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Dalam waktyu yang akhir2 ini suclah sering dibahas perubahan2 politik dan
ekonomi mendasar yang berpengaruh atas hubungan antara negaraZ
adikuasa dan antara mereka dengan sekutu?nya. Interpretasi prosesZ
perubhan itu macamZ: ada yang melihatnya sebagai merosotnya
kepemimpinan Amerika, acla yang menenlang pandaangan itu. Ada juga
yang melihalnya sebagai $uatu masa transisi yang tidak menentu, yang
mungkin nrenuiu kearah suatu tata strategi dan ekonomi dunia yang baru,
yanB lebih merata pola pembagian kekuasaannya , atau yang teuitr
berbahaya.

Yang surJah ielas ialah bahwa pola bipolar dunia ( dua kutub)yang menandai
mdsa sesudah Perang Dunia II setlang diganti dengan suatu pola multipolar,
sualu pola yang beraneka kutub kekuasaan. Perubahan itu sudah agak lama
ditunggu, yaitu sejak uni soviet mencapai paritas umum(roush parily) oi
bidnng senjata nuklir, pada permulaan tahun tujuhpuluhan, akan tetapi
boleh dikatakan baru sekarang seeara sungguh2 mulai terjarJi.
Persetujuan antara kedua negara adikuasa untuk menghancurkan senjata
nuklir iarak, nenengah dan penclek, biarpun hanya meliputi kurang dari 5 %

iumlah scniata nuklir sudah memperbaiki suasana politilr umum,tictak lranya
dl antara uni soviet dan Amerika serikat, tapi juga di berbagai kawasan
dunia lain.

Akan tetapi perlu disadari juga buhwa biar seandainya pun persetujuan ini
disusuli oleh suatu persetujuan untuk mengurangi jumlah ,unlrru nuklir
strategis dengan 50x,- clan hal ini samasekali belum pasti- jumlah seniut,a
yang masih tinggal tetap cukup untuk menhancurkan kehirlupan kita semua
didunia ini. Juga beium ada iaminan bahwa pengurangan jumlah senjata
nuklir tidak di8anti dengan persaingan baru di bidang modernisasi senjara2
nuklr
Pengurangan 50x iumlah senjata nuklir berarti kiraZ 1600 rudal clan 6000
pucuk seniata (warheads). Dengan pengurangan sebanyak demikian ini maka
pentingnya relatif potensi nuklir Inggeris clan perancis ( bersamaZ 20X
dari seniata (warheads) strategis Uni Soviet) dan RRC ( l7x) akan meningkar.

Proses penBurangan seniata nuklir yang sudah dimulai ini juga memaksakan
sekutuZ pihak masingZ menilai kembali situasi keananan mereka masingz
secara lebih independen. Dalam hal ini bukan saja perhitungan2 mengenai
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kekuatan militer konvensional saja mendjadi pertimbangan, melainkan juga
fak[or2 ekonomi"

Bangkitnya kekuatanZ ekonomi baru $eperti Jepang dan Jerman Barat
setelah perang dunia kedua, yang kemudian disusuli oleh Ekonomi2 Industri
Baru, seperti Korea Selatan di Asia dan Mexico di Amerika Latin, telah
mengurangi secara relatif bagian Amerika didalam ekonomi dunia.

Pokoknya timbulnya ekonomi2 ini baru telah merubah pola pembagiau kerja
inleruasional (internalional division of labor) dan pola pgmbagian kekuasaan
didunia.Disamping itu kedua negara adikuasa terpaksa, biarpun karena
alasan2 yailg berbeda. menyesuaikan komitmen dan sikap militernya
kepada realilasZ keterbatasan ekonomi masing2.Hal itu dengan sendirinya
merubah pula hubungannya dengan se(utuZnya. Bahlcan perselisihan2
perdagangan di antara mereka lebih lagi melemahkan ikatan antara
sekutuZ itu.
Maka biarpun kompetisi adikuasa didunia ketiga tidak dapat diharapkan
akan berkurang, kedua2nya akan mencobr nrencegah perggeseran batas2
antara kavasan pengaruh mereka masing2. Namun demikian, dalam batas2
terlentu tidak dapax dicegah interpenetrasi antara kedua kawasan pengaruh
tradisional itu ,karena kompleksitas interdependensi modern sekarang ini.
Globalisasi ekonomi dunia, yang telah menampilkan suatu lingkungan
elconomi lransnasional, dimana modal, teknologi, ketrampilan dan informasi
bergerak dengan melintasi batasZ territorial negara, dan yang tidak dapat
dikendalikan seluruhnya oleh negara manapun iuga, tidak memungkinkan
lagi interpenefiasi itu dihalangi oleh pengaturan burokratis atau dengan
undang2 nasional atau oleh ancaman perang.

Jelaslah bahu/a karena faktor2 semacam ini posisi hegemonial Amerika
Serikat misalnya mulai berkurang . Dia sekarang harus memperlakukan para
selrutunya lebih atas dasar persamaan tingkat. Makin lama makin
mendesak usaha Amerika supaya para sekutunya, seperti Jepang dan Eropa,
turut memikul beban ekonomi perangkatan militer dan strateginya. Masa
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unilateralisme Amerika yang begitu menonjol semasa presiden Reagan
sudah lalu. Ilegitupun keadaannya di dalam linglcungan yang dulu biasanya
disebut blok Timur. yang diliputi oleh Comecon dan pakta Warsava.

Perubahan2 ini didorong dengan pesatnya oleh kemajuan teknologi yang'
mempunyai dampak disemua bidang, diantaranya aLas tingkat
produktivitas, pola produksi, pembuatan bahan baru, komunikasi clan pola
manajemen khususnya dibiclang keuangan . Salah satu akibat ialah
beralihnya ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Tiada negara, betapa
besar dan kuatpun yang sekarang mampu memperkembangkan ekonomi
dan meniaga keamanannya atas kekuatan sendiri. Hal itu juga berlaku untuk
ncgaraZ berkembang. Usaha pembangunan harus mampu bertahan dan
bersaing di dalam pa$aran internasional.Negara2 berkembang harus
rnembina suatu kemampuan internasional sambil dia membangun
kemampuan nasionalnya. Di dalam keadaan dunia sekarang inidiperlukan
pengetahuan dan pengertian tentang dunia internasional dan dinamiknya ,

elan tentang kekuatan dan peluang lingkungan transnasionalnya ,sebelum
kita dapat menentukan strategi kita untuk mencapi tujuan2 nasional lcita
secara realistis ,dan mampu menyesuaikannya pada dinamik perubahan
dunia yang terus menerus itu.
Membangun seorang diri tidak mungkin lagi bagi negara manapun juga.
Interdependensi dunia sudah terlalu luas, mendalam oan kompteks.
sekarangpun nasionalisme ekonomi sudah mulai bangkit dengin segala
gejala proteksionismenya ,sebagai reaksi atas globalisasi ekonomi dunia.

Tidak mustahil bahwa kita akan menyaksikan dalam waktu delcat
timbulnya ktra? E sistem ekonomi regional yang akan sangat
mempen8aruhi tata strategi dan ekonomi dunia seterusnya: Amerika Serikat
bersama Kanada dan mungkin Mexiko, Kesemakmuran Bersama Eropa yang
diperluas, grup Komekon, grup Amerika selatan, mungkin ASEAN, sedangkan
ekonomi Jepang, ftRC dan India masing2 akan cukup luas dan kuat untuk
meniadi pusat $uatu sistem ekonomi tersendiri. Kemungkinan ini pernah
dikemukan baru2 ini oleh Pangeran Klaus dari Negeri Belanda didalam suatu
konpersensi ekonomi pada permulaan tahun ini. Tentu bisa saja timbul
konfigurasi2 lain.
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Masalahnya bahwa khususnya pada tingkat permulaan $etiap sistem
elronomi reglonal akan cenderung meoperkuat ekonomi dlrl sendlrl lablh
dahulu, dan baik sistem perdagangan internasional terbuka yanB meniadi
ciri ekonomi dunia sesudah perang dunia ke 2 , maupun negara2 yang paling
terbelakang akan menjadi korban. Maka konteks perjuangan dunia ketiga
untuk memberhentikan pendarahan modal yang dialami dunia ketiga
sekarang, untuk menutupi jurang yailg makin besar artara yang kaya dan
yang miskin didunia ini,dan untuk mencapai suatu tatasusunan ekonomi
internasional yang lebih adil, dengan demikian sudah berubah, dan
memerlukan pen<Iekatan? dan siasat baru. Ia harus mencakup kenyataan
multipolaritas itu, penggeseranZ dalam gaya politik luar negerinegara?
adikuasa dan menengah, unsur proteksionisme dan mampu memperlakukan
modal informasi dan penguasaan ilmu pengelahuan dan teknologi sebagai
faktor slrategis.

Kecenderungan2 elconomi semacam digambarkan diatas ini sudah barang
tentu iuga menghadapi kecenderungan yang berlawanan arah. Yang perting
untuk pembicaraan kita ini ialah bahwa faktorZ ekonomi ini akan sangat
mempen$aruhi secara bagaimana berkurangnya peranan effektif negara?
adikuasa akan mempengaruhi konflik2 regional, khususnya di dunia ketiga.,
apabila dapat dicapai keslabilan keseimbangan strategis antar adikuasa,
khususnya di Eropa

Jetas sudah agaknya bahwa pengurangan peranan negara adikuasa akan
memberi peluang bagi negara2 regional untuk mengambil peran lebih besar
di kavasannya, dan bahwa kemungkinan timbulnya konftik2 regional akan
menjadi lebih besar" Peran regional negara2 seperti Jepang, RRC, India,Brazil
dsb. akan mnkin uenonjol. Tadi sudah dikemukakan bahwa didalam zaotari
bipolar negaraZ.adikuasa terus bersaing di dunia ke 3, dan bahwa sering
konflik2 regional ditunggangi oleh satu atau kedua2 negara adikuasa.
Sebaliknya iuga terdapat konflikZ regional yang dibatasi dan bahkan konflik
latent dihindari oleh campur tangan satu atau kedua2 negara adikuasa. Pada
pihak lain negaraZ adikuasa iuga telah menarik pelajaran dari
pengalamannya bahwa ridak semua konflik regional bisa di
manipulasikannya, karena mempunyai sebab musabab dan dinamik
tersendiri. Bahkan kita iuga telah melihat kasus dimana satu pihak didalam
konftik regional menunggangi negara" adikuasa.

Di zaman multipolar kemampuan negaraZ adikuasa untuk mencegah ,

membatasi , dan menentukan penyelesaian konflik regional itu akan
berkurang. Sebalikrya tidak realistis mengharapkan bahura ticlak akan
terjadi intervensi, interferqnce, destabilisasi , subversi, dan manipulasi
politik dalam negeri., baik oleh negara? adikuasa maupun menengah atau
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oleh negaraZ regional yang berambisi hegemonial. Bahkan menghadapi
perkembangan semacam ini berbagai negara besar telah membentuk
kesatuanZ tugas operasional yang mampu mengadakan operasi iarak jauh
kilat("surgical srike") tanpa peperangan dalam arti konvensional.
Maka demikianlah iumlah pemain luar negeri sekarang lebih banyak,
sumber dana dan senjata luar negeri lebih beraneka ragam, sehingga
kemampuan untuk membatasi konflik dan aspirasi2 hegemonial regional
tiilak lagi terutama terletak pada negara adikuasa, tapi pada negara2 di
kawasan yang bersangkutan itu sendiri.

Dalam hubungan ini perlu dibicarakan soal seniata nuklir dan seiata kimia
di rlunia ketiga.

Jelaslah bahwa beberapa negara rJi dunia ketiga sudah memiliki senjata
nuklir atau sudah mampu membuat seniata nuklir. Bahkan karena
kemungkinan simulasi dengan komputer senjata nuklir tidak perlu ditest
dulu.
RupaZnya berbagai negara dunia ketiga disamping itu sudah memililci
senjata kimia, dan konon sudah sempat memakainya. Karena senjata lrimia
sederhana mudah dibuat dari bahan pestisida maka senjata ini kadang2
disebut "seniata nuklir golongan miskin."
Mosalahnya ialah sifat biadab senjata kimia ini, dan sutitnya untuk
mencegah pemaikaiannya. Sangat mengerikanlah bahwa' vaktu ada berita
tentang pemakaian senjata kimia ini, tidak ada reaksi umum secara
besar2an dan pernyataan2 menghukum pemakaian senjata itu. Baru
berangsur2 beberap,a negara mengecamnya. Lagi pula,lcarena pe mbuatannya
dan penyimpanannya sangat sulit untuk"diketahui pihak luar dan mudah
diangkut, verfikasi pembatasan seniata itu sangat sulit pula. Kemungkinan
untuk memakai senjata kimia pada pucuk rudal ( ballistic missiles) yang
bisa didapat dari beberapa negara berkembang atsu negara industri, lebih
menambah lagi ancaman senjata ini.
Barangkali satu2nya cara pencegahan yang effektif ialah iikalau setiap
negara yang kuatir bahwa negara berdekatan membuat atau menyimpan
senjata kimia, berhalc untuk mengadakan inspeksi, tanpa bisa dilarang oleh
negara yang bersangkutan. Kalau cara demikian ini, yang masih
mengandung banyak kesulitan teknisnya, tidak dapat disetudjui secara
hukum atau konvensi internasional, kemungkinan besar bahwa proliferasi,
penyebaran luas pembuatan senjata itu tidak dapat dicegah. Maka kita di
dunia ketiga sekarang ini akan memasuki suatu masa dimana konflik2
antara negaraZ dunia ketiga bisa menjadi perang yang sangat dahsyat dan
memakan korban sipil yang sangat besar, jikalau kita tidak mampu
mengendalikan diri dan tidak mampu menarik pelajaran dari lebih dari I l0
konllik bersenjata yang sudah dan sedang terjadi di dunia ketiga sejalc
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perang dunia kedua, dan yang telah memakan korban sipil lebih besar
daripada korban perang dunia kedua itu.

Salah satu pelajaran yang dapat ditarik oleh negaraZ dunia ketiga ialah
bahwa di dalam keadaan sekarang perubahan perbatasan melalui
peperangan umumnya tidak diaku syah lagi oleh dunia internasional,
maupun oleh penduduk sendiri yang umumnya sudah lebih sadar politik
dan bertekad turut menentukan siapa yang memerintahnya. Seolah2 kita
semua harus belaiar hidup dalam perbatasanZ historis, biarpun ada alasan
untuk mempertanyakan kebenarannya.

Suatu pelaf aran lain ialah bahwa konflik2 bersenjata antara negara2 dunia
keriga sampai sekarang pada umumnya panjang dan tidak menentukan.
Bantuan dari luar pada umumnya hanya akan mengintensifkan dan
memperpaniang konflik yang tidak menentukan, sedangkau negara2 yang
bersangkutan sering tidak mampu lagi memberhentikan konflik itu
menurul kemauan sendiri , oleh karena keputusan itu sudah untuk sebagian
besar di tangan kekuatan2 luar yang membantu itu. Didalam keadaan clunia
sekarang kekuatanZ luar itu umumnya tidak ingin membahayakan
stabilitas keseimbangan sentral di Eropa dan di antara negara adikuasa ,

maka mereka cenderung untuk mencoba mewudf udkan keseimbangan
kekuatan2 regional yang mantap( "selfsustaining")"

II

Bagaimana dampak perubahan2 ini pada situasi di Asia Pasifik? Apakah
detenle yang telah dicapai di Eropa dan di beberapa kavasan lain akan
diperluas sehingga mencakup kawasan Asia Pasifik? Mestinya, ya. Namun
tampaknya situasi di Asia Pasifik, dan khususnya di Pasifik Barat Daya dan
utara iauh lebih kompleks dibandingkan dengan situasi di Eropa .Memang
senjata nuklir SS20 di Asia, biarpun agak lambat, akhirnya dimasukkan juga
dalam persetujuan INS. sebaliknya rudalZ yang dapat ditembakkan dari
laut. ya*g sama jaraknya dengan rudalz yang termasuk dalam persetuiuan
INS , ridalc masuk perserujuan itu, Disamping iru rudalZ RRC sulit untuk
dimasux.kan dalam suatu persetuiuan adikuasa, karena RRC Lidak akan
bersedia untuk mengorbankan kedudukan mandirinya. Disamping itu dalam
20 tahun2 yang akhir ini kira telah menyaksikan peningkatan besar
kekuatan militer, semula pada pihak Uni Soviet,yang kemudian ditandingi
oleh pihak Amerika Serikat. Latihan2 militer kedua pihak masing2 sangat,
provokatrl untulc pihak yang lain.



1 Kavasan Pasifik Barat Daya dan Utara ini memang kawasan yang paling
strategis untuk kedua negara adikuasa dan yang paling ravan. Dan

dasawarsa mendatang pasti akan menyaksikan , dalam rangka peniniauan
kembali sikap strategis kedua negara adikuasa, banyak perubahan politik ,

dan strategis,b'aik dalam peran yang akan dimainkan oleh Jepang maupun di
semenaniung Korea. Dalam pandangan beberapa ahli militer Amerika sendiri
senjata2 nuklir Amerika yang beraneka ragam sifatnya di Korea Selatan
sebenarnya tidak perlu lagi untuk mencegah serangan dari Korea Utara. Tapi

setiafr persetujuan adikuasa mengurangi seniata nuklir, yanB meliputi
pemindahan atau penghancuran seniata nuklir di Korea,tidak dapat
dilakukan tanpa persetuiuan Korea Selatan, dan tentu iuga , tanpa
persetuiuan Jepang.

]



Memang ada tiga masalah yang dihadapi setiap. usaha negara adikuasa
untuk memberhenrlkan pacuan senlata rll kawasan ltu. Yang saru lalah
iumlahnya pemain diluar negara adikuasa, yang tidak termasuk suatu sistenr
persekut,uan tunggal, yang macamZ kepentingan dan persepsi ancamannya.
Yang kedua ialah Uni Soviet merupakan kekuatan darat yang ulung,
sedangkan Amerika Serikat merupakan kekuatan ulung maritim, sehingga
sulit mencari pengurangan2 yang sebanding.
Yang ketiga, berkurangnya peran adikuasa dengan sendirinya akan
membuka peluaug untuk peran regional yang lebih besar bagi negara2 besar
di kawasan Asia Pasil'ik, yaitu Jepang, RRC dan India, dan tidak nustahil
akan membawa konflik2 regional baru atau akan menghidupkan kembali
konflik lama. Juga tidak boleh dilupakan rlalarn hubungan ini, bangkitnya
rasa nasionalisme di berbagai negara sebagai reaksi atas melepasnya
kekangan adikuasa, suatu hal yang akan turut mempergaruhi kelanfutan
tidaknya basis2 adikuasa di kawasan ini.

Persoalanz yang timbul disekitar ketiga masalah inilah yang meniadi
penghalang ,bulcan hanya bagi Amerika serikat melainkan iuga rupa2nya
bagi negaraz lain di kawasan ini, yang segan untuk mengambil prakarsa
kearah pengluasan detente ke kawasan Asia Pasifik, atau untuk
menyambut usul2 yang pada tg. 16 september dikemukakan Sekfen ( dan
sekarang Presiden ) Gorbachev dalam pidatonya di Krasnoyarsk, Siberia.

Meskipun demikian, perkembangan tidak akan dapat berhenti disini saja.
Petrtama, detente yang telah dicapai itu masih sangat rapuh. Kepastian
berhasilnya perundingan adikuasa menuiu ke START, yaitu pengurangan
seniata nuklir stralegis masih belum ada, dan pemberhentiannya penarikan
kembali tentara soviet dari Afghanistan karena yang dianggapnya
pelunggaranZ 

f anji, urembuktikan hal itu, Apabila tidak ada kemajuan, maka
akan timbul kemunduran dalam cletente tadi itu.

sebaliknya tekanan kea<laan ekonomi atas kedua adikuasa akan
memaksakannya unluk menghindari anjloknya detente dan mulainya
kembali pacuan senjata. Disamping iru Uni Soviet tampaknya bertekad k6ras
untuk ikut serta didalam pertumbuhan ekonomi kawasan pasifik yang
demikian pesat itu dan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 3 milliar.
Untuk maksud itu daerah Siberia akan diberi otonomi ekonomi tertentu,dan
begitu juga perusahaan2 dan koperasi2nya. Tersirat didalam pidato
corbachev itu ialah harapan akan usaha2-patungan, dengan RRC, Jepang,
Amerika, Kanada dan mungkin juga Asean. Meskipun demikian
perkemban8an yang diperlukan untuk melestarikan detente ilu, tidak akan
terjadi secara otomatis.

B
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Yang masih harus ditangani, agaknya , sebelum detente itu dapat diperluas,
dan sebelum ada kemungkinan bagi Soviet untuk turut serta secara berarti
dalam proses pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik ialah masalahZ
yang masih ketinggalan di kavasan Pasifik Barat Daya dan Utara, yang
menyangkut Jepang, Amerika Serikat, China ,Korea Utara dan Selatan.

Salah satu perlanyaan pokok dalam hubungan ini ialah peranan apa yang
akan dimainkan oleh negara2 regional apabila peran adikuasa mulai
berkurang- di kawasan ini. Sampai dimana Jepang akan mulai berperan
sebagai kekuatan militerZ
Sekarangpun , dengan segala pembatasan yang masih dipegang Jepang, ia
sudah merupakan kekuatan militer terbesai ke 5 di dunia ini. Jumlah
destroyer Jepang saja sudah melebihi jumlah semua desffoyer Inggeris
dan melibihi jumlah destroyer Amerika di lautan India dan Pasifik. Tidak
mengherankanlilh kekuatiran yang dirasakan oleh Uni Soviet, RRC dan
negara2 Asia Tenggara kalau2 , al,as desakan Amerika, Jepang, yang
kekuatan militernya hingga kini masih merupakan bagian dari "order of
battle" Amerika, akan diberi peran militer tebih luas, dan dengan demikian
alehirnya akan menjadi suatu kekuatan militer tersendiri.

Kemungkinan peran militer.Jepang sudah barang tentu tidak merupakan
satu2nya masalah yang timbul pada masa yang akan datang. Baik RRC
maupur India , yang dalam masa l0 tahun mendatang akan mampu menjadi
keualan ekonomi besar,dapat diperkirakan akan meningkatkan peran
regionalnya . Dalam pada itu perlu diingat sejarah hubungan antara kedua
negara itu tidak lepas dari persaingan dan konflik, yang kita semua
berkepentinBan untuk mencegahn terjadinya kembali. Apa yang akan terjadi
di kavasan ini sangat penting bukan hanya untuk negara2 yang
bersangkutan, lapi juga untuk negara2 di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.
Tidak ada harapan akan kemajuan ekonomi bagi negaraz ini tanpa
kestabilan strategis di Pasifik Barat Daya dan Utara.

Di Asia Tenggara sendiri terdapal beberapa lconflik potential penting. Satu
diantaranya ialah sengketaz yang membara anrara Malaysia, philipina,
Vietnam, RRC dan Taiuran mengenai hak atas pulau2 dikepulauan Spratley
dapat menghangat apabila nafsu masing2 pihak tidak dapat dikendalikan.
Yang menjadi rebutan bukan hanya harapan akan dapat diketemukan
minyak , melainkan iuga lokasi strategisnya yarg memungkinkan
pengintaian,pengawasan, dan interdiksi ( penghalangan) atas ialur2 laut
yang strategis , bukan saja untuk negara yang langsung terlibat tapi juga
unluk Uni Soviet dan Amerika Serikat. Disamping itu hampir seluruh impor
minyak Jepang melewati kepulauan ini. syukurlah , iuga ada usaha2,
biarpun kecilZan dan diam2, untuk mencari penyelesaian a[au akomodasi

t
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secara damai secara bilateral antara beberapa negara yang bersangkutan.,
blarpun belum arla hasil yang dapal rllanggap manrap.

Mai<a sanBat perlulah bagi negara? di kawasan Asia Pasifik sendiri untuk
menentukan dampak penggeseran2 didalam peta strategis ini ppada
kedudukannya sendiri dan pada kedudukan negara2 lainnya. Semua
berkepentingan mengadakan dialog dengan negara2 lain di kavasan ini
mengenai implikasi2 perubahan2 yang sedang terjadi, mengenai persepsi
ancaman negaraz masing, dan mengenai faktorz yang perlu diperhatikan
supaya perubahan2 itu. bisa berjalan secara damai , berdasarkan konsepsi
"keamanan bersama" ( "common security" ) yang diperkembangankan oleh
Olof Palme Commission on Disarmament and Security
Persoalannya memang k<lmpleks karena di kawasan ini tidak hanya ada dua
pihak yang masingZ merupakan persekutuan seperti di Eropa, melainkan
berancka pihak yang sendiri2 hubungannya dengan negara2 adikuasa dan
yang sendiri sering berlau/anan satu sama lain... Dari dulu memang tidak ada
suatu kesimbangan kekuatan tunggal di kavasan ini. Paling2 terdapat
berbagai keseimbangan kekuatan.

Dialog semacam itu dapat dimulai pacla tingkat informal dan non-
pemerintah" Tapi pada sustu ketiks perlu dijawab mekanisme apa yang
periu diadakan agar supaya masalah2 ini bisa dibicarakiin bersama. clan agar
dapat dikembangkan peraturan permainan yang cocok untuk situasi kita"itu,
dan jika dianggap tepat dan mungkin, mencari pola2 yang dapat menuju ke
Ieseimbangan strategis yang mantap ( selfsustaining) di berbagai bagian
*awasan yang luas ini. sangat pentinglah misalnya bahwa peran militer
Jepang tidak hanya dilentukan oleh Amerika. serikat dan Jepang saja.
Penting juga supaya [ercapai kejelasan timbal balik antara negara? di Asia
Tenggara , Asia Selatan dan Pasific Selatan tertang kepentingan bersama
dan polaZ kerjasaha yang dapat meningkatkan Gamanannya .

Diantara mekanisme2 dialog dan iflteraksi yang dapat diadakan ialah usul
Gorbachev, yflng berbentuk konperensi tentang keamanan kawasan Asia
Pasifik, tetapi ada iuga ialan lain. Mandat ESCAp,dan juga Komisi2 Regional
PBB lainnya, misalnya dapat diperluas sehingga tidak hanya terbatas pada
soal2 ekonomi dan sosial, tapi juga termasuk segi keamanan, karena makin
lama makin jelaslah kaitan antara2 bidang2 itu. Perluasan mandat dapat
dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi atau menyaingi
s/ewBn&ng Dewan Keamanan PBB.
0an mungkin sekali diskusi2 parla tingkat non-pemerintah dapat
menemukan alternatifZ lain lagi.
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Gambaran yang telah digoreskan ini dapat memberi kesan seolah2 masa
mendatang akan penuh bahaya dan sengketa. Memang tulisan ini mencoba
mengidentifikasikan kesulitan2 yang mungkin akan timbul . Hal itu belum
berarti bahwa kesulitan2 itu pasti akan terjadi. Seperti sudah dikemukakan
semula , biaya konflik bersenjata dalam keadaan sekarang sangat tinggi,
bukan saja dari sudut ekonomi, melainkan juga dari sudut politik. Hasil
kernenangalrpun belum tentu akan diakui oleh umum.
Sidalam keadaan dunia sekarang ini kekuatan nasional untuk sebagian
pcnting tidak lagi ditentukan oleh kekuatan militer suatu negara, tapi oleh
kekuatan ekonominya. Malra pertimbangan2 ekonomi mau tak mau lebih
akan mendorong kearah interaksi dan kerjasama, dan mencari penyesuaian
damai bila perlentangan timbul.. Kompetisi di kawasan ini sangat bisa iadi
hanya akan merupakan saingan ekonomi dan konflik2 yang tinrbul dibidang
ini akan harus diselesaikan dengan diplomasi.

Namun tetap perlulah untuk mengkaji perubahan2 dalam situasi strategis di
kawasan ini , agar supaya meniarJi lebih ielas keria sama macam apa yang
harus dibina, lembaga2 macam apa yang akan cliperlukan untuk menyusun
arsitektur sosial untuk perdamaian di kavasan ini. Unsur2 untuk itu
sebenarnya sudah ada di kawasan Pasifik Selatan dengan adalya usaha
seperti Perjanjian Antartika.Zone Bebas Nuklir Pasifik Selatan, Z0PFAN dan
Zone tsebas Nuklir Asia TengBara yang dianjurkan diant'aranya oleh
lndonesia., tetapi belum ada untuk daerah2 yang lebih rawan di kawasan
Asia Pasfik sebelah Utara dan Barat Daya.

FenB,luasan detente ke kavasan Asia pairft sangat penting, baik untuk
menrperkokoh detente umumnya, maupun untuk memberi kemungkinan
paruhahanZ yang tidak dapat dielakkan di kawasan Asia Pasifik berjalan
secara damai. Disini suatu persetuiuan antara Jepang dan Uni Soviot bolch
dikatakan merupakan kunci agaknya untuk perkembangan seterusnya.
Detente dikawasan ini tidak akan terf adi secara otomatis. Dan
perkembangan seterusnya tidak boleh diserahkan saja kepada kedua
adidaya. Perlu dimulai persiapan pemikiran bersama oleh negara2 lain
dikaq/asan ini, agar $upaya ,apabila peluang terbuka, prakarsa dapat
dilakukan. Peluang memang hanya datang kepada mereka yang sudah
mempersiapkan diri untuknya.
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Catatan: Pengarang adalah Mantan Dubes R[ . mantan Re[tor Universitas
PBB, anggota Olof Palme Commission on Disarmament and Security dan
ariggota International Institute for Strategic Studies di London.


