
HUBUNGAN INTERNASIONAL

� HI adalah hubungan antar bangsa ,hubungan global 
yg meliputi semua hubungan yang terjadi dengan 
melampau batas bartas kenegaraan

� Hub luar negeri : Keseluruhan hubungan yang 
dijalankan oleh suatu negara yg tidak tunduk pd 
kedaulatannya. (Partai dan kelompok kelompoknya)
dijalankan oleh suatu negara yg tidak tunduk pd 
kedaulatannya. (Partai dan kelompok kelompoknya)

� Politik Luar Negeri :Keseluruhan perjalanan 
keputusan pemerintah untuk mengatur semua 
hubungan lain.

� Pol. LN memiliki dua elemen yakni  apa yg akan 
dicapai dan alat apa yg digunakan dlm mencapai 
tujuan tersebut.



Sekurang-kurangnya ada Delapan disiplin

yang Ilmu yang mendasari  Hubungan

internasional, yaitu:

� Hukum internasional.

� Sejarah diplomatik.

Ilmu perang.� Ilmu perang.

� Politik internasional.

� Organisasi internasional.

� Perdagangan internasional.

� Pemerintahan jajahan.

� Hubungan luar negeri



Beberapa cabang Ilmu yang 

berkaitan dengan

Hubungan Internasional
� Hubungan kegiatan diplomatik.

� Hukum internasional.

� Ekonomi internasional.

� Kerjasama dalam bidang kebudayaan.



Perangkat-perangkat sistemik

dalam hubungan internasional
� Diplomasi adalah praktik komunikasi dan negosiasi antara pelbagai

perwakilan negara-negara. Pada suatu tingkat, semua perangkat
hubungan internasional yang lain dapat dianggap sebagai kegagalan
diplomasi.

� Pemberian sanksi biasanya merupakan tindakan pertama yang 
diambil setelah gagalnya diplomasi dan merupakan salah satu

� Pemberian sanksi biasanya merupakan tindakan pertama yang 
diambil setelah gagalnya diplomasi dan merupakan salah satu
perangkat utama yang digunakan untuk menegakkan pelbagai
perjanjian (treaties). Sanksi dapat berbentuk sanksi diplomatik atau
ekonomi dan pemutusan hubungan dan penerapan batasan-batasan
terhadap komunikasi atau perdagangan.

� Perang, penggunaan kekuatan, sering dianggap sebagai perangkat
utama dalam hubungan internasional. 

� Pemberian keuntungan-keuntungan ekonomi atau diplomatik. 



Hub.Internasional  dapat dilihat dari dua 

sisi

� Powor politic Politik sbg perjuangan antar 

bangsa bangsa  sehingga memungkinkan  

adanya dominasi

� Issu politic (rangkaiaan permasalahan yg � Issu politic (rangkaiaan permasalahan yg 

menciptakan kopetisi kerjasama negara negara



Model atau  sistim  dalam 

Hubungan Internasional

1. Balance of fower

� Bertindak untuk menigkatkan kapabilitas

� Lebih baik bertempur daripada  terhalang dlm 

menigkatkan kafabelitasmenigkatkan kafabelitas

� Menghentikan perang

� Menantang koalasi  negara negara bangsa 

� Mengalangi negara  negara bangsa menyetujui 

sistim keamanan lokal



2. Loose bipolar system (Bipolar longgar)

� Aktor utama adalah negara adidaya

3. Universal  Sistim

. Sitim Hubungan Internasional berlaku umum. Sitim Hubungan Internasional berlaku umum

4.  Sistim Bipolar ketat (Aktor non blok sbg peserta)

5. Sistim berjenjang (Keangotaannya berjenjang) 

6. Sistim Veto



Tiga  Jenis Keputusan atau kebijakan  

Luar Negeri

� Kebijakan yg bersifat umum (diekspresikan 
melalui pernyataan pernyataan yang  bijaksana)

� Kebijakan yg bersifat adminstratif  (dibuat  oleh 
birokrasi  pemerintah sebagai dasar dalam 
menjalin hub Luar Negerimenjalin hub Luar Negeri

� Keputusan bersifat krisis (Gabungan kebijakan 
umum dan adminstrati p yang dijadikan  
pertimbangan pembuatan keputusan

� Penetapan situasi (Defining Situation)

� Pemilihan  tujuan (Selecting Goals)

� Pencarian  alternatif (Secring alternatives)



Yang  Mempengaruhi  Pengambilan  Keputusan Pol 

Luar Negeri

� Variabel Idiosyncratic (Variabell individual) 

Terkait dengan  Karakteristik pemimpin

� Variabel  peranan (role) berhubungan dengan 

personality,kafabelitas indifidualpersonality,kafabelitas indifidual

� Variabel birokratik (Goverment,berkaittan 

dgn struktur birokrasi pemerintah

� Variabel sosial (Struktus sosial,tingkatan)

� Variabel sistimatik (Pemilihan sistim 

internasional Mis. Balence of fower)



Aktor dan sistim Internasional 

� Non Negara Intergovermental organization 

dan NGO


