 

dalam perjanjian tersebut.  Posisi jerman ini juga menguntungkan secara ekonomi 
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karena Jerman menjadi negara eksportir bagi negara Uni Eropa lainnya. Selain 

keuntungan, hilangnya batas-batas antar negara juga menimbulkan dampak 

negatif bagi Jerman. Salah satunya pengungsi yang masuk ke negara Schengen 

kemudian bebas masuk ke wilayah Jerman. 

Posisi Libya yang yang hanya dipisahkan laut mediteraia dengan gerbang 

ke negara Schengen yakni Italia  semakin meningkatkan ancaman akan datangnya 

pengungsi yang akan masuk ke Jerman. Akibat konflik yang terjadi di Libya, 

setidaknya 630.000 ribu rakyat Libya mengungsi ke negara lain yakni 

Mesir,Tunisia, Chand dan negara-negara Eropa semenjak berlangsungnya konflik. 

Sampai dengan April 2011, 27.000 ribu warga Libya telah sampai di Italia untuk 

mengungsi.
173

 Selain rakyat Libya, rakyat Tunisia juga ikut menyumbang 

peningkatan pengungsi yang masuk ke Eropa melalui pulau-pulau di Italia yakni  

Lampedusa, Linosa, Pantelleria dan Sicily. Selain ke wilayah Schengen, 

pengungsi Libya juga banyak menuju Malta. Jumlah ini terus meningkat karena 

konflik yang terus berlangsung. Perdana menteri Italia juga telah meminta 

bantuan negara Uni Eropa lainnya untuk ikut menangani pengungsi yang masuk 

ke Italia. Pertimbangan akan ledakan pengungsi yang semakin meningkat karena 

adanya konflik senjata menjadi salah satu pertimbangan Jerman untuk tidak 

menyetujui intervensi militer dan lebih mendorong dilaksanakannya sanki 

ekonomi. Intervensi militer berarti konflik senjata yang pada akhirnya membuat 
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rakyat sipil Libya harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari 

perlindungan dari bahaya perang yang sedang berlangsung. 

Dengan melaksanakan intervensi militer berarti meningkatkan 

kemungkinan lonjakan pengungsi yang akan datang ke Eropa. Dampak negatif 

inilah yang menjadi salah satu alasan Jerman memilih untuk menolak intervensi 

militer ke Libya. Lonjakan pengungsi ke Eropa berarti juga akan membawa 

dampak negatif terhadap kemanan negara-negara Eropa. Dampak yang mungkin 

timbul yakni adanya teroris yang juga masuk ke Eropa sebagai pengungsi. 

Dampak lain yang timbul adalah pemerintah harus mengeluarkan dana untuk 

menampung pengungsi-pengungsi tersebut selama mereka mencari perlindungan 

di Jerman maupun negara-negara di Eropa. Dengan situasi ekonomi yang sedang 

turun dan pengangguran yang sedang tinggi maka pemerintah harus mengeluarkan 

anggaran yang lebih besar. 

5.2.6 Technology 

Perubahan teknologi ini dilihat melalui perubahan teknologi dalam 

lingkungan internasional dapat mempengaruhi teknologi Jerman. Perubahan 

teknologi ini dapat dilihat dari kekuatan, kapasitas dan kapabilitas alusista militer 

yang dimiliki suatu negara. Perkembangan alusista militer dunia semakin 

berkembang cepat. Negara-negara dunia saling berlomba untuk berinovasi dalam 

hal teknologi. Beberapa diantaranya menjadi ekportir senjata untuk negara lain. 
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Amerika menjadi negara ekportir senjata terbesar dunia dengan penjualan mecapai 

8.5 triliun dollar AS, disusul Rusia, Jerman, China dan Inggris.
174

  

Jerman yang berada di urutan tiga besar diantara supplier senjata dunia 

memiliki perusahaan besar dalam teknologi militer yang digemari banyak negara 

seperti Tank dari Lrauss-Maffei Wegman dan Rheinmetall, Kapal selam, jet 

tempur, helikopter, pesawat tak berawak, rudal, amunisi, senapan, torpedo dan 

teleskoptik yang berasal dari banyak perusahaan.
175

 Salah satu perusahaan senjata 

Jerman yakni Rheinmetall 10 tahun lalu merupakan supplier utama untuk 

persenjataan Bundeswher namun kini 70% produk mereka di jual untuk client 

asing.
176

 

Perusahaan senjata Jerman memiliki reputasi sebagai suplier senjata 

teknologi tinggi dengan kalitas terbaik. Contonya kapal selam dari ThyssenKrupp 

yang dilengkapi dengan sel bahan bakar dianggap sebagai yang terbaik di dunia 

karena kapal selam jenis ini secara praktis tidak terdeteksi. Dengan semakin 

berkembangnya teknologi militer maka perusahaan-perusahaan ini menyesuaikan 

produknya agar mudah untuk digunakan seperti membuat perangkat yang biasa 

digunakan masyarakat sipil untuk proyek militer. Sebagai contohnya perusahaan 

optik Carl Zeiss kini menawarkan penglihatan seperti teleskop bagi penembak dan 
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sistem pelacak dalam produk tank Leopard 2 yang memungkinkan penembakan 

preisis bahkan ketika tank bergerak dalam kecepatan penuh. 

Optronics yakni anak perusahaan untuk divisi pertahanan dari Carl Zeiss 

sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam hal sistem optik juga menawarkan 

produk militer teknologi tinggi seperti sistem multi sensor untuk pesawat tak 

berawak, sistem komukasi laser yang tidak dapat dicegat serta perangkat 

pengelihatan malam yang dapat digunakan baik di laut, darat maupun udara. 

Selain unggul dalam peranngkat keras militer, Jerman juga unggul dalam perankat 

lunak militer yang dikembangkan oleh perusahaan besar  seperti Siemens dan 

SAP. Perusahaan menegah yakni Karcher juga menjadi perusahaan yang 

terkemuka dalam hal perlindungan dan pengolahan air limbah berbahaya Nuclear, 

Biological and Chemical atau NBC. 
177

 

Meskipun Jerman banyak memiliki teknologi militer yang unggul dan 

banyak diminati negara dunia namun penjualan senjata tidak banyak 

dipromosikan oleh politisi negaranya tidak seperti perusahaan pesaing di Perancis, 

Inggris dan Amerika Serikat. Pemerintah Jerman sendiri memiliki ketentuan 

mengenai zona mana saja yang boleh dijadikan pasar ekspor senjata Jerman. 

Peraturan menegenai ekspor senjata diatur dalam Foreign Trade and Payments 

Act dan undang-undang kontrol senjata perang. Untuk mengekpsor peralatan 

militer baik perangkat lunak atau perangkat keras serta persenjataan yan masuk 

dalam daftar senjata perang seperti tank, rudal dan helikopter membutuhkan izin 

dari Federal Office of Economic and Export Control untuk mengekspornya. 
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Keputusan untuk dapat mengekpor senjata-senjata tersebut biasanya dibuat oleh 

Dewan keamanan federal yang diketuai oleh Kanselir.  

Sejak tahun 2000 terdapat prinsip-prinsip politik telah diperketat sebagai 

panduan bagi dewan keamanan untuk membuat keputusan mengenai ekspor 

senjata dengan mempertimbangkan pada pengamatan HAM di negara tujuan 

ekspor. Pedoman ini dimaksudkan untuk menghalangi persetujuan ekspor senjata 

ke negara-negara yang memiliki resiko konflik bersenjata. Untuk alasan ini maka 

banyak perusahaan senjata Jerman kemudian melakukan kolaborasi dengan 

perusahaan senjata di negara lain yang lebih liberal dalam perdagangan senjata 

seperti Inggris, Italia dan Spanyol. 

Dalam kasus intervensi ke Libya, meskipun Jerman tidak ikut serta dalam 

intervensi namun teknologi militer Jerman turut terlibat dalam pertempuran. 

Misalnya transportasi militer yang mengangkut tank Khaddafi dibuat oleh 

perusahaan Jerman yakni Mercedes-Benz, prajurit Khaddafi menggunakan 

perangkat jamming buatan Jerman untuk mengganggu komunkasi antara lawan 

mereka, dan pasukan Khaddafi menemabak jatuh helikopter yang terbang rendah 

dengan rudal anti tank dengan buatan Perancis-Jerman yang dibuat di Bavaria.
178

 

Meskipun Jerman menjadi salah satu negara yang unggul dalam 

penegembangan teknologi dan mengekspor banyak senjata militernya ke luar 

negeri, peneliti tidak menemukan adanya perubahan teknologi militer Jerman 

yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan Jerman untuk tidak melakukan 
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intervensi ke Libya. Hal ini didukung dengan adanya prinsip-prinsip politik 

Jerman dimana Kanselir tidak dapat menyetujui ekpsor senjata ke daerah konflik 

dengan alasan HAM. Namun secara tidak langsung Jerman diuntungkan dengan 

adanya konflik karena meningkatkan perdagangan senjata Jerman. Meskipun 

pemerintah melarang ekspor senjata ke daerah konflik namun berkat kerjasama 

dan kolaborasi dengan negara lain maka Jerman dapat mengirimkan senjatanya 

yang dirakit di negara lain. 

5.2 Perubahan Internal 

5.2.1 Culture and History 

Tradisi dan Sejarah Jerman turut mempengaruhi pengambilan kebijakan 

Jerman. Pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Jerman menjadi negara 

yang memicu terjadinya perang dunia. Setelah masa perang Dunia, prinsip 

kebijakan luar negeri Jerman terbagi dalam beberapa nilai yang telah menjadi 

dasar bagi Jerman untuk membuat kebijakan luar negerinya. Prinsip atau nilai 

tersebut yakni never again, never alone, politics not force, norms define interest 

dan unification.
179

  Never again juga dapat dikatakan sebagai pasifism, moralisme 

dan demokrasi.
180

 Setelah masa kelam dibawah pemerintahan Nazi muncul 

pasifisme di masyarakat atas penggunaan militer untuk konflik politik. Never 

again juga berarti tidak ada lagi kamp konsentrasi, tidak ada lagi genosida, tidak 

ada lagi diktator dan tidak ada lagi abuse terhadap HAM.
181

 Pasifisme, demokrasi 
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dan penghormatan terhadap HAM muncul sebagai nilai inti dari konsep kebijakan 

luar negeri Jerman. Selain itu Jerman secara eksplisit juga berkomitmen terhadap 

kesatuan Eropa, perdamaian dunia serta perlindungan terhadap HAM. Namun 

Jerman juga memberlakukan batasan atas penggunaan militer. Konstitusi Jerman 

dalam pasal 87a secara jelas menyatakan bahwa militer Jerman digunakan hanya 

untuk tujuan pertahanan.
182

 Namun dalam pasal 24 ayat 2 juga dijelaskan bahwa 

militer Jerman dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam mutual collective 

security.
183

 Batasan tersebut secara nyata baru termuat dalam konstitusi serelah 

ada perubahan pada tahun 1994.  Sejak tahun 1982 pemerintah 

mengiterprestasikan konstitusi yang melarang partisipasi militer Jerman diluar 

NATO dimana hal ini berarti Bundeswehr hanya dapat digunakan jika 

kemungkinan ada serangan dari pakta warsawa ke Jerman Barat.
184

 

Nilai yang menjadi dasar pembuatan kebijakan luar negeri Jerman lainnya 

yakni never alone yang berarti integrasi, multilateralisme dan demokratisasi. 

Integrasi karena setelah Perang Dunia II Jerman berintegrasi dengan politik barat 

dan organisasi atau institusi colective security contohnya adala EU dan NATO. 

Kebijakan luar negeri Jerman juga memiliki oriantasi multilateralisme dan 

orientasi terhadap barat. Sekutu terpenting Jerman adalah Amerika Serikat serta 

Perancis yang menjadi partner Jerman dalam berbagai organisasi multilateral. 

Demokratisasi berarti Jerman mendukung demokratisasi di Eropa Timur serta 

seluruh negara di dunia. Sedangkan politics not force yakni lebih menekankan 
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pada solusi politik dari pada penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan 

konflik.  Sehingga Jerman lebih memilih menggunakan soft power seperti 

diplomasi, negosiasi, inisiatif ekonomi, perdagangan dan bantuan pembangunan. 

Nilai ini kemudian membentuk suatu kebudayaan yang disebut military restraint 

di Jerman. Kemudian, norms define interest berarti identitas dan tujuan kebijakan 

luar negeri. Kepentingan nasional Jerman sering kali didefinisikan dalam norma 

dan nilai seperti integrasi dengan barat. Keinginan Jerman untuk mengakkan 

HAM universal telah menjadi salah satu norma kuat dalam pembuatan kebijakan 

luar negeri Jerman. Era sebelum tahun 1980an Bundeswehr tidak pernah ikut 

dalam operasi perdamaian PBB namun sejak akhir 1980an dan seterusnya Jerman 

mulai aktif dalam operasi perdamaian. Terakhir yakni unification berarti unifikasi 

atas Jerman barat dan Jerman Timur yang dilakukan secara damai.  

Prinsip atau nilai tersebut tidak mengalami perubahan meski Jerman kini 

menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Dampak yang 

diakibatkan oleh perang dunia I dan perang dunia II telah membekas dalam 

sejarah jerman sehingga masyarakat Jerman merasa memiliki tanggung jawab 

untuk mengembalikan perdamaian dunia tanpa menggunakan kekuatan militer.  

Nilai-nilai ini kemudian membentuk budaya military restrain yakni skeptisme 

adan ketakutan militer Jerman kembali kuat. Budaya inilah yang menjadi dasar 

bagi pembuatan kebijakan luar negeri Jerman. Budaya ini tidak dikesampingkan 

oleh para pembuat kebijakan Jerman karena telah menjadi nilai dan tradisi yang 

kini dijadikan sebagai identitas bangsa Jerman meskipun Jerman telah kembali 

menjadi negara yang kuat baik secara politik dan ekonomi global. Penulis melihat 
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terdapat keterkaitan antara nilai-nilai yang dianut Jerman dengan keputusan 

Jerman untuk tidak ikut serta dalam intervensi militer ke Libya. Menteri luar 

negeri Jerman bahkan menyatakan bahwa Jerman memiliki budaya military 

restrain sehingga sudah sewajarnya apabila Jerman memilih untuk tidak terlibat 

dalam konflik yang mengharuskan Jerman untuk menggunakan militernya. 

Karena military restrainpun telah mengakar dalam masyarakat Jerman maka nilai-

nilai dasar yang membentuk kebijakan luar negeri Jerman juga memiliki 

persamaan nilai dengan budaya military restrain.  

5.2.2 Social Structure 

Variabel ini dapat dilihat melalui kelompok masyarakat mana yang 

memiliki hak istimewa dan kesempatan yang tersedia bagi para kelompok sosial 

masyarakat yang dapat menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan.  

German Bond for Security and Defense Industries atau Bundesverband der 

Deutschen Sicherheits und Verteidigungsindustrie (BDSV) awalnya memiliki 

peran penting dalam pembentukan kebijakan Jerman yang berkaitan dengan 

pertahanan dan keamanan. BDSV biasanya memberikan masukan bagi Kanselir 

mengenai keputusan dalam penggunaan militer dalam masa kepemimian Kanslir 

Schroerder namun BDSV telah dilarang oleh hukum untuk berhubungan langsung 

dengan pemerintah mengenai masalah pertahanan dan keamanan.  

Selain BDSV, organisasi yang memiliki kepentingan mengeni intervensi 

militer lainya yakni The German Bond for Military Employees atau Deutscher 

BundeswehrVerband (DBvW) mengirimkan press release terhadap pemerintah 

yang menjelaskan ketidaksetujuannya jika pemerintah Jerman ingin mengambil 



106 
 

bagian dalam intervensi militer ke Libya. Mereka menilai bahwa no fly zone 

bukanlah penyelesaian konflik yang efektif karena akan menimbulkan intervensi 

militer lebih lanjut yang tentunya tidak diinginkan Jerman. 
185

 DBvW merupakan 

organisasi yang vokal menyuarakan tuntutan mengenai sistem kerja yang lebih 

baik untuk personil militer dalam Bundestag. Mereka beranggapan bahwa 

Bundeswehr kurang mendapatkan apresiasi dari pemerintah maupun masyarakat. 

Ketidak setujuan DBvW mengenai intervensi militer ke Libya juga disebabkan 

karena terbunuhnya militer Jerman dalam misi di Afghanistan. Pemerintah 

menyatakan bahwa prajurit Jerman tidak ikut terjun dalam pertempuran namun 

hanya sebagi tentara medis maupun tentara yang memberikan bantuan bagi tentara 

aliansi. Sehingga fakta terbunuhnya tentara Jerman dalam misi di Afghanistan 

semakin menimbulkan skeptisme mengenai keselamatan Bundeswehr. Selain itu, 

Insitusi independen Jerman yang meneliti kemanan dan politik internasional SWP 

juga ikut memberikan pendapat bahwa Jerman tidak seharusnya berpartisipasi 

dalam operasi militer karena hal itu bukanlah interest Jerman maupun Uni Eropa. 

Intervensi militer juga tidak akan membantu menyelesaikan konflik Libya tretapi 

malah membawa intervensi militer seperti yang terjadi di Afghanistan.
186

 

Peneliti menyimpulkan bahwa struktur sosial Jerman tidak mengalami 

perubahan dimana masyarakat tetap memiliki akses untuk mempengaruhi 

pengambilan kebijakan namun terdapat organisasi-organisasi seperti BDSV tetap 

tidak memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah meskipun 

mereka terlibat langsung dalam industri ekspor senjata Jerman. Hal ini 
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dikarenakan indutri senjata mendapatkan keuntungan dari adanya konflik di suatu 

wilayah atau negara dengan peningkatan permintaan senjata. Sehingga BDSV 

tidak dapat dijadikan referensi untuk pertimbangan dalam melaksanakan 

intervensi ke suatu negara. Organisasi lain yang memiliki kepentingan langsung 

terhadap personil militer Jerman DBvW tetap memiliki akses terhadap pemerintah 

karena menyangkut kesejahteraan Bundeswehr. Dengan adanya isu terbunuhnya 

tentara Jerman di Afghanistan yang menyebabkan tidak adanya dukungan DBvW 

terhadap intervensi militer cukup memberikan pengaruh bagi pemerintah untuk 

mejadi pertimbangan dalam pengambilan keputusannya.  

5.2.3 Economic Development 

Pembangunan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu 

negara. Rosenau menyebutkan bahwa negara dengan ekonomi maju dan GDP 

yang tinggi maka memiliki kecenderungan untuk memperluas kepentingannya 

dalam lingkungan eksternal. Pada kasus ini peneliti akan melihat bagaimana 

pengaruh pembangunan ekonomi Jerman terhadap kebijakan luar negeri yang 

dikeluarkannya. 

Jerman merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Eropa dan 

berada di posisi ke lima dunia. Ekspor menjadi salah satu sumber pendapatan 

nasionalnya. Jerman sendiri merupakan pengespor mesin, kendaraan, bahan 

kimia, peralatan rumah tangga dan diuntungkan dengan angkatan kerja dengan 
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ketrampilan tinggi.
187

  Meskipun begitum Jerman pernah mengalami masa kelam 

dalam perekonomian. Antara tahun 1998 sampai dengan 2005 ekonomi Jerman 

mengalami pertumbuhan yang lambat dimana tingkat pengangguran sekitar 10% 

dengan defisit budget sebesar 3%.
188

 Jerman bahkan dianggap sebagai sick man of 

the Europe karena kelambatan ekonominya.
189

 Rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Jerman hanya sekitar 1.2% saja per tahunnya. 

Pada tahun 2002-2004 Pemerintah (SPD/Greens) kemudian memperkenalkan 

beberapa reformasi ekonomi termasuk resormasi sejumlah pasar kerja yang 

disebut sebagai Agenda 2010. Reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan lapangan kerja, mengkonsolidasi keuangan publik melalui reformasi 

pajak, pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, pengurangan subsidi. Reformasi 

dilakukan dengan memperpendek kompensasi pengangguran dari 36 bulan 

menjadi hanya 12 bulan saja kemudian juga menambah jam kerja di Jerman dari 

rata rata 35 jam per minggu menjadi 40 jam. Reformasi ini dilanjutkan pada masa 

pemerintahan Merkel tahun 2007 dengan menaikan usia maksimal pensiun 

menjadi 67 tahun. Agenda ini berhasil menmenurunkan tingkat pengangguran di 

Jerman, sampai dengan tahun 2008 2.3%  atau sekitar 1.7 juta pengangguran  
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Tabel 2.  Pertumbuhan GDP Jerman tahun 1950-2009. 
190

 

 

Sumber: Raymond J. Ahearn dan Paul Belkin, The German Economy and U.S. 

– German Economic Relations 

Dibawah kepemimpinan kepemimpinan Angela Merkel, Jerman dihadapkan 

pada krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2008 serta krisis eurozone 

yang melanda negara-negara di Uni Eropa pada tahun 2010. Krisis finansial 

global sendiri terjadi karena bangkrutnya bank investasi lemans brother yang 

memberikan domino effect bagi ekonomi global sedangkan Eurozone sendiri 

terjadi karena sentimen pasar terhadap utang luar negeri Yunani yangada akhirnya 

merambat ke negara-negara pheripery di Eropa. Krisis finansial global turut 

membawa dampak bagi pendapatan GDP Jerman di tahun 2009. Pada tahun 2009 

Jerman mengalami penurunan pendapatan tahunan terbesar setelah Perang Dunia 

yakni sebesar 5%.
191

 Tahun tersebut ekspor dan pembentukan modal dalam sektor 

permesinan serta perlatan mengalami pemrosotan yang tajam. Hal ini berdampak 

pada pendapatan tahunan Jerman karena perdagangan luar negeri merupakan 
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pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jerman.
192

  Krisis global juga berdampak 

pada tingkat penganguran Jerman yang kembali meningkat drastis pada tahun 

2009-2010 menjadi 10.1% dan 11.6%. 

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Jerman Tahun 2000-2010.
193

 

 

Sumber: Raymond J. Ahearn dan Paul Belkin, The German Economy and U.S. 

– German Economic Relations 

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah melakukan pemotongan 

pajak, meningkatkan belanja negara untuk menurunkan pengangguran.Pemerintah 

Merkel memperpanjang program Kurzabeit dengan mensubsidi pengusaha untuk 

mempekerjakan tenaga paruh waktu  dan menerapkan pemotongan pajak sebasar 

24 miliar Euro untuk perusahaan kelas menegah sampai empat tahun kedepan.
194

 

Meskipun mengalami penurunan ekonomi yang tajam pada tahun 2009, Jerman 

kembali memperbaiki ekonominya. Dalam statistik yang dirilis tahun 2010, 

dimana pertumbuhan ekonomi dari kuartal ke kuartal mengalami pertumbuhan 

sebesar 2.2%. Hal ini merupakan pencapaian terbesar Jerman sejak reunifikasinya. 
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Perkembangan ekonomi ini akan setara dengan tingkat pertumbuhan tahunan 

yakni hampir 9% apabila pertumbuhannya bertahan sepanjang tahun.
195

   

Selesai dengan krisis finansial Global, Jerman dihadapkan kembali pada krisis 

eurozone akibat krisis hutang di negara-negara pheripery Uni Eropa yakni 

Portugal, Yunani, Irlandia, Italia dan Spanyol. Krisis yang terhadi di negara-

negara tersebut akhirnya menyebabkan penurunan nilai mata uang dan berbagai 

permasalahan ekonomi lain seperti peningkatan pengangguran. sehingga negara-

negara Uni Eropa akhirnya harus membantu memulihkan ekonomi negara-negara 

tersebut. Sebagai dampak krisis ekonomi yang tengah melanda, pada pertengahan 

tahun 2010, pemerintah Jerman juga mengumumkan rencana penghematan 

pengeluaran negara yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk megurangi 

defisit negara. Paket penghematan anggaran ini dilakukan dengan memotong 

pengeluaran negara sebesar 11.2 miliar euro mulai tahun 2011. Pemerintah 

berharap pada tahun berikutnya dapat mengelami peningkatan  sehingga 

menghemat sampai 80 miliar euro pada tahun 2014.
196

 Total pemotongan 

anggaran akan meningkat menjadi 17.1 miliar euro di tahun 2012, 25.7 miliar 

euro di tahun 2013 dan 32.4 miliar euro di tahun 2014.
197

 Langlah-langkah 

tersebut juga mencangkup pemotongan 10.000 pekerjaan disektor pemerintahan 

selama empat tahun, pengurangan pemotongan pajak serta berbagai subsidi 
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negara.
198

 Pemotongan anggaran tersebut juga berdampak pada angkatan 

bersenjata Jerman, Bundeswehr. Merkel meminta Menteri pertahanan Jermanm 

Karl Theodor Zu Guttenberg untuk melakukan reformasi struktural dalam 

Bundeswehr dan meminta untuk mengurangi sekitar 40.000 personil dari total 

250.000 personil Bundeswehr. Selain itu, anggaran pertahanan Jerman juga 

dikurangi sebesar 8.3 miliar Euro antara tahun 2010 sampai 2014. Sektor 

pertahanan menjadi sektor yang paling banyak dikurangi dalam program 

pengehematan negara. 

Konflik Libya juga membawa kerugian tersendiri bagi Jerman. Libya dan 

Jerman memiliki hubungan ekonomi yang normal semenjak berakhirnya perang 

dunia II. Bersamaan dengan kebijakan Uni Eropa terhadap Libya maka Jerman 

menempatkan negaranya untuk mengambil peran sentral dalam hubungan 

ekonomi dengan Libya. Pada tahun 2009, total nilai import Jerman terhadap Libya 

mencapai 3.1 Miliar Euro dimana minyak dan gas menjadi komoditas utama. 

Sedangkan nilai ekspor Jerman terhadap Libya mencapai 1 Miliar Euro dimana 

kendaraan dan mesin menjadi komoditas utama yang diekspor ke Libya.
199

 

Dengan total perdagangan yang hanya sebesar 4 miliar euro, Libya menjadi salah 

satu partner dagang minor Jerman karena hanya menyumbang 0.5% total volume 

perdagangan Jerman. Meskipun begitu, Libya menjadi salah pengekspor minyak 

terbesar ke lima untuk Jerman dan Jerman merupakan salah satu partner dagang 

penting bagi Libya dengan estimasi total volume perdagangan mencapai 8% dari 
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total volume perdagangan Libya pada tahun 2010. Dalam hal volume ekspor, 

Libya menempati peringkat ke 66 dan impor Libya ke Jerman berada di peringkat 

38.
200

  

Berdasarkan pertimbangan kerugian ekonomi bagi Jerman karena Libya 

menyumbang sumber minyak dan gas bagi Jerman maka hubungan yang baik 

dengan Libya serta stabilnya keadaan politik Libya menjadi prioritas utama 

Jerman sehingga Jerman memilih untuk abstain. Sanksi berupa pembekuan aset, 

travel ban dan embargo senjata tidak akan membawa dampak destruktiv sebesar 

intervensi militer. Alasan inilah yang kemudian menjai salah satu faktor Jerman 

tetap mengusulkan untuk memperketat sanksi dari pada melaksanakan intervensi 

militer yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi Jerman.  

Peneliti melihat adanya perubahan pertumbuhan ekonomi Jerman yang 

disebabkan karena krisis finansial global dan krisis eurozone  yang menyebabkan 

pemangkasan anggaran belanja Jerman termasuk anggaran pertahanan. Selain itu 

Jerman juga terancam kehilangan ekspoter minyak dan gasnya sehingga nantinya 

akan mengancam keamanan energi Jerman. Hal ini mempengaruhi pengambilan 

keputusan Jerman dengan alasan untung rugi untuk ikut dalam intervensi militer 

ketika keadaan ekonomi negara dan region sedang tidak stabil. Hal ini kemudian 

menjadi pemicu Jerman mempertimbangkan untuk tidak ikut dalam intervensi 

Libya. 
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5.2.4 Mood of Opinion 

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa moods of 

opinion menggambarkan sentimen publik terhadap suatu situasi yang sedang 

terjadi baik dilingkungan eksternal maupun internal negara. Opini publik dapat 

berubah tergantung pada situasi yang sedang terjadi dilingkungan eksternal dan 

internal nengara tersebut. Opini publik ini kemudian dapat mendesak pemerintah 

untuk segera mengeluarkan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan mayoritas 

opini publik. 
201

 Opini publik dapat dilihat menggunakan polling. Dalam 

penelitian ini penulis melihat bagaimana opini publik Jerman terhadap intervensi 

militer yang akan dilaksankan ke Libya berdasarkan resolusi DK PBB 1973 

mempengaruhi pengambilan kebijakan Jerman untuk tidak berpartisipasi dalam 

intervensi tersebut. 

Dalam survey yang dilakukan oleh salah satu lembaga yakni Emind 

Institute menunjukkan sekitar 62% masyarakat Jerman menyetujui andanya 

intervensi militer yang dilakukan PBB ke Libya namun polling juga menunjukkan 

bahwa 65% masyarakat Jerman tidak setuju apabila militer Jerman untuk ikut 

terlibat dalam intervensi tersebut.
202

 Sedangkan menurut polling yang dilakukan 

oleh Stern terhadap 1008 responden 2 hari sebelum vote resolusi 1973 DK PBB 

dilaksanakan 88% menentang intervensi militer Jerman dalam perang sipil di 

Libya,  8 % menyatakan setuju sedangkan 4% menyatakan tidak memiliki 
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pendapat.
203

 Selain itu dilakukan pula polling untuk menentukan pakah 

pemerintah Jerman seharusnya memberlakukan embargo perdagangan dalam 

melawan rezim Khaddafi. Dalam polling tersebut 70% responden menyatakan 

setuju untuk dilakukan embargo perdagangan sedangkan 21% menentang 

tindakan tersebut.  Untuk pemberlakuan zona larangan terbang di Libya, 56% 

responden menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang benar dan 

34% menolak untuk diberlakukan zona larangan terbang di Libya. 

Dari polling tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Jerman setuju jika 

PBB memberlakukan zona larangan terbang dan melakukan intervensi militer 

terhadap Libya namun mereka tidak menginginkan tentara Jerman untuk ikut 

campur dalam intervensi militer tersebut. Selain itu masyarakat Jerman juga lebih 

menyukai cara-cara politik seperti embargo ekonomi dari pada intervensi militer 

untuk menyelesaikan konflik Libya. Terbukti dengan embargo militer mendapat 

suara lebih banyak dari pada intervensi militer.  

Opini publik dalam kasus intervensi Libya menjadi salah satu faktor 

penting yang menjadi pertimbangan pemerintah Jerman. Hal ini karena opini 

publik dapat merefleksikan posisi pemerintah dihadapan rakyatnya. Sensitivitas 

publik terhadap intervensi ke Libya turut menjadi faktor yang mempengaruhi 

keputusan Jerman hal ini dikarenakan sejarah kelam Jerman pada masa perang 

dunia I dan perang dunia II sehingga publik cenderung skeptis mengenai isu 

pengunaan militer. Terlebih lagi Jerman telah banyak mengirimkan tentaranya 

dalam konflik Afganistan yang telah berlangsung lama dan banyak menimbulkan 
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korban jiwa dari pihak tentara Jerman maupun warga Afghanistan yang akhirnya 

menjadi pengungsi konflik. Selain itu isu ekonomi dalam internal Jerman maupun 

dalam lingkungan regional semakin meningkatkan skpetisnya masyarakat pada 

intervensi militer yang dilaksanakan ditengah krisis ekonomi. Perubahan opini 

publik ini kemudian menjadi pendukung pemerintah untuk tidak ikut serta dalam 

intervensi ke Libya dengan  memilih abstain dalam vote resolusi 1973. Keinginan 

pemerintah sejalan dengan opini publik terkait dengan masalah tersebut sehingga 

dapat dismpulkan bahwa opini publik Jerman berpengaruh dan menjadi salah satu 

pendorong pemerintah untuk abstain dalam vote intervensi ke Libya di DK PBB. 

5.2.5 Situational factors: internal 

Situasional factors merupakan sumber atau stimulan yang muncul secara 

tiba-tiba dari internal negara yang sehingga mempengaruhi suatu kelompok dalam 

negara yang akhirnya mempengaruhi kelompok lain yang lebih besar. Dalam 

kasus yang penulis teliti, faktor situasional yang muncul di Jerman adalah 

demonstrasi masyarakat Jerman untuk menuntut penutupan treaktor nuklir di 

Jerman serta adanya pemilihan umum dibeberapa state di Jerman. Demontrasi 

untuk menunutu pengutupan reaktor nuklir di Jerman juga dipengaruhi oleh 

tragedi nuklir Fukushima yang terkena gempa dan tsunami tahun 2011 sehingga 

menyebabkan reaktor nuklir tersebut meledak.
204

 

Jerman sendiri mulai menggunakan energi nuklir sejak tahun 1960. Hal ini 

mengundang protes sehingga terbentuk gerakan anti nuklir yang terbentuk pada 
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tahun 1970an untuk menentang pembangunan tenaga nuklir baru. Selain itu 

insiden three mile island di Amerika Serikat juga menyebabkan ratusan orang 

berdemo di Bonn dan Hanover pada 1979 menuntut semua tenaga nuklir untuk 

dimatikan.  Setelah itu terdapat protes besar yang memprotes mengenai tenaga 

nuklir serta waste transportation di tahun 1980an dan 1990an. Sentimen anti 

nuklir ini juga menjadi salah satu alasan terbentuknya partai Hijau di Jerman. 

Sebenarnya pada tahun 2002, pemerintahan koalisi antara SPD dan Green party 

yang dipimpin Kanselir Gerhard Schroder telah membentuk undang-undang yang 

menginstruksikan untuk dihentikannya pengguaan pembangkit nuklir paling 

lambat pertengahan 2020an namun pada tahun 2010, dibawah kepemimpinan 

Merkel, mereka mengubah undang-undang tersebut dan memperpanjang masa 

operasi pembangkit nuklir hingga 8 sampai 14 tahun kedepan. Hal ini 

menimbulkan protest dari masyarakat Jerman. 

Protes semakin meluas dan bertambah besar beberapa hari setelah adanya 

tragedi gempa dan tsunami yang menyebabkan meledaknyaa pembangkit nuklir 

Fukushima, lebih dari 40.000 demonstran membentuk demontrasi sepanjang 45 

kilometer dari Kota Stuttgart sampai ke dekat pembangkit nuklir terdekat untuk 

menentang rencana pemerintah untuk memperpanjang pembangkit tenaga nuklir 

jerman. 
205

 Demonstrasi yang dihadiri lebih dari 200.000 orang juga terjadi di kota 
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kota lain seperti Cologne, Berlin, Munich dan Hamburg dengan tuntutan yang 

sama. 
206

  

Pembangkit tenaga nuklir sendiri telah menyediakan setidaknya 23% 

listrik bagi Jerman. Namun setelah tragedi yang terjadi di masa lampau karena 

nuklir membuat publik menilai bahwa pembangkit nuklir terlalu berbahaya bagi 

masyarakat. Polling menunjukkan bahwa 80% masyarakat Jerman menolak 

keputusan Angela Merkel untuk memperpanjang masa aktif tenaga nuklir, 

sedangkan 72% menyatakan bahwa 7 reaktor nuklir tertua di Jerman harus segera 

dimatikan secepatnya.
207

  

Selain itu faktor internal lain yang menjadi pengaruh penting adalah 

adanya pemilu yang akan diadakan di 2 state penting di Jerman 10 hari setelah 

diadakan vote resolusi 1973 DK PBB yakni di Baden-Wurrtemberg dan 

Rheinland-Pfalz pada 27 Maret 2011. Keputusan untuk memilih tidak 

berpartisispasi menjadi keputusan penting terutama bagi menteri luar negeri 

Westerwelle. Sebagai menteri luar negeri dan wakil Kanselir kedudukan partainya 

dalam pemilu ini sangatlah kritis. Polling menunjukkan elektibilitas partai FDP 

turun dari 14% pada tahun 2009 menjadi hanya 4% saja pada Desember 2010.
208

 

Turunnya elektibilitas ini membuat FDP mungkin tidak dapat mencapai suara 5% 

sebagai syarat untuk dapat duduk di parlemen. Hal ini kemudian menjadi 

penyebab Westerwelle sangat vokal untuk menolak intervensi militer ke Libya. 
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Ketidakikutsertaan Jerman dalam intervensi yang mendapat dukungan masyarakat 

Jerman diharapkan dapat meningkatkan suara partai FDP. Disisi lain, partai 

Merkel, CDU adalah partai yang mementingkan hubungan transatlantic dari pada 

FDP, baik intergrasi Jerman dalam Eropa maupun hubungan Jerman dengan 

aliansi NATO menjadi salah satu pilar penting politik partai CDU.
209

 Namun 

dengan adanya pemilu maka prioritas utama CDU adalah bagaimana menapatkan 

suara yang tinggi dari rakyatnya. CDU sendiri diuntungkan dengan penurunan 

suara FDP dimana hasil perolehan suara CDU naik hingga 2%. Kedua isu internal 

tersebut menjadi stimulan internal negara yang menjadi salah satu alasan 

pemerintah Jerman untuk membentuk kebijakan luar negeri yang lebih disukai 

dan didukung rakyatnya. Maka dari itu pemerintah harus mengambil keputusan 

untuk menjaga elektibilitas pemerintahannya. Penulis melihat situasional faktor 

internal menjadi faktor utama bagi pemerintah Jerman untuk tidak ikut serta 

dalam intervensi militer ke Libya. 

5.2.6 Political Accountability 

Variabel akuntabilitas politik dapat dilihat dari keterbukaan politik di 

Jerman dimana hal ini dapat dilihat melalui adanya pemilihan umum yang 

dilaksanakan secara demokratis sebagi bentuk pertanggung jawaban pemerintah. 

Pemilihan umum di Jerman dilaksankan setiap 4 tahun sekali untuk satu kali 

periode pemerintahan. Pemilu sendiri dilaksanakan untuk menentukan 

representasi masyarakat Jerman dalam parlemen atau Bundestag. Hal ini telah 

ditetapkan dalam konstitusi Jerman bahwa representasi rakyat di Parlemen harus 
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dipillih langsung oleh rakyat Jerman melalui pemilihan umum. Sampai dengan 

tahun 2009 Jerman telah melaksankan pemilihan umum sebanyak 17 kali.  

Pada pemilu yang diadakan pada tahun 2009 sendiri terdapat 29 partai 

yang mengikuti pemilihan umum. Dari ke 29 partai tersebut hanya 6 partai yang 

berhasil masuk parkemen. Partai yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen 

dengan perolehan suara lebih dari 5% dapat menjadi anggota parlemen sampai 

dengan pemilihan selanjutnya di tahun 2013. Berikut ini adalah hasil dari 

perolehan suara dalam pemilihan umum Jerman tahun 2009: 
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Tabel 4.  Perolehan suara Pemilu Jerman tahun 2009 
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Sumber: The Federal Returning Officer, Election to the 17th German 

Bundestag September 2009
210

 

Dari tabel hasil pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2009 diatas, 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari 29 partai yang ikut dalam pemilu hanya 6 

partai saja yang berhasil memperoleh suara lebih dari 5% sehingga berhak 

mendapatkan kursi di Bundestag. Dominasi partai koalisi CDU/CSU serta FDP 

sebagai pemenang pemilu di Bundestag membuat presidium utama berasal dari 
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partai CDU.  Dari data hasil pemilu diatas, CDU/CSU memenangkan 33.8% suara 

sedangkan partai koalisinya FDP mendapatkan 14.6. Jumlah suara yang 

didapatkan jika ditotal hampir memenuhi setengah dari suara yang masuk dalam 

pemilu sehingga memperoleh kursi mayoritas di Bundestag. SPD sendiri hanya 

berhasil meraih 23% suara saja. The Left Party mendapatkan 11.9% suara 

sednafkan The Green party mendapatkan 10.7%. 

Dalam pemilu tahun 2009, SPD serta CDU yang merupakan partai yang 

selalu diunggulkan dalam pemilu bersaing ketat untuk mendominasi kursi 

Bundestag. Pada pemilihan umum tersebut, SPD  mengunggulkan ketua umum 

SPD  yakni Frank-Walter Steinmer untuk maju sebagai kandidat Kanslelir. Pada 

pemilu 2005, SPD dan CDU merupakan partai yang membentuk grand koalisi 

dimana Steinmer merupakan wakil Kanselir pada kabinet pertama Merkel. Namun 

pada konvensi SPD yang dilaksanakan 18 oktober 2008, SPD memilih untuk tidak 

berkoalisi lagi dengan CDU dan menjadikan Steinmer sebagai kandidat Kanselir 

dalam pemilu 2009.  Hasil pemilu dapat mempengaruhi pembentukan 

pemerintahan serta pembentukan kebijakan luar negerinya. Karena koalisi 

CDU/CSU dan FDP berhasil membentuk majority goverment maka kebijakan 

akan mudah untuk dibuat dan disetujui oleh partai koalisi. Termasuk dalam 

pembentukan kebijakan luar negeri karena periode kepemimpinannya yang kedua, 

setidaknya partai koalisi Merkel memiliki haluan politik yang sama.  

Angela Merkel dari partai CDU dipilih menjadi kanselir Jerman untuk 

kedua kalinya dengan memenangkan 323 suara diparlemen dengan 323 tidak 
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setuju dan 4 abstain.
211

 Pemilihan ini sudah sesuai dengan konstitusi dimana 

kanselir dipilih oleh  parlemen. Sebagai Kanselir, Angela Merkel membentuk 

kabinet yang didominasi oleh anggota partai CDU, CSU dan FDP. Guido 

Westerwelle sebagai ketua umum partai koalisi Merkel yakni FDP mendapat 

jabatan sebagai wakil kanselir dan merangkap menjabat sebagai menteri luar 

negeri Jerman. Pemilihan wakil kanselir dari partai koalisi merupakan hal yang 

sudah menjadi kebiasaan dalam politik Jerman.  

Saat masa pemerintahan Merkel pada tahun 2011 terdapat pemilihan 

umum yang dilaksanaka di  lander di Jerman yakni Baden-Württemberg and 

Rheinland-Pfalz pada 27 Maret 2011 yang berarti 10 hari setelah vote resolusi 

1973 dilaksanakan. Baden-Württemberg merupakan state yang paling banyak 

meyumbang suara untuk partai CDU, sehingga kekalahan di state ini 

membahayakan posisi CDU di Bundestag. Merkel dan Westerwelle sama-sama 

mengkampanyekan mengenai ketidakikutsertaan Jerman dalam intervensi ke 

Libya. Sehingga keputusan abstain Jerman dianggap usaha Merkel dan 

Westerwelle untuk menaikan citra patrainya dihadapan masyarakat.  

Partai opsisi pemerintahan yakni SPD memberikan pendapat yang sama 

mengenai intervensi militer dimana mereka juga skeptis akan pelaksanaan 

intervensi militer ke Libya namun mereka berpendapat bahwa abstain bukanlah 

keputusan yang tepat dan Jerman dapat memilih setuju terhadap resolusi 1973 

namun tidak perlu ikut serta dalam intervensi yang akan dilaksanakan. Sehingga 
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abstain Jerman dianggap sebagai langkah sonderweg atau mengambil jalan yang 

berbda dari aliansinya dan meningkatkan keraguan aliansinya terhadap keandalan 

Jerman dalam hubungannya dengan aliansi.
212

 Juru bicara luar negeri partai SPD 

menyebutkan pemerintah dalam dilema mengenai intervensi militer ke Libya 

namun usaha untuk meningkatkan suara di partai menjadi alasan pemerintah 

untuk abstain. The Left juga memiliki pandangan yang sama dimana partai ini 

yang menolak misi militer ke luar negeri sebagai pondasi utama partainya serta 

tidak setuju dengan adanya NATO. Namun kritik datang dari partai hijau dimana 

partai ini menilai keputusan Jerman untuk abstain dalam vote resolusi 1973 

sebagai kesalahan diplomatik karena Jerman dapat memilih untuk vote „ya‟. 

Namun karena keputusan utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri dan 

partai hijau tidak memili akses terhadap pengambilan keputusan maka pendapat 

partai hijau tidak berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan kebijakan luar 

negeri Jerman.  

Pada akuntabilitas politik Jerman dapat disimpulkan terdapat perubahan. 

Perubahan ini terjadi pada partner koalisi CDU dalam membentuk 

pemerintahannya yakni berganti dari partai SPD ke FDP berpengaruh pada 

pengambilan kebijakan luar negeri Jerman dimana FDP dan CDU memiliki 

persamaan pendapat mengenai intervensi militer. Persamaan pendapat ini menjadi 

penting karena dapat memutuskan sebuah kebijakan luar negeri dengan mudah. 

Prinsip military restrain yang dipercaya oleh menteri luar negeri yang juga 

                                                           
212

 Berthod Kohler, Gebrante Kinder. Diakses melalui: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/deutschlands-libyen-politik-gebrannte-kinder-1604249.html 
pada 11 April 2018. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/deutschlands-libyen-politik-gebrannte-kinder-1604249.html


126 
 

pemimpin partai FDP mendorong pemerintah Jerman untuk memilih abstain 

dalam intervensi militer ke Libya. Sehingga dengan adanya perubahan struktur 

pemerintahan Jerman yang dikuasai oleh CDU/CSU dengan SDP menjadi salah 

satu faktor yan mendorong keputusan Jerman untuk abstain. Terkait dengan 

abstainnya Jerman dalam intervensi ke Libya dikarenakan usaha Merkel dan 

Westerwelle untuk merealisasikan janji kampanyenya yang dinilai sesuai harapan 

rakyat Jerman. Sehingga dapat disimpulkan akuntabilitas politik telah terjadi 

perubahan dengan adanya pemilu tahun 2009 yang merubah koalisi pemerintahan 

dan pemilu di state Baden-Württemberg and Rheinland-Pfalz.  

5.2.7 Govermental Structure 

Struktur pemerintah memiliki pengaruh pada proses pengambilan kebijakan 

luar negeri. Struktur pemerintah ini dapat dilihat melalui bentuk pemerintahan, 

sistem pemerintahan serta sistem partai dalam negara tersebut. Jerman sendiri 

merupakan negara yang berbentuk demokrasi dengan sistem pemerintahan 

Parlementer.  Sistem politik dan pemerintahan Jerman didasarkan pada konstitusi 

yang dibentuk pada 1949. Kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi tiga yakni 

kabinet sebagai eksekutif, parlemen  legislatif dan  pengadilan sebagai yudikatif. 

Dalam kekuasaan Eksekutif  kepala negara dijabat oleh Horst Kohler berdasarkan 

pemilihan di Bundestag. Pada Mei 2010 Kohler mengundurkan diri dari 

jabatannya dan digantikan oleh Christian Wulff namun pada tahun 2012 Wulff 

menghadapi dakwaan dugaan korupsi yang dilakukannya ketika menjabat sebagai 

minister presiden dari negara bagian lower saxony maka jabatannya digantikan 

oleh Joachim Gauck. Dalam tampuk kepala pemerintahan dijabat oleh Angela 
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Merkel yang kembali menjabat sebagai kanselir untuk yang kedua kalinya. 

Berbeda dengan kabinet yang sebelumnya dibentuk bersama dengan grand 

koalisinya SPD, pada kabinet Merkel yang kedua. Kabinet berasal dari anggota 

partai CDU/CSU dan FDP. Kabinet Merkel yang kedua terdiri dari wakil 

Kanselir, Wakil kanselir serta 15 kementrian.   

Sistem partai di Jerman yang terdiri dari multipartai juga turut mempengaruhi 

dimana kepentingan yang dibawa masing-masing partai semakin beragam. Pada 

tahun 2009 terdapat 29 parta yang ikur dalam pemilu namu hanya terdapat 6 

partai yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen yakni CDU, CSU, SPD, FDP, 

The Left dan The Green. Partai koalisi pemenang pemilu sendiri adalahh koalisi 

antara CDU/CSU dan FPD dengan opisisinya yakni SPD, The Left dan The 

Greens. Berikut ini adalah perolehan kursi setiap partai dalam pemilu Bundestag 

tahun 2009. 
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Grafik 2. Perolehan Kursi Setiap Partai Dalam Pemilu Bundestag Tahun 

2009. 

 

Sumber:  The Federal Returning Officer, Election to the 17th German 

Bundestag September 2009. 
213

 

Dari 6 partai diatas partai CDU berhasil menjadi partai yang dominan karena 

memiliki jumlah kursi terbanyak di Bundestag dengan jumlah kursi sebanyak 194. 

Diposisi kedua dengan perolehan 146 diduduki oleh partai SPD yang merupakan 

partai opsisi. Kemudian partai koalisi FDP berhasil mendapatkan 93 kursi 

Bundestag. The Linke dan The Grune yang merupakan partai opisis masing-

masing mendapatkan 76 dan 68 kursi. Sedangkan partai koalisi lainnya yakni 

CSU berhasil mendapatkan 45 kursi Bundestag. Jika dilihat dari perolehan kursi 

                                                           
213

 The Federal Returning Officer, Election to the 17th German Bundestag September 2009. 

Diakses melalui: https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2009.html pada 30 

Januari 2018. 

https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2009.html


129 
 

diatas maka partai koalisi mendominasi kursi Bundestag dengan total 332 kuris, 

sedangkan opsisi pemerintah mendapat 290 kursi.  

Partai CDU sendiri merupakan partai merupakan partai tengah kanan 

konservatif yang terbentuk setelah Perang Dunia II. 5 dari 8 Kanselir yang 

memimpin Jerman sejak 1949 berasal dari partai ini. Kanselir pertama Jerman dari 

partai CDU, Konrad Adenauer mempimpin Jerman Barat dengan prinsip ekonomi 

pasar yang menolak gagasan ekonomi sosialis. Adenauer melihat peran 

pemerintah hanya sebagai framework untuk memberikan persaingan yang adil, 

menjaga tingkat pengangguran tetap rendah serta memberikan kesejahteraan 

sosial.
214

 CDU terus menggunakan prinsip-prinsip tersebut sehingga kini menjadi 

fondasi ekonomi Jerman. Selain itu partai CDU juga menjadikan hubungan 

Jerman dengan Uni Eropa serta aliansinya sebagai fondasi dasar partainya. Sister 

Party CDU yakni CSU merupakan partai yang lebih konservatif dari pada CDU.  

FDP adalah partai yang pro terhadap bisinis, memperomosikan ekonomi pasar 

bebas,  kebebasan individu serta hak-hak sipil. 
215

 Bersama-sama mereka 

membentuk pemerintahan pada tahun 2009-2013.  

Partai oposisi yang juga mantan koalisi CDU dikabinet sebelumnya, SPD 

merupakan partai tertua di Jerman yang dibentuk sejak 1875. Pada dekade 

pertama abad 20, Partai tersebut bertindak sebagai payung organisasi bagi 
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sejumlah gerakan sayap kiri, anggota serikat buruh dan komunis.
216

 Namun kini 

partai tersebut menjadi semakin moderat menjadi berhaluan left center. SPD 

selalu mendukung adanya kebijakan sosial serta infrastruktur sosial yang kuat 

dalam pemerintahan. 
217

 

The left merupakan partai hasil penggabungan antara PDS yakni penerus 

partai komunis yang memimpin Jerman Timur serta WASG, sebuah kelompok 

serikat pekerja serta mantan anggota SPD di Jerman Barat. The Left adalah satu-

satunya partai yang menolak misi militer ke luar negeri. The Left juga tidak setuju 

dengan adanya NATO dan tatanan ekonomi kapitalis.
218

 Sedangkan The Green 

adalah partai yang terbentuk dari aktivisme terhadap lingkungan pada tahun 

1980an. Partai tersebut mulai menonjol dalam politik Jerman pada awal tahun 

1998 saat menjadi mitra koalisi SPD dibawah pimpinan Gerhard Schroder dan 

akhirnya Joschka Fischer menjadi wakil kanselir dan  menteri luar negeri dari 

partai hijau.
219

  

Dibawah kepemimpinannya, Fischer berhasil meyakinkan partai tersebut 

untuk mendukung partisipasi Jerman dalam misi NATO di Kosovo tahun 1999. 

Partai ini juga kemudian mendukung serangan terhadap Afghanistan di tahun 

2001. Partai ini juga berhasil mendorong undang-undang nuklir dan undang-
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undang untuk mempermudah imigrasi dan pernikahan sesama jenis.
220

 

Kesuksesan terbesarnya terjadi pada pemilu tahun 2009 dimana mereka mendapat 

10%. Dalam struktur pemerintahan mengalami perubahan yakni perubahan koalisi 

CDU dengan SPD. Perubahan koalisi ini dipandang mempermudah Merkel dalam 

membentuk suatu kebijakan karena partai CDU dan FDP memiliki orientasi yang 

sama dalam memimpin negara yakni berfokus pada kemajuan ekonomi. Fokus 

yang sama antara kedua partai ini juga mempermudah konsensus pemerintah 

mengenai keputusan dalam intervensi ke Libya.  

Secara konstitusi, tanggung jawab utama untuk kebijakan luar negeri 

diserahkan kepada kanselir dan aktor dominan dalam kebijakan luar negeri yakni 

kementrian luar negeri, kementrian pertahanan dan kementrian keuangan yang 

akan melaporkan keputusannya ke eksekutif. 
221

 Karena Jerman menganut sistem 

pemerintahan koalisi maka kekuasaan kanselir untuk mencapai tujuan kebijakan 

luar negeri bergantung pada kooperatif tidaknya mitra koalisi karena kementrian 

luar negeri dikendalikam oleh partai koalisi. Hal ini menunjukan hubungan partai 

pemenang pemilu dengan koalisinya sangat berpengaruh dalam pengambilan 

kebijakan luar negeri. Menteri luar negeri, Guido Westerwelle dan Kanselir 

Angela Merkel memiliki pandangan yang sama mengenai intervensi militer 

dimana keduanya sama-sama skeptis akan pelaksanaan intervensi militer sehingga 

pengambilan kebijakan untuk abstain tidak banyak memiliki kendala dalam proses 

pembuatannya. Selain itu, keputusan untuk mengirimkan militer ke luar negeri 

                                                           
220

 Spiegel, SPIEGEL ONLINE‟s Guide to German Political Parties. Op.Cit. 
221

 Karin L. Johnston, Dissertation Germany, Afghanistan and The Process of Decision Making in 

German Foreign Policy: Constructing A Framework For Analysis. University of Maryland. 2011. 

Hal.77 



132 
 

harus melalui persetujuan Bundestag namun karena pemerintah memilih untuk 

abstain maka keputusan mengenai kebijakan luar negeri tetap berada dalam ranah 

kementerian luar negeri, kementrian pertahanan dan eksekutif saja.  

5.3.1 Values,  Talent,  Experience, personalities of leader 

Termasuk dalam faktor ini adalah aspek sikap dan perilaku pemimpin 

yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya, kepercayaan pemimpin terhadap 

situasi internasional, tujuannya memimpin negara, kelemahan dan kekuatannya 

dalam menganalisa informasi dan membuat kebijakan, pengalaman serta latar 

belakang pemimpin, kebutuhan emosional dan faktor personality lainnya 

Angela Merkel merupakan kanselir wanita pertama dalam sejarah 

pemerintahan Jerman. Merkel sendiri telah menjabat sebagai kanselir sebanyak 2 

kali sampai dengan 2011. Angela Merkel lahir di Hamburg pada 18 Juli 1954. 

Ayah Angela Merkel Horst Kasner pendeta Lutheran serta struktur politik Jerman 

Timur dimana Merkel menghabiskan masa kecilnya sangat mempengaruhi 

valuenya. Kasner dikenal dengan moral yang kuat, penekanan pada tanggung 

jawab pribadi serta protestanism yang diturunkan kepada Merkel. 
222

 Angela 

merkel tumbuh dalam lingkungan sosialis namun merkel tetap religius. Masa 

lalunya sebagai orang Jerman Timur membuatnya mengerti lebih baik 

keprihatinan para pemimpin dan warga negara bekas komunis di negara-negara 

Eropa  timur maupun tengah seperi negara Baltik dan Rusia.
223
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Setelah revolusi yang damai dalam reunifikasi Jerman tahun 1989, Merkel 

bergabung dengan gerkan opisis politik Demokratischer Aufbruch atau 

democratic awakenig yang kemudian berubah menjadi partai politik ketika 

bergabung dengan CDU.
224

 Gerakan politik tersebut memperjuangkan peruntuhan 

tembok Berlin sebagai pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada 

tahun 1990 Angela Merkel memulai karir politiknya dengan menjadi deputy 

goverment spokesperson dari GDR dibawah pemerintahan Lothar de Maiziere. 

Pada tahun yang sama, Angela merkel berhasil memenangkan pemilu untuk  

menjadi anggota Bundestag Jerman sebagai perwakilan dari konstituensi 

Stralsund-Rügen-Grimmen.  

Karir Angela Merkel terus naik dimana tahun 1991 ia diangkat menjadi 

menteri pemda dan wanita dalam kabinet kanselir Helmut Kohl satu satunya 

wanita dari Jerman Timur yang dipilih Kohl untuk menjadi mentri. Di tahun 1994 

Merkel dipilih untuk menjadi menteri lingkungan, pada masa kepemimpinannya 

sebagi menteri lingkungan. Untuk pertama kalinya konferensi PBB tentang iklim 

di adakan di Berlin di bawah kepemimpinannya sebagai mentri. Konferensi 

tersebut menandai awal inisatif pengurangan gas Co2 secara internasional. Pada 

tahun 1998, Merkel terpilih menjadi sekertaris jendral untuk partainya, CDU. 

Angela Merkel telah menjadi deputy party leader CDU selama sembilan tahun 

setelah itu dia dipilih menjadi pemimpin partai pada tahun 2000. Setelah pemilu 

pada tahun 2002, Merkel menjadi pemimpin dari fraksi CDU/CSU di Bundestag. 

Sebagai pemimpin, Merkel mendapatkan kursi di parlemen dan terlibat dalam 
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prosdeur mediasi antara Bundestag dan Bundesrat dalam perubahan agenda 2010 

yang diperkenalkan oleh pemerintahan Kanselir Schroder. Karir Merkel terus 

meroket dimana pada tahun 2005 Merkel terpilih menjadi kanselir wanita pertama 

di Jerman mengalahkan kanselir Gerhard Schroder. Merkel terpilih menjadi 

kanselir dengan memenangkan total 397 suara dari 614 suara.
225

 CDU, CSU dan 

SPD begabung membentuk grand koalisi dibawah kepemimpinan Merkel. Pada 

pemilu tahun 2009, Merkel kembali terpilih menjadi Kanselir untuk yang kedua 

kalinya. Pada masa kepemimpinannya yang kedua, Merkel menghadapi krisis 

eurozone di Uni Eropa.  

Partai yang dipimpinnya, CDU merupakan partai yang mirip dengan partai 

Republikan di Amerika Serikat. Dimana saat menjadi kanselir untuk kedua 

kalinya, koalisinya merupakan partai yang pro terhadap bisnis. Sebagai salah satu 

politisi terkuat di Eropa, prioritas utama Merkel memimpin negara adalah untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi di Jerman.
226

 

Sebagai Kanselir, Angela Merkel dikenal sebagai pemimpinan yang tidak 

berkharisma dan cenderung pendiam dalam setiap forum yang ia datangi. Merkel 

dipandang sebagai politisi yang berhati-hati dalam mengambil keputusan serta 

pragmatis.
227

 Merkel dipandang sebagai kanselir mediator yang berusaha mencari 

konsensus dan solusi diantara berbagai situasi. Berbeda dengan kanselir 

pendahulunya, Schroder yang dikenal sebagai politisi berkharisma yang sering 
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terjun langsung dalam politiknya. Merkel dinilai lebih pasif dan lebih banyak 

berperan menjadi pendengar dalam diskusi untuk mencari konsensus yang lebih 

logis dan dapat meminimalkan resiko dari keputusan yang diambil dengan 

mencaro konsensus atas pemikiran berbagai sumber yang berbeda. Merkel sangat 

berhati-hati dalam menghadapi masalah dan jarang memberikan opininya dalam 

sesi pertama pembicaraan dalam forum. Ia menghindari untuk berkomitmen 

terhadap arah suatu kebijakan. Merkel juga bukan tipe kanselir yang dominan 

ketika berhadapan dengan lawannya secara langsung. 
228

 

Style kepemimpinan Merkel dapat diliat melalui pendekatan party 

manager dimana menurut pendekatan tersebut, pemimpin dengan tipe ini 

mengindari untuk berkomitmen terhadap suatu grup atau kebijakan dalam suatu 

partai atau koalisi, lebih menyukai menunda membuat keputusan yang tegas 

dalam isu yang kontroversial sampai ditemukan konsensus.
229

 Party Manager 

juga menyeimbangkan perbedaan kelompok internal dalam sebuah partai atau 

koalisi sehingga tidak ada kelompok yang lebih kuat dan tereliminasi. Sebagai 

pemimpin dengan style kepemimpinan party manager, Merkel jarang mengambil 

keputusan atas suatu isu dengan cepat dan lebih suka memecakan suatu masalah 

secara bertahap.
230

 Sikap tersebut tidak hanya tercermin dalam kebijakan 

domestiknya namun juga dalam level Eropa. Contonya solusi yang diambil untuk 

krisis euro dan krisis utang Yunani. Merkel dikritik karena sangat lambat dalam 
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mengambil keputusan dalam penyelesaian krisis eurozone. Tetapi dengan kehati-

hatiannya Merkel berhasil membawa Jerman untuk keluar dari krisis eurozone. 

 Kehati-hatian Merkel dalam pengambilan keputusan kembali terlihat 

dalam keputusannya untuk tidak ikut dalam intervensi militer ke Libya. Merkel 

yang memiliki interest besar terhadap keuntungan ekonomi memilih untuk tidak 

ikur dalam intervensi militer ke Libya. Hal ini dikarenakan krisis yang melanda 

Uni Eropa, protes masyarakat terhadap kebijakannya untuk memperpanjang usia 

pembangkir nuklir serta pemilu yang akan dilaksanakan di 2 state penting di 

Jerman membuat merkel lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. 

Didukung oleh menteri luar negeri yang sangat menentang intervensi militer 

Merkel semakin skeptis akan penyelesaian konflik Libya melalui intervensi 

militer. Dengan perhitungan untung rugi dalam mengikuti intervensi militer yang 

tidak mendapat dukungan dari masyarakat Jerman membuat Merkel memutusakan 

untuk abstain dan tidak mengirimkan bantuan apapun dalam misi intervensi 

militer ke Libya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini membahas mengenai keputusan Jerman untuk abstain dalam 

vote resolusi 1973 di Dewan Keamanan PBB sebagai mandat untuk melaksanakan 

intervensi militer ke Libya pada tahun 2011. Keputusan Jerman untuk abstain 

dalam vote resolusi 1973 membuat Jerman tidak berpartisipasi baik secara 

finansial maupun pengiriman militer dalam misi PBB maupun NATO. Hasil 

analisis keputusan Jerman menggunakan model adaptif milik James Rosenau 

melihat perubahan apa saja yang terjadi baik dalam lingkungan eksternal, internal 

maupun pemimpin Jerman. Penulis menemukan tidak semua perubahan menjadi 

sumber pengambilan kebijakan jerman terkait intervensi militer ke Libya.  

 Terdapat beberapa faktor perubahan yang mempengaruhi keputusan 

Jerman untuk tidak berpartisipasi dalam intervensi militer ke Libya. Perubahan 

dari sumber eksternal  adalah perubahan faktor situasional eksternal yakni terjadi 

perubahan krisis Arab Spring dimana Arab Spring di Libya tidak berjalan seperti 

pendahulunya yakni Tunisia dan Mesir, Arab Spring di Libya berubah menjadi 

konflik senjata yang menewaskan banyak warga sipil. Hal ini menyebabkan 

perubahan cara penanganan konflik di PBB dari sanksi menjadi intervensi militer.  

Terdapat perubahan dalam sumber size dimana Jerman awalnya berperan aktif 

untuk ikut mendorong penyelesaian konflik di DK PBB namun pada resolusi 1973 

Jerman menjadi negara yang pasif dan tidak mendukung no fly zone. Selain itu 
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sumber geografi juga menjadi alasan Jerman untuk tidak ikut serta dalam 

inttervensi militer dan lelbih mendukung penguatan sanksi terhadap Libya karena 

konflik senjata dapat menimbulkan dampak negatif berupa peningkatan pengungsi 

ke Eropa. 

Dalam sumber internal yakni sumber Economic Development Jerman 

sedang dalam menghadapi krisis eurozone yang melanda Uni Eropa dan membuat 

pemerintah Jerman memotong anggarannya sampai dengan 80 miliar euro selain 

itu posisi Libya sebagai eksporter ke lima minyak dan gas turut menjadi 

pertimbangan Jerman untuk tidak ikut dalam intervensi militer. Pada variabel 

opini public Jerman, masyarakat  pada awalnya setuju untuk dilaksankan 

intervensi militer oleh PBB namun mayoritas tidak setuju apabila militer Jerman 

turut serta dam Intervensi. Opini publik berubah ketika mendekati vote resolusi 

dimana 88% menolak adanya intervensi militer.  Pada sumber situasional faktor 

internal, sentimen masyarakat sedang tinggi terhadap pemerintah mengenai 

rencana pemerintah untuk memperpanjang usia reaktor nuklir Jerman dan bencana 

nuklir di Fukushima yang memicu kekhawatrian masyarakat terhadap kemanan 

mereka sehingga menyebabkan banyak demonstrasi di Jerman untuk menuntut 

rencana pemerintah. Selain itu pemerintah juga dihadapkan pada pemilu yang 

dilaksanakan di beberapa state penting di Jerman sehingga image pemerintah 

terhadap rakyatnya menjadi pertimbangan penting untuk membuat suatu 

kebijakan yang kontroversial. Pada akuntabilitas politik Jerman, pemerintah 

memberikan pertanggung jawaban melalui pemilu pada tahun 2009 yang 

menyebabkan perubahan pemerintah dari grand koalisi CDU-SPD menjadi CDU-
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FDP. Perubahan  govermental sructure terjadi dimana partai koalisi merkel pada 

pemerintah 2005-2009 kini menjadi oposisi pemerintahan Merkel.  

Sumber kepemimpinan juga mengalami perubahan dimana karakteristik 

Merkel berbeda dengan Kanselir pendahulunya Scroerder, Merkel merupakan 

Kanselir yang hati-hati dalam mengambil keputusan serta lebih memilih 

mengambil kebijakan yang memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi 

Jerman. Angela Merkel memiliki perbedaan karakteristik dan kepribadian dimana 

Merkel lebih mementingkan interest Jerman sedangkan Scroeder lebih 

mementingkan hubungan Jerman dengan aliansinya. Merkel juga merupakan 

pemimpin yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan kontroversial. 

Perubahan-perubahan di atas telah menjadi sumber bagi Jerman untuk 

membentuk kebijakan luar negerinya untuk tidak ikut dalam intervensi militer ke 

Libya sebagai tindakan adaptasi yang dilakukan Jerman untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya dan menanggapi perubahan yang terjadi di lingkungan 

ekternal, internal dan kepemimpinan di negaranya.  Berdasarkan analisis yang 

telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan 

penulis tidaklah benar. faktor internal yang menjadi faktor yang dominan dalam 

pengambilan kebijakan Jerman adalah situasioanal faktor internal dimana pemilu 

menjadi fokus utama pemerintah sehingga kebijakan yang sesuai dengan 

keinginan rakyatnya menjadi pemicu diambilnya keputusan untuk tidak ikut serta 

dalam intervensi militer ke Libya. Menurut empat pola adaptasi yang telah 

dikemukakan Rosenau maka dapat diketahui adaptasi yang dilakukan Jerman 

mengenai no fly zone dalam forum DK PBB mengacu pada pola adaptasi 
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preservative dimana Jerman merespon perubahan dan tuntutan lingkungan 

eksternal dan internalnya. 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Teoritik 

Bagi civitas akademik yang ingin melakukan penelitian mengenai 

kebijakan luar negeri suatu negara maka dapat menggunakan model adaptif milik 

James Rosenau. Model adaptif ini digunakan untuk melihat sumber-sumber input 

kebijakan luar negeri suatu negara yang di adaptasi dari perubahan di lingkungan 

eksternal, internal dan pemimpin negara. Namun perlu diketahui bahwa tidak 

semua perubahan yang terjadi memiliki kesinambungan dengan fenomena yang 

sedang diteliti untuk itu peneliti perlu memahami input apa saja yang sesuai untuk 

meneliti kasus yang ditelitinya. 

6.2.2 Saran Penelitian 

Setelah meneliti dan menganalisis sumber kebijakan luar negeri Jerman 

dalam non partisipasi intervensi ke Libya pada tahun 2011 saran yang dapat 

peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan 

mengenai kebijakan Perancis terhadap Libya terkait dengan intervensi militer 

dimana pada awal Presiden Nikolas Sarkozy menjabat, Sarkozy memiliki 

hubungan baik dengan Presiden Libya Muammar Khaddafi namun pada akhirnya 

Perancis memilih untuk mendukung lengsernya Khaddafi bahkan mengusulkan 

intervensi militer ke Libya. Fenomena ini menarik untuk diteliti untuk melihat 

faktor apakah yang menyebabkan pergeseran sikap Sarkozy.  
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