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MAROKO-INDONESIA: 
Hubungan Orang-per-Orang antar Dua Negara 

Perlu Ditingkatkan 
 

(Sekapur Sirih Duta Besar Maroko untuk Indonesia) 
 

Kerajaan Maroko adalah sebuah negara Muslim dengan budaya Arab-Berber. 
Bahasa resminya adalah Bahasa Arab dan Amazigh. Terletak di sudut barat daya 
benua Afrika, dengan luas wilayah 710.850 km2 dan jumlah penduduk sekitar 35 juta 
jiwa. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah dan di sebelah barat dengan 
Samudera Atlantik. Daratannya berbatasan dengan Aljazair di sebelah timur dan 
dengan Mauritania di sebelah selatan. 

Letak geografis dan sejarah telah menjadikan Maroko pintu gerbang ke Timur 
Tengah dan Eropa. Namun Maroko bukan hanya sebagai jembatan antara dunia Arab 
dan dunia Barat, tetapi juga jembatan antara Afrika Hitam dan Afrika Arab. Menurut 
sejarah, Maroko telah memiliki hubungan yang panjang dengan wilayah Sub-Sahara. 

Maroko adalah sebuah monarki konstitusional dengan lembaga-lembaga yang 
timbul dari pemilu yang bebas dan berdasarkan pemisahan kekuasaan antara legislatif, 
eksekutif dan yudikatif, dan sebuah negara yang sedang mengikuti kecenderungan 
historis masyarakat modern yang bergerak menuju keterbukaan dan demokrasi yang 
lebih besar. 

Maroko telah memulai sejak dahulu sebuah proses demokrasi yang tak 
terbalikkan dan kebebasan publik yang luas. Di Maroko, demonstrasi merupakan hal 
biasa; organisasi-organisasi non-pemerintah dan partai-partai politik merupakan 
kekuatan-kekuatan yang aktif. Internet merupakan penyaluran sejati untuk berekspresi; 
ada tingkat kemajemukan yang mengesankan di media Maroko. 

Di bawah era Raja Mohmmed VI, Maroko telah memulai sebuah proses 
reformasi berbasis luas dan sejumlah proyek berskala besar. Aksi sosial Raja 
Mohmmed VI telah terwujud melalui sekian banyak reformasi, inisiatif dan proyek 
yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang begitu penting seperti meningkatkan 
sistem pendidikan nasional, merombak sistem kesehatan, memperluas cakupan 
asuransi kesehatan, memfasilitasi akses perumahan dan mencapai pengembangan 
manusia. 

Pemilu legislatif berturut-turut berlangsung setiap lima tahun sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Dasar dan diadakan pada tahun 2002 dan 2007. Pada tanggal 1 
Juli para pemilih menyetujui Rancangan Undang-Undang Dasar baru yang berlaku 
tanggal 29 Juli 2011, dilanjutkan dengan pemilihan anggota Parlemen pada tanggal 25 
November 2011 dan pengangkatan pemerintahan baru. 
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Hingga saat ini Maroko dan Indonesia telah menikmati hubungan yang sangat 
baik sejak dibentuknya hubungan diplomatik di awal tahun 60-an yang didasari rasa 
saling memahami dan keyakinan yang sama akan perdamaian dan stabilitas. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Yang Mulia Bapak Tosari Widjaja, Duta Besar 
Indonesia untuk Maroko, selain hubungan resmi terdapat pula hubungan budaya 
berkat Ibnu Batuta, seorang ulama dan penjelajah dari Maroko dari kota Tangier yang 
pada tahun 1346 bepergian ke Sumatera, Indonesia dimana ia menulis dalam catatan 
perjalanannya bahwa penguasa Samudera Pasai adalah seorang Muslim yang 
menjalankan kewajiban agamanya dengan sangat bersemangat. Sebagaimana 
dikatakan Yang Mulia bahwa tassawuf dikenal berkembang hingga kini: Ajjarumiah 
karangan Sech Sanhaji, Dalil Alkhairat karangan Sech Suleiman Aljazuli merupakan 
buah karya ulama-ulama Maroko yang masih ada dan dimanfaatkan di kalangan 
masyarakat dan pesantren-pesantren di Indonesia. Hubungan budaya tersebut harus 
diperluas melampaui kerjasama penting di bidang agama dan untuk tujuan mengikuti 
pendidikan di institusi dan universitas di Maroko. 

Hubungan orang-dengan-orang ini harus didorong. Itu memberi substansi yang 
lebih banyak pada hubungan resmi dengan memperkuat saling pengertian, menghapus 
prasangka dan mendorong kerjasama. 

Untuk pengaruh inilah Kedutaan Besar Maroko bekerjasama dengan Persatuan 
Pewarta Warga Indonesia meluncurkan lomba menulis di kalangan pemuda Indonesia 
yang duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Para peserta diminta untuk 
menulis dan mengutarakan pandangan-pandangan mereka tentang Maroko dan 
hubungan Maroko-Indonesia. 

Dengan adanya jarak geografis yang jauh memisahkan Indonesia dengan 
Maroko, kami ingin mengetahui apakah terdapat minat pada pokok persoalan tersebut 
di kalangan siswa dan mahasiswa Indonesia, dan jika memang ada, berapa banyak 
yang mereka ketahui tentang Maroko dan tentang hubungan Maroko dengan negara 
Indonesia. 

Kami sangat terkejut dengan banyaknya jumlah peserta yang berpartisipasi yakni 
598 peserta dan terpilih 111 tulisan untuk dibukukan. Ujicoba ini harus 
dipertimbangkan dan diterjemahkan di masa depan pada kontak orang-per-orang 
(people-to-people contact) yang lebih banyak lagi sebagai alat diplomasi lain dari 
perkembangan hubungan yang sangat baik antara kedua negara. 

Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kepuasan Maroko atas 
tingkat persesuaian dam kerjasama yang ada antara kedua negara kita dan juga 
komitmen teguh Maroko untuk terus meningkatkan hubungan bilateral untuk 
mencapai cita-cita besar bangsa kita. 

 
Jakarta, 9 April 2012 

 
Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, 

 
 
 
 

Mohamed Madji 
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INDONESIA-MAROKO: 
Ikhtiar Mengangkat Kembali Batang Terendam 

Peradaban Islam yang Tenggelam 
 

(Kata Sambutan Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Maroko) 
 

Ketika pengelana muslim Ibnu Batutah, yang namanya kesohor sepanjang 
peradaban Islam, menginjakkan kaki pertama di Samudra Pasai, Aceh, di abad ke 
XIV, tidak seorangpun memprediksi bahwa dalam perjalanan sejarahnya Ibnu Batutah, 
Ulama' dan saudagar dari Maroko, menjadi orang pertama membangun jembatan 
peradaban Islam Maroko-Indonesia bersama para Ulama' lainnya. Mulai dari Jazirah 
Arab, Persia, Turki, Gujarat dan lain-lain. Cikal bakal Ibnu Batutah yang kemudian 
meletakkan dasar-dasar perkembangan dan kemajuan Islam di Nusantara, khususnya 
Indonesia yang mencapai puncaknya ketika dunia menikmati kemajuan ilmu 
pengetahuan dari Ulama' dan tokoh-tokoh muslim. Selain Ibnu Batutah, di Indonesia 
sampai saat ini dikenal dan berkembang tasawuf; Ajjurmiyah, kitab pelajaran tata 
bahasa pelajaran bahasa Arab karangan Syech Shonhaji, Kitab Dalail Khairat, 
karangan Syech Sulaeman Jazuli adalah buah karya Ulma' Maroko yang sampai saat 
ini masih hidup dan dimanfaatkan dikalangan masyarakat dan pesantren Indonesia. 

Gelombang politik perebutan pengaruh dan kekuasaan dunia abad XIX dan XX 
melahirkan perpecahan antar bangsa yang disuburkan oleh gelombang penjajahan. 
Dampaknya yang paling dirasakan adalah terkooptasinya semangat pengembangan 
dan kemajuan ilmu pengetahuan oleh intelektual muslim menyebabkan sumbangan 
Islam terhadap kemajuan peradaban dunia tenggelam "bak batang tarandam". 

Sejarah kebangkitan bangsa2 Asia-Afrika yang ditandai melalui Koferensi A-A 
Bandung tahun 1955 di Bandung Indonesia, mengangkat kembali, membangkitkan 
semangat kebangsaan di kawasan. Bangkit keinginan melepaskan diri dari penjajahan 
dan membangun dunia baru dengan memperkuat kerjasama dan hubungan antar 
bangsa. Hubungan itu bukan hanya pada proses politik saja, tetapi juga pada setiap 
aktivitas elemen masyarakat: ekonomi, perdagangan, parawisata, kebudayaan, 
pendidikan dan lain-lain yang bermuara pada KERJASAMA MEMBANGUN 
PERADABAN DUNIA. Untuk mencapai itu dibutuhkan ikhtiar dan upaya melibatkan 
seluas mungkin berbagai elemen masyarakat sebagai proses diplomasi publik. 

Salah satu aktivitas elemen masyarakat dalam rangka mengisi dan 
membangkitkan semangat diplomasi publik itu, adalah antara lain lahirnya gagasan 
Lomba Menulis Hubungan Indonesia-Maroko oleh Persatuan Pewarta Warga 
Indonesia (PPWI) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko di Jakarta 
yang pesertanya dikhususkan kepada generasi muda, kalangan pelajar dan mahasiswa 
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 Indonesia yang ada di Indonesia dan diluar negeri untuk mengetahui seberapa jauh 
generasi muda mengetahui dan ikut membangun peradaban. 

Alhamdulillah, ternyata mendapat sambutan luas dari kalangan pelajar dan 
mahasiswa. Terpilih 111 tulisan pilihan yang akan ditertibkan dari lebih 600 peserta. 
Disumbangkan kepada masyarakat, khususnya para pengambil keputusan dari kedua 
negara untuk menjadi barometer seberapa jauh diplomasi publik telah berlangsung dan 
memperoleh sambutan dan kemajuan bagi kepentingan kedua negara Indonesia-
Maroko. 

Karena itu, saya selaku Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Maroko, menyambut 
baik keinginan penerbitan Antologi yang dihimpun dari hasil karya tulis pelajar dan 
mahasiswa Indonesia, dengan harapan dilanjutkan setiap tahun, bukan saja oleh 
Indonesia tetapi juga oleh masyarakat Maroko dalam rangka mengisi: "INDONESIA-
MAROKO: Kerjasama Membangun Jembatan Peradaban untuk Kesejahteraan dan 
Perdamaian Dunia". 

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa menolong dan memberkahinya. 
Amien. 
 

 
Rabat: 9 April, 2012 

 
Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Maroko, 

 
 
 
 
 
 

Tosari Widjaja 
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INDONESIA-MAROKO: 
Membumikan Persaudaraan antar Bangsa 

 
(Kata Pengantar Ketua Umum PPWI) 

 
Andaikan saja Maulana Malik Ibrahim dan Ibnu Batutah yang notabene-nya 

berdarah asli Maroko tak punya inisiatif menyambangi Indonesia di masa lalu, besar 
kemungkinan Indonesia tidak seperti sekarang, mayoritas penduduknya beragama 
Islam. Pondasi sejarah di atas yang sejatinya menjadi utang sejarah Indonesia terhadap 
Maroko. Utang sejarah dalam konteks demikian dimaknai sebagai relasi “politik” yang 
muncul atas dasar diplomasi budaya antarnegara, yang dimulai dari persinggungan 
intelektual dari orang per orang berlainan bangsa. 

Amat relevan jika selama hubungan persahabatan yang secara defakto terbangun 
sudah lebih dari separoh abad antara Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko ini 
memiliki konfigurasi dan chemistry budaya yang kuat. Kendati di masa Orde Baru, 
hubungan persahabatan yang secara simbolik dilambangkan melalui penempatan 
seorang duta besar di sebuah negara, sempat vakum di Maroko, namun hal tersebut 
tidak menyurutkan optimisme dua belah pihak dalam membangun hubungan bilateral 
yang berorientasi pada kemajuan pembangunan dua negara. 

Secara strategis, Maroko menyimpan potensi taktis bagi hubungan Indonesia 
dengan negara-negara di Afrika pada umumnya, dan tentu saja dengan negara berjuluk 
Negeri Matahari Terbenam itu sendiri. Secara historis, Indonesia telah menempatkan 
diri pada posisi terbaiknya terhadap negara-negara Afrika, khususnya Maroko, 
berkenaan dengan perjuangan pembebasan bangsa-bangsa dunia dari belenggu 
penjajahan bangsa asing di masa lampau. Pada masa kini, potensi yang disediakan 
oleh hubungan bilateral yang bukan hanya bersifat formalitas, namun lebih menukik 
kepada hubungan budaya dan kekeluargaan antar masyarakat kedua bangsa, 
Indonesia-Maroko, ini kiranya akan menjadi modal pertama dan utama dalam 
mengembangkan sinergi kerjasama saling mendukung dan menolong bagi kedua 
bangsa dari generasi ke generasi. Hubungan persahabatan dan kekerabatan khusus itu 
perlu terus dibina, dipupuk, dan disuara-ceritakan agar tetap menjadi bagian dari 
memori masing-masing anak negeri dari kedua bangsa. Untuk maksud itulah, 
Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) berupaya memberi sumbangsih, walau 
hanya setitik-kecil, melalui pembuatan dan penerbitan buku ini. 

Buku berjudul “Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekedar Persahabatan (Antologi 
111 Karya Terbaik Mahasiswa dan Pelajar Indonesia)” yang ada di tangan pembaca 
ini merupakan salah satu mahakarya putra-putri terbaik Indonesia yang mencoba 
mempersembahkan hasil pengamatan dan perenungan mereka terhadap hubungan 
persahabatan, budaya, pendidikan, seni, pariwisata, perdagangan, hankam dan relasi 
lainnya antara RI dan Maroko. Secara intelektual, buku ini merupakan rangkuman dari 
ratusan artikel terbaik yang pernah dihasilkan dalam "Lomba Menulis Artikel Tingkat 

 

DEWAN PENGURUS NASIONAL 
PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA 

Akte Notaris No. 17 Tanggal 19 November 2007 
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Nasional tentang RI-Maroko” bertema “Hubungan Persahabatan RI-Maroko: Dulu, 
Kini dan Besok”, yang terselenggara atas kerjasama PPWI dan Kedutaan Besar 
Maroko untuk Indonesia pada tahun 2011 lalu. 

Keberhasilan penerbitan buku ini tidak lepas dari partisipasi banyak pihak. Oleh 
karena itu kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya 
antara lain kepada Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, H.E. Mr. Muhamed 
Majdi; Duta Besar Indonesia untuk Maroko, H.E. Mr. Tosari Widjaja; para dewan juri 
lomba menulis; editor Supadiyanto dan Muhammad Subhan; dan semua pihak yang 
telah ambil bagian dari kerja besar ini. Harapan kami, buku ini bermanfaat bagi 
Indonesia dan Maroko serta menginspirasi terjalinnya persahabatan bangsa-bangsa di 
dunia yang lebih komprehensif dan dinamis menuju percepatan pembangunan nasional 
masing-masing negara. Selamat membaca. 
 
 

Jakarta, 31 Maret 2012 
 

DEWAN PENGURUS NASIONAL 
PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA 

 
Ketua Umum, 

 
 
 
 

Wilson Lalengke 
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Catatan Editor 
 

Jujur saja, secara intelektual dan moral, pekerjaan menyunting buku eksklusif 
berjudul: “Indonesia-Maroko, Lebih dari Sekedar Persahabatan (Antologi 111 Artikel 
Terbaik Mahasiswa dan Pelajar Indonesia)” ini merupakan pekerjaan terberat 
sepanjang karier kami terjun dalam dunia kepenulisan. Dalihnya, bukan karena harus 
menyunting ratusan artikel bermutu tinggi. Tapi lebih karena buku ini dipersembahkan 
bagi dua bangsa besar, Maroko dan Indonesia. Ini menyangkut eksistensi dua negara. 
Jika kami melakukan kesalahan substantif dalam proses penyuntingan buku ini, kami 
menanggung dosa intelektual dan dosa sejarah yang besar pula. Di samping itu, tentu 
saja kami menanggung dosa moral terhadap ratusan penulis naskah buku ini yang 
berposisi sebagai kontributor intelektual. 

Akhirnya setelah bekerja selama 11 hari, 11 malam, lebih 11 jam, 11 menit dan 
11 detik; kami berhasil merampungkan penyuntingan naskah buku ini. Berat bagi 
kami, karena harus menyeleksi 598 naskah peserta “Lomba Menulis Artikel tentang 
Hubungan RI-Maroko: Dulu, Kini & Esok” yang pernah termuat di Koran Online 
Pewarta Indonesia (http://www.pewarta-indonesia.com), untuk mendapatkan sebanyak 
111 naskah terbaik. Hasilnya, seperti yang bisa pembaca simak pada buku ini. 

Secara kronologis, buku ini terdiri dari 80 karya terbaik yang ditulis oleh 
mahasiswa dan 31 artikel terbaik karya para pelajar Indonesia, baik yang sedang 
belajar di dalam negeri maupun di luar negeri. Menariknya, sebagian artikel yang 
tertuang dalam buku ini, memiliki persinggungan “hampir sama” yang mengatakan 
relasi Maroko dan Indonesia tidak hanya bersifat hubungan persahabatan antar negara 
yang umumnya diplomatis (politik) belaka. Melainkan lebih dari sekedar itu, 
terbangun relasi dua bangsa berdasarkan kesamaan ideologis dan religiusitas yang 
akhirnya melahirkan hubungan persahabatan dan persaudaraan yang kokoh. Bahkan 
dapat dikatakan, bila tidak ada orang Maroko yang berekspedisi ke nusantara semasa 
era kerajaan dahulu, besar kemungkinan Indonesia juga tidak dalam kondisi sebesar 
sekarang. Peran bangsa Maroko telah secara pasti memberikan fondasi yang kokoh 
bagi terwujudnya Indonesia yang kuat, saat ini dan semoga juga ke masa depan. 

Sebagai editor sekaligus anggota dewan juri “Lomba Menulis Artikel tentang 
Hubungan RI-Maroko Dulu, Kini & Esok”, kami berharap agar ide-ide cemerlang 
yang terkandung dalam buku ini benar-benar dapat direalisasikan oleh para pemimpin 
Indonesia dan Maroko di masa depan, terutama dalam rangka menciptakan tatanan 
dunia baru yang lebih bersahabat, hidup dalam kedamaian dan persaudaraan umat 
manusia. Selamat membaca, semoga menemukan seberkas inspirasi di dalamnya. 
 
 

Jakarta, 22 Februari 2012 
 

Editor, 
 

Supadiyanto & Muhammad Subhan 
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Dua Negara, Dua Budaya, Satu Cerita 
 

Oleh: Izzatul Kamilia 
 

Indonesia dan Maroko adalah dua negara yang cukup jauh berbeda. Maroko, 
sebuah negara yang terletak di daratan sebelah utara benua Afrika merupakan Negara 
Islam berbentuk monarki konstitusional. Berbeda dengan Indonesia, negara kepulauan 
di Asia Tenggara yang berbentuk republik. Kedatangan Soekarno pada 2 Mei 1960 di 
Rabat merupakan awal terjalinnya hubungan bilateral antara dua negara ini. 
Kemudian, hubungan diplomatik semakin dipererat dengan dibukanya kantor 
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rabat, ibukota Maroko. 

Jika dihitung sejak kedatangan Soekarno ke Maroko, hubungan bilateral antara 
Indonesia dan Maroko sudah terjalin lebih dari setengah abad. Namun, seberapa 
banyak rakyat Indonesia yang tahu tentang Maroko? Dapat dipastikan rakyat 
Indonesia lebih mengenal Mesir, negara tetangga Maroko yang terletak di kawasan 
Afrika Utara. Atau, ternyata masih ada rakyat Indonesia yang sama sekali tidak pernah 
mendengar kata Maroko, apalagi mengetahui kebudayaan Maroko. Lalu di Maroko? 
Apakah penduduk negara tersebut sudah cukup mengenal Indonesia? 

Bisa diperkirakan kecenderungan sama pun terjadi di Maroko. Terdapat juga 
kemungkinan bahwa penduduk Maroko ada yang belum mengenal kata Indonesia. Hal 
itu mungkin terjadi karena secara geografis, letak Indonesia di benua Asia berjauhan 
dengan Maroko yang terletak di benua Afrika. Selain itu budaya yang berkembang 
hingga bahasa yang digunakan tidak ada satupun yang sama. “Di Maroko peradaban 
dibangun di atas keberanian, di Indonesia peradaban dibangun di atas ketekunan,” 
itulah pendapat Clifford Geertz yang saya temukan dalam buku ‘Islam yang Saya 
Amati’. Dua perbedaan mendasar yang diungkapkan Geertz menunjukkan, karakter 
dua bangsa ini amat berbeda. Namun perbedaan bukan masalah besar untuk menjalin 
hubungan harmonis antara kedua negara ini. 

Di samping perbedaan-perbedaan yang ada, terdapat pula beberapa keseragaman 
di antara dua negara ini. Misalnya, Indonesia dan Maroko merupakan dua negara yang 
dibangun dengan penduduk dari beragam etnis (multietnis). Selain itu setiap daerah 
yang ada di Indonesia maupun di Maroko memiliki keunikan serta sumbangan besar 
terhadap budaya nasional di masing-masing negara. Maroko yang merupakan sebuah 
negara Islam, dan penduduk Indonesia mayoritas Islam sama-sama menganut Islam 
aliran Sunni. 

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Maroko yang sudah terjalin selama 51 
tahun ini merupakan sebuah sejarah besar bagi masing-masing negara, baik Indonesia 
ataupun Maroko. Karena, bukanlah perkara yang mudah untuk menjaga keharmonisan 
hubungan dengan negara lain dalam rentang waktu yang cukup lama. Dan selama 
hubungan ini terjalin, Indonesia dan Maroko juga menunjukkan konstribusinya cukup 
besar dalam ranah internasional. Dua negara ini memprakarsai beberapa organisasi 
besar yang tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia, seperti Konferensi Asia-
Afrika dan Gerakan Non Blok. 

Hubungan bilateral antara dua negara ini terus berjalan harmonis hingga 
sekarang. Hal ini hendaknya bisa terus dapat dipertahankan oleh masing-masing 
negara. Yakni dengan terus memperhatikan faktor apa saja yang mendorong 
keharmonisan hubungan dua negara ini, seperti masalah kebudayaan. Budaya yang 
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berkembang pada suatu negara merupakan identitas dari negara tersebut. Artinya 
budaya itulah yang akan membedakan antarnegara dalam kancah internasional, dan 
budaya akan mengingatkan seseorang kesadaran bernegara. 

Indonesia dan Maroko merupakan dua negara yang sama-sama kaya akan 
budaya. Di Indonesia akan ditemukan berbagai bahasa, tradisi serta kebudayaan, 
karena Indonesia dengan berbagai suku yang mendiami negara tersebut masing-
masing memiliki bahasa, tradisi dan budaya. Dalam satu kawasanpun, akan ditemukan 
suku yang mendiaminya berbeda-beda. Misalnya di Pulau Jawa, selain didiami suku 
Jawa, juga didiami suku Sunda, Badui dan Madura yang juga merupakan penduduk 
asli pulau ini. Di mana setiap suku mempunyai karakter berbeda dan melahirkan 
budaya berbeda pula. Belum lagi di pulau-pulau lain, pulau-pulau besar di Indonesia 
umumnya tidak hanya didiami oleh satu suku atau satu etnis saja yang notabene setiap 
suku mempunyai budaya masing-masing. 

Sedangkan Maroko yang secara geogafis terletak di tepi selat Gibraltar juga 
merupakan negara yang kaya akan budaya. Karena, selat Gibraltar adalah selat yang 
memisahkan antara benua Eropa dan Afrika, sehingga Maroko menjadi kawasan 
tempat bertemunya budaya dari berbagai bangsa di sekitar kawasan tersebut. Dari 
daerah timur, Maroko mendapat sentuhan budaya Asia, yakni bangsa Arab, Yahudi 
serta Punisia juga Tunisia. Dari daerah utara budaya Maroko mendapat pengaruh dari 
kebudayaan Eropa, yakni bangsa Romawi, Jerman juga Spanyol. Dari arah selatan 
kebudayaan yang mempengaruhi Maroko berasal dari kebudayaan yang berkembang 
di sekitar Gurun Sahara. Sehingga pengaruh kebudayaan dari berbagai bangsa 
melahirkan budaya baru serta budaya yang beragam di negara tersebut. 

Dengan bekerjasama saling memperkenalkan budaya masing-masing negara 
bertujuan untuk mengembangkan budaya tersebut, merupakan cara efektif untuk tetap 
memperkuat jalinan hubungan kedua negara. Misalnya dengan cara diadakannya 
pertukaran pemuda lintas budaya. Selain itu dengan pemberlakuan bebas visa antardua 
negara ini, dapat dimanfaatkan. Para pelancong selain dapat menikmati keindahan 
alam pariwisata di masing-masing negara, juga dapat melihat langsung bagaimana 
kebudayaan yang berkembang di negara sahabat. 

Apalagi pada 6 Juli 2010 lalu, telah dibuka Indonesian Corner di CDCA 
Maroko. Di tempat itu selain terdapat berbagai koleksi buku karya orang-orang 
Indonesia, CDCA yang merupakan proyek percontohan Raja Mohammed VI melalui 
Kementerian Wakaf dan Urusan Islam juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
penunjang aktivitas yang berkenaan dengan keilmuan juga kebudayaan. Sehingga 
melalui Indonesian Corner tersebut, rakyat Maroko dapat lebih jelas mengetahui apa 
dan bagaimana Indonesia. Lantas dapat saling mempererat hubungan antara kedua 
negara ini. Sehingga kemudian hari terciptalah sebuah cerita yang harmonis mengenai 
kerukunan jalinan persahabatan antara Indonesia dan Maroko, dua negara dengan 
budaya berbeda. 

 
 

Izzatul Kamilia, mahasiswa Universitas Jember 
e-mail: izzati_elya@yahoo.com 
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Epistemologi Maroko-RI 
 

Oleh: M. Khoirul Anwar KH 
 

Setiap kali membahas Maroko, ingatan saya selalu tertuju pada Mohammed 
Arkoun, Fathima Mernissi dan Mohamed Abed al-Jabiri. Tiga tokoh ini memang 
memiliki kecenderungan pemikiran berbeda. Arkoun pada studi (dekonstruksi) 
Hermeneutika. Mernissi concern di feminisme dan keadilan gender. Jabiri lebih ke 
(revolusi) tradisi nalar Arab yang oleng. Tapi tetap saja tiga pemikir ini mengusung 
episthem dan élan vital yang sama, meski implisit: kerendahhatian (Arkoun), 
independensi (Mernissi) dan kebebasan (Jabiri). Dan ini yang terpenting, ketiganya 
lahir dari rahim negeri matahari tenggelam (Maroko) yang sudah berhasil menerangi 
cakrawala berpikir sebagian masyarakat dunia “Timur” (terutama RI). 

Dalam pemikiran dekonstruksi Derridean ala Arkoun, kita menemukan etika 
politis untuk selalu berendah hati dan mengafirmasi akan hadirnya The Others (sang 
Liyan). Apapun itu, karya budaya, manusia, suku-bangsa, terlebih negara. Seperti yang 
pernah diulik oleh Helene Cixous dan dikutip oleh Goenawan Mohammad dalam 
pengantar buku Derrida (LKiS; 2005): dekonstruksi Derridean akan menjadi 
peringatan etiko-politis terbesar dari masa kita. Peringatan, lantaran ia semacam 
cambuk diplomasi-angkuh-monologis khas negara maju. 

Lansiran ini penting. Sebab, yang membuat panggung sejarah di dunia ini tegang 
dan morat-marit adalah persepsi yang timpang dan tak fair. Terutama dari negeri 
“pertama” terhadap dunia ketiga (Islam/timur). Karena itu, tidak berlebihan apabila 
Edward W. Said menandaskan, belum ada suatu periode pun dalam sejarah Eropa dan 
Amerika sejak abad Pertengahan, yang di dalamnya Islam didiskusikan atau 
direnungkan di luar kerangka yang diciptakan oleh nafsu, kecurigaan dan kepentingan 
politis.  

Nah! Apalagi untuk konteks konstelasi Timur Tengah dan Afrika Utara. Dua 
area ini adalah “zona rawan” di mana tarikan kepentingan (untuk negara maju), 
sentimen rasial dan rezim yang “sultanik” mengkristal menjadi satu permasalahan 
yang musykil diumbar. Belum lagi jika membincang hegemoni (konspirasi?) yang 
ditancapkan oleh Eropa dan Amerika. Semenanjung Timur Tengah dan Afrika Utara, 
hingga kini, masih menjadi incaran menggiurkan lantaran kekayaan energi migasnya 
yang melimpah. Lazimnya, usaha imperialisme jenis baru itu berdalihkan 
“perdagangan bebas”. Jika dengan cara halus tak bisa, maka dengan jalan militerisme-
dehumanisasi yang mengatasnamakan “misi pemberadaban”, “menjaga stabilitas 
politik”, “penyelamatan warga-sipil” dan “menjunjung tinggi HAM dan demokrasi”. 
Padahal, kita semua tahu, ada udang di balik batu. Ada “minyak” di balik semua 
serangan-serangan itu. Seperti yang pernah menimpa Irak dan belum lama ini Libya. 

Pada lajur inilah, independensi menjadi penting. Mantan (alm.) Presiden 
Abdurrahman Wahid mungkin bisa menjadi personifikasi paling menarik di sini. 
Maka izinkanlah saya sedikit bercerita. Pada saat beliau menjadi presiden, banyak 
orang mengecam kegemarannya berkeliling dunia, mengunjungi negara-negara yang 
dalam pandangan umum dianggap kurang relevan dengan kepentingan Indonesia. 
Namun, jika ditelisik lebih lanjut, daftar negara-negara yang beliau kunjungi itu justru 
identik dengan daftar undangan Konferensi Asia-Afrika. 
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Brazil mengekspor sekian ratus ribu ton kedelai ke Amerika setiap tahun, 
sedangkan Indonesia mengimpor lebih dari separuh jumlah itu, juga dari Amerika. 
Karena itu, Gus Dur datang ke Rio De Janeiro untuk membeli langsung kedelai dari 
sumbernya tanpa makelar Amerika. Venezuela mengimpor 100 persen belanja 
rempah-rempahnya dari Rotterdam. Sedangkan Indonesia mengekspor 100 persen 
rempah-rempah kita ke sana. Maka Gus Dur menawari Hugo Chavez membeli 
rempah-rempah langsung dari Indonesia. Bahkan, Gus Dur mengusulkan kepada 
Sultan Hassanal Bolkiah untuk membangun Islamic Financial Center di Brunei 
Darussalam. Lalu, melobi negara-negara Timur Tengah untuk mengalihkan duit 
mereka dari bank-bank di Singapura ke sana (Staquf: 2009). 

Itu semua Gus Dur lakukan demi mengejar kemerdekaan yang bukan hanya 
label, tapi kemerdekaan hakiki bagi manusia-manusia dunia ketiga. Bahwa, semua 
masalah-masalah ini hanya bisa dituntaskan bila berbagai ketidakadilan dalam tata 
dunia yang mapan dapat diatasi. Bahwa, dalam perjuangan itu harus tergalang 
kerjasama di antara bangsa-bangsa tertindas menghadapi bangsa-bangsa penindas. 
“Perlawanan” itu mutlak penting. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, perlawanan 
itu bukan dalam rangka menghegemoni, melainkan hanya sebagai pernyataan sikap 
independensi. Meski Antonio Gramsci pernah berujar, pada saatnya nanti kita selalu 
akan dihadapkan pada dua pilihan: menghegemoni atau dihegemoni. 

Terakhir, kebebasan. Kebebasan dalam arti yang produktif nanetis. Kebebasan 
dalam menentukan sikap, kebebasan dalam menentukan mitra kerja dan kebebasan 
dalam merangkum epistemologi diplomasi dengan negara mana saja yang 
dikehendaki–sejauh masih memegang teguh tiga prinsip dasar ini. Karena dari sinilah 
embrio kedaulatan bakal tercipta. Imperialisme represif yang pernah dialami RI (oleh 
Belanda dan Jepang) dan Maroko (oleh Perancis dan Spanyol) setengah abad lalu 
tentu menjadi pelajaran paling berharga untuk tak terjerumus kedua kalinya dalam 
kubangan yang sama. Termasuk kubangan (imperialisme) berwajah baru. 

Lalu apa relevansinya mengetengahkan élan tiga (pemikiran) tokoh tersebut 
dalam kaitannya dengan perbaikan diplomasi antara Maroko-RI? Banyak korelasi 
yang dapat dikuliti di sini, tentunya. Di antaranya, sejatinya yang melanggengkan 
hubungan diplomasi antarnegara bukanlah semata perebutan aneka kepentingan, 
keterpaksaan, romantisme sejarah yang lapuk maupun agenda seremonial yang tak 
bermakna apa-apa kecuali menghamburkan dana saja. Semua eksponen itu akan 
musnah dan tumbang seketika saat hanya kepentingan yang menjadi panglima. 

Baiklah, seperti yang sudah disinyalir banyak pihak, kita tahu persaudaraan batin 
antara Maroko-RI sudah berumur enam abad lebih (jika dihitung dari Batutah yang 
singgah ke Pasai pada abad 14). Persaudaraan dhohir-diplomatik juga sudah 
bertitimangsa kepala 50 (ini didasarkan pada hubungan diplomasi yang disahkan 
mulai tanggal 2 Mei 1960). Bahkan, tetua dan pesohor Walisanga yang paling berjasa 
menyebarkan sukma agama di Jawa berasal dari Maroko: Syeh Maulana Malik 
Ibrahim al-Maghriby. 

Kita tahu, RI-Maroko adalah teman sejawat sejak di GNB (Gerakan Non-Blok) 
dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Kita juga tahu sudah sejak satu dasawarsa 
(mulai tahun 2001) Maroko memberi 15 asupan beasiswa untuk civitas Indonesia. Kita 
bahkan tahu di tahun 2010 silam, seniman-seniman negeri ini telah berhasil 
mempromosikan budaya Nusantara dengan mementaskan lakon Ramayana memakai 
Bahasa Arab di Maroko. Kita tahu semua akan hal itu. Tapi menggemakan 
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romantisme sejarah saja tak cukup. Karena romantisme hanya akan terjebak pada 
nostalgia. Saya juga tak mau mengulang-ulang apa yang sudah didedahkan oleh 
banyak analis dan media tentang hubungan (diplomatik) RI-Maroko yang konon 
mesra dari dulu itu. Karena repetisi (mengulang-ulang), dalam dunia pemikiran, 
adalah aib. Lagipula kemesraan yang selama ini terjalin, diakui atau tidak, masih 
sebatas seremonial-formalistik. Maka tawaran yang dicanangkan lebih dari itu: 
meneropong lebih jauh kemungkinan apa saja yang dapat dibetot oleh dua negara ini 
seandainya mau benar-benar memelihara epistemologi berpikirnya dalam 
berdiplomasi. 

Lantaran, seperti dikatakan Lintang dalam Novel Laskar Pelangi: pada 
hakikatnya semua berhulu dari paradigma berpikir. Kebijakan yang dilahirkan oleh 
hukum, politik, hubungan diplomasi, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan bermuara 
dari sini. Jika semua elemen itu lahir dari kerangka pikir kapitalistik-brutal, tentu 
produk yang akan dihasilkannya pun kurang lebih akan sama, misalnya. Begitu juga 
sebaliknya. 

Sebab itu, mulai saat ini kita tak perlu lagi calo (dari Amerika atau Eropa) dalam 
melakukan “misi pemberadaban” diplomatik di berbagai sektor dan lini. Kita juga tak 
perlu “makcomblang” untuk lebih merekatkan kembali jalinan “cinta” yang sudah 
mekar bersemi sejak berabad-abad lalu antara Maroko-RI. Yang kita perlukan hanya 
komitmen untuk setia (berepistemologi) rendah hati, independen dan bebas dalam 
segala tapak-jejak diplomasi yang kita buat. Ini dilakukan dalam rangka menjaga 
hubungan itu agar senantiasa elegan, fair dan dinamis. Nah, dari titik inilah, spirit 
pemikiran 3 tokoh di muka beroleh relevansinya untuk konteks diplomasi Maroko-RI 
ke depan yang lebih cerah. 

Saya kira jika semua pra-idea itu bisa kita amalkan, ramalan Samuel Huntington 
akan menemukan titik terangnya di sini. Menurut nujuman Samuel, masa keemasan 
(golden time) Eropa dan Amerika lambat laun akan segera beringsut ke tangan “Islam” 
dan “Timur”: Maroko-RI! Bagaimana menurut Anda? Wallahu A’lam. 
 
 

M. Khoirul Anwar KH, mahasiswa IAIN Syech Nurjati Cirebon 
email: khoirul.anwar23@gmail.com 
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Mimpiku di Negeri Maghribi 
 

Oleh: Lestari Widodo 
 

Matahari belum padam, selama itu juga ku bisa menikmati terangnya siang hari. 
Jika salah satu mengalami perubahan maka akan terjadi perubahan yang lain. 
Sejuknya angin malam membuatku tak bisa memejamkan mata. Heningnya malam 
membuatku termenung. Terangnya bulan temani malamku. Sesaat bintang tersenyum, 
aku berkata, "mengapa ku tak bisa tidur?” Seakan-akan bintang menjawab, 
“sebenarnya kamu mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirimu”. Aku pun terkejut 
sejenak. ”Apakah yang terjadi dengan diriku?“ tanya dalam hati.  

Baru aku sadari bahwa aku sedang memikirkan masa depanku. Masa depan 
cemerlang adalah mimpi setiap orang di dunia. Namun tak semudah membalik telapak 
tangan untuk mewujudkannya. Berbagai proses yang harus aku tempuh dengan 
berjalannya waktu. Setiap pencapaian kesuksesan dibutuhkan kerja keras dan biaya. 
Tanpa usaha dan kerja keras serta doa dan biaya, segalanya itu akan menjadi sebuah 
mimpi belaka yang tak ada arti. Ibarat kata, ”ikan hidup karena air”. Begitu juga 
dengan diriku, dibutuhkan tindakan dalam menggapai sesuatu. Biaya pun dibutuhkan 
karena tiada yang gratis di dunia. Terakhir yaitu doa dan dukungan dari orang-orang di 
sekitar kita. 

Salah satu faktor yang sering terkendala untuk mencapai kesuksesan adalah 
biaya. Begitu juga denganku. Aku adalah putra dari keluarga yang kurang mampu, 
yang hanya bisa bermimpi jika bisa mengarungi pendidikan di negeri terbenam 
matahari. Mimpiku di masa yang akan datang yang membuatku sulit pejamkan mata 
malam ini. Dari detik demi detik, malamku pun membayangkan apa yang harus ku 
lakukan untuk wujudkan mimpi tersebut. Malam pun larut hingga pagi akan 
menghampiri namun ku tak mampu pejamkan mata. Kini ku telah duduk di bangku 
perkuliahan. Namun apakah mungkin aku bisa lanjutkan di negeri matahari terbenam. 
”Adakah yang ingin membiayai kuliahku di negeri Magribi tersebut? Tanyaku pada 
jangkrik yang bersenandung di balik gelapnya malam. 

Tanpa disadari, ayam pun berkokok menandakan pagi telah tiba. Aku pun 
bergegas untuk memulai aktivitasku. Pagi yang indah menyirami semangat hidupku. 
Sinar mentari pun hangatkan tubuhku hingga ku tak peduli akan dinginnya embun 
pagi. Kali ini aku bersemangat untuk selalu mencari solusi di setiap waktu. Setiap 
usaha pasti ada hasil, begitu juga dengan diriku. Ketika ku berusaha, kutemukan juga 
hasil yang sangat memuaskan. Saat ku coba-coba mencari informasi di internet 
bersamaan waktu itu juga ku temukan salah satu beasiswa yang ditawarkan oleh 
negeri matahari terbenam. Beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa Indonesia.  

Sejenak ku merasa tidak karuan dalam pikiranku. Hal itu terjadi karena aku 
merasa tidak akan mungkin ada hal tersebut, ternyata itu semua benar dan nyata. Aku 
pun merasa bahagia, karena ini merupakan peluangku untuk bisa mengarungi 
pendidikan di Negeri Matahari Terbenam tersebut. Aku bisa memanfaatkan peluang 
ini untuk wujudkan mimpiku. Mimpi yang bukan hanya sekedar mimpi belaka, namun 
mimpi yang penuh harapan untuk bisa jadi kenyataan. Aku percaya ini adalah jalan 
kesuksesanku. Aku percaya bahwa Maroko memiliki kualitas pendidikan yang baik. 

Maroko adalah panutan dalam hal pelaksanaan pendidikan yang berkualitas di 
wilayah MENA, demikian pernyataan Penasihat Pendidikan Unicef untuk wilayah 
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Timur Tengah, Malak Zaalouk, yang dilansir MAP. Zaalouk membuat pernyataan 
tersebut dalam laporannya mengenai reformasi dan inovasi sistem edukasi Maroko 
saat pembukaan Pertemuan Ketiga Pendidikan Berkualitas di Wilayah MENA. 
UNICEF menjadikan Maroko contoh negara dengan pendidikan berkualitas 
(http://www.sahabatmaroko.com/index.php). 

Takkan ada lagi pertimbangan lain jika ingin mengarungi pendidikan di Maroko. 
Kualitas yang tidak diragukan lagi membuat banyak orang ingin ke sana. Hal itu juga 
yang aku rasakan saat ini. Dalam hal pendidikan, setiap tahun pemerintah Maroko 
menawarkan melalui AMCI (agen kerjasama Internasional Maroko) 15 beasiswa 
kepada Indonesia melalui Departemen Agama. Dan mulai tahun 2010, Kementerian 
Wakaf dan Urusan Keislaman Maroko telah menyetujui permintaan PBNU untuk 
memberikan beasiswa khusus untuk putra-putri PBNU sebanyak 10-15 orang setiap 
tahun guna belajar di institusi pendidikan yang berada di bawah Kementerian Wakaf 
dan Urusan Keislaman Maroko, khususnya Universitas Qarawiyyin dan Pendidikan 
Tradisional (at Ta'liim al Atiiq) di masjid Qarawiyyin. Namun sayangnya, jatah yang 
sudah diberikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia, dengan tidak 
maksimalnya kedatangan mahasiswa Indonesia ke Maroko sesuai kuota tersebut. Dan 
juga kurang selektifnya dalam memilih utusan-utusan penuntut ilmu, sehingga tidak 
sedikit yang kurang maksimal dalam belajar di Negeri Seribu Benteng ini 
(www.ppimaroko.org). 

Peluang di tahun ini memang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 
pemuda Indonesia. Hal ini terjadi karena mungkin sulitnya memperoleh informasi. Di 
masa yang akan datang jika telah tiba saatnya, aku akan manfaatkan kesempatan ini 
dengan baik. Kesempatan tak akan ada di lain waktu. Maka kita harus menggunakan 
kesempatan yang ada sebaik mungkin. 

Tiada yang tidak mungkin di dunia ini. Usaha dan doa merupakan hal sakral 
dalam hidup. Dalam setiap ibadahku, ku berdoa agar diberikan kesempatan untuk 
mencapai berbagai mimpiku di negeri maghribi. Kini negeri matahari terbenam hanya 
memberi kuota kepada Indonesia sebanyak 15 orang. Diharapkan di masa mendatang 
ada lebih dari 15 orang kuota beasiswa untuk Indonesia. Agar aku dan sahabat-
sahabatku dapat mengarungi pendidikan di sana. Begitu juga dengan mahasiswa 
Negeri Matahari Terbenam yang ingin belajar di Indonesia semakin banyak. Apabila 
itu terjadi akan menciptakan kerjasama yang lebih baik antar kedua negara yang telah 
bersahabat lama sejak pertengahan abad 14 Masehi. Jika semakin banyak terjadi 
pertukaran mahasiswa, itu akan jauh lebih tahu dengan keadaan dari kedua negara. Hal 
itu dapat saling membantu dari aspek-aspek yang masih lemah sehingga persahabatan 
kedua negara dapat terjalin semakin erat yang saling memahami satu sama lain. Suatu 
harapan sebagai putra Indonesia agar kerjasama di bidang lain dapat didukung lebih 
baik guna memperbaiki berbagai kekurangan dari tiap-tiap bidang tersebut. 
 
 

Lestari Widodo, mahasiswa Universitas Jambi 
e-mail: widodosmile@yahoo.co.id 
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Hubungan RI-Maroko, So What? 
 

Oleh: Sinta Triyani 
 

“International relations are human relations.” Konon, Soekarno kerap 
mengucapkan kata-kata tersebut di sela-sela diplomasi dan kunjungan kenegaraannya. 
Tidak ada yang mengetahui, apakah kata-kata tersebut juga beliau ucapkan kepada 
Raja Mohammed V pada bulan Mei 1960 lampau. Saat itu Ir. Soekarno menjadi 
kepala negara pertama yang mengunjungi Maroko untuk bersilaturahmi sekaligus 
mengakui kedaulatan Maroko, 4 tahun setelah negeri ini merdeka dari Perancis serta 
menjadi salah satu negara pertama di Afrika Utara yang berhasil melepaskan diri dari 
imperialis Barat. Kenyataannya, keintiman hubungan Soekarno dengan Raja 
Mohammed V mendekatkan kedua bangsa–satu di Asia Tenggara, satunya lagi di 
Afrika Utara–menjadi Akh Syaqiq, saudara sekandung. Sama-sama merasakan 
getirnya melawan penjajah, dan sama-sama memeras keringat memacu pembangunan. 

International relations are human relations. Tak banyak yang tahu–apalagi 
generasi pasca-milenium saat ini–bahwa asal nama seruas jalan protokol di Jakarta, Jl. 
Cassablanca, diambil dari nama kota terbesar di Maroko. Memang, Kota Cassablanca 
adalah sister city Kota Jakarta. Sejak 1960, seruas jalan utama di Rabat (ibu kota 
Maroko) pun diubah menjadi Sharia Al-Rais Ahmed Soekarno (kini populer disebut 
Rue Soekarno) untuk menghormati kunjungan Presiden RI kala itu. Tambahan lagi, 
sebagai penghargaan bahwa kemerdekaan Maroko tidak terlepas dari putaran 
Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, sebuah bundaran di pusat 
Cassablanca diberi nama Rondpoint de Bandung. Hubungan diplomatik Indonesia 
dengan Maroko semakin mesra saat itu. 

Namun, itu adalah 51 tahun lalu. Saat gerai Mc Donald, film Hollywood, serta 
generasi American-minded belum menyerbu Indonesia berbekal facebook dan 
Blackberry. Mengapa memperbincangkan hubungan Indonesia dan Maroko? Sebuah 
negara yang di kalangan remaja pelosok Indonesia mungkin kalah terkenal dengan 
pernikahan Pangeran William dengan Kate Middleton. So what? 

Pertama, barangkali perlu dipahami bahwa sekutu tradisional yang berperan 
besar dalam sejarah bangsa kerap kali merupakan “saudara” yang tidak lekang waktu. 
Romantisme, peran historis, serta saling pengertian antara Indonesia dengan Maroko 
merupakan modal yang tidak ada duanya. Zaman boleh berubah, nilai ekspor-impor 
boleh fluktuatif. Namun sejarah tak dapat menghapus kenyataan, bangsa Indonesia di 
masa belianya telah bahu-membahu bersama bangsa Maroko di saat kritisnya 
mencapai kemerdekaan melawan musuh bersama. 

Rasa saling pengertian ini selaras dengan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika jika 
diterapkan dalam kancah hubungan internasional. Sayangnya, saat ini hubungan 
bilateral antara dua negara cenderung hanya dihitung dari sisi finansial. Ketika neraca 
perdagangan Indonesia dengan Maroko defisit pada tahun 2006 dan periode Januari-
Maret 2011, para ekonom dan pemerintah tentu sibuk mencari cara bagaimana agar 
neraca perdagangan menjadi surplus. Namun, ketika neraca perdagangan 
menguntungkan Indonesia daripada Maroko, para pembuat kebijakan ini seakan tutup 
mata bahwa saudara-saudara kita di Maroko juga menginginkan keseimbangan neraca 
perdagangan yang tidak merugikan Maroko. Tentu sebagai latar adalah pertumbuhan 
fantastis perekonomian China yang barangkali juga dirasakan produk lokal Maroko. 
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Jika dilihat dari sudut pandang lain, sebenarnya hal ini tidak jauh berbeda 
dengan zaman kolonialisme, saat Indonesia dan Maroko berjuang untuk merdeka. 
Dalam konteks yang sedikit berbeda, kini Indonesia dan Maroko sama-sama bercita-
cita memperbaiki kehidupan ekonomi dalam negerinya di tengah situasi ekonomi 
global yang cenderung merugikan negara dunia ketiga. Agar kemajuan ekonomi di 
kedua belah pihak terwujud, diperlukan kerjasama dan kesepakatan, bahkan 
pendekatan politis di dunia internasional. 

Misalnya, dinamika politik regional Timur Tengah dan Afrika saat ini sedang 
mengalami trend demokratisasi model pemerintahan. Peristiwa lengsernya Hosni 
Mubarak, revolusi Tunisia, Yaman, dan gejolak Libya, bukan tidak mungkin 
merembet ke Maroko yang relatif stabil. Sistem monarki konstitusional dan demokrasi 
parlementer bisa jadi dianggap kurang “demokratis” di mata Barat. Namun, barangkali 
tidak demikian di mata Indonesia (yang juga masih belajar berdemokrasi). Indonesia 
dapat mendukung dan menunjukkan ke dunia luar bahwa dengan caranya yang khas 
Kerajaan Maroko menjamin hak-hak warga negaranya. Di lain sisi, Indonesia dapat 
belajar dari Maroko, bagaimana demokrasi juga bisa dijalankan tanpa model 
pemerintahan seperti di negara Barat. Maroko pun dapat belajar banyak dari 
perjalanan berliku bangsa Indonesia mewujudkan sila ke-4 Pancasila tentang 
demokrasi. Kerjasama bahu-membahu lain dapat diterapkan saat Indonesia 
bersitegang dengan negara tetangga, ataupun di kala Maroko mendapat tekanan 
internasional perihal gejolak di Sahara Barat. 

Di bidang ekonomi, sudah menjadi rahasia umum bahwa komoditi andalan 
Maroko, yakni fosfat, sangat digandrungi oleh negara-negara maju. Tak kurang 
sebagai mantan negara agraris, Indonesia mengimpor 100.000 ton fosfat dari Maroko 
per tahun (data tahun 2009). Dengan menguasai lebih dari setengah cadangan fosfat di 
seluruh dunia, ditambah harganya yang melesat naik (harga fosfat di pasar dunia tahun 
2010 mencapai USD 130 per ton, dibandingkan USD 40 per ton pada tahun-tahun 
sebelumnya), perekonomian Maroko tumbuh pesat. Menurut IMF, GDB 2010 Maroko 
mencapai USD 4.754, “hampir” sama dengan Indonesia di tahun yang sama, yaitu 
USD 4.394. Dengan perkembangan ekonomi yang cukup bagus, sementara Indonesia 
memiliki kultur yang hampir sama plus segudang tenaga kerja terdidik dan terlatih, 
maka pengiriman TKI ke Maroko bukan hal mustahil. Hal ini harus dijaga bersama 
secara politis, baik oleh Indonesia maupun Maroko. Daripada kekayaan alam Maroko 
hanya dieksploitasi negara maju (Indonesia juga mempunyai pengalaman pahit 
mengenai hal ini), maka lebih baik, entah dengan cara bagaimana, dapat dikelola 
secara mandiri oleh negara-negara sahabat seperti Indonesia. 

Sekadar tambahan, saat ini Maroko sedang membangun “kota hijau” modern di 
Mine Verte dan Banguerir, kota pertambangan di Plateu des Phospates. Businessweek 
memberitakan investasi untuk Mine Verte saja sebesar Euro 665 juta. Investasi yang 
“langka” di tengah kemerosotan ekonomi dunia. 

Di sisi lain, seperti halnya Indonesia, dunia pariwisata Maroko merupakan 
komoditi unggulan selain fosfat. Salah satu yang menonjol adalah potensi cuisine alias 
masakan Maroko. Barangkali hal ini disebabkan posisi geografis dan sejarah Maroko 
yang menyebabkan bangsa ini bersinggungan dengan kebudayaan Afrika, Timur 
Tengah, dan Eropa. Jika selama ini masakan kelas dunia kerap disandang Perancis, 
maka Maroko memiliki potensi yang tak kalah hebat. Andai saja di tengah maraknya 
bisnis waralaba dan wisata kuliner di Indonesia hadir masakan Maroko, hal ini dapat 
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menjadi peluang investasi, bagi Maroko maupun Indonesia. Sebagai imbalannya, 
Indonesia dapat turut memasarkan pariwisatanya lewat Maroko, bukan sebagai 
kompetitor, tetapi sebagai wujud kerjasama dengan adanya semacam link antara 
pengusaha pariwisata Maroko dengan Indonesia. 

Namun, aspek-aspek di atas hanya akan menjadi angka-angka saja bila tidak 
disertai perasaan persahabatan antara kedua bangsa yang terwujud pada persahabatan 
antara rakyat Indonesia dengan Maroko. Jika kerjasama dapat semakin meningkat, 
secara kuantitatif maupun–terutama–secara kualitatif, maka amat melegakan bila 
menyadari bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai “saudara sekandung” di 
ujung benua Afrika. 

Di tingkat “akar rumput”, meskipun Maroko kalah terkenal daripada Singapura 
(karena berbatasan dengan Indonesia dan kerap menjadi tempat plesir kalangan 
menengah ke atas), namun hal ini akan berubah jika remaja-remaja Indonesia mulai 
berjejaring dengan saudaranya di Maroko, membangun pusat-pusat kebudayaan kedua 
negara, serta bersama berperan nyata dalam aksi-aksi global seperti mencegah 
kerusakan lingkungan, terorisme, dan–bahkan– pendidikan serta kewirausahaan. 
 
 

C. Sinta Triyani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
e-mail: sinta.triyani@yahoo.com 
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Romantisme RI-Maroko dalam Ruang Multidimensi 
 

Oleh: Hayu Ning Dewi 
 

Belantika romantisme Indonesia Maroko adalah sebuah jalan yang tak pernah 
berujung. Berawal dari ruang sederhana di masa lalu hingga menjadi ruang-ruang 
dengan segi-seginya yang indah kini, dan akan disempurnakan dengan warna-warna 
indah di masa yang datang. Singgahlah sejenak di ruang kenangan sejarah Indonesia-
Maroko pada pertengahan Abad XIV Masehi silam. Dua tokoh yang berasal dari 
Maroko: Ibnu Batutah dan Maulana Malik Ibrahim telah mengukir prasasti penting 
dalam untaian indah sejarah keagamaan di Indonesia. Ibnu Batutah yang melakukan 
perjalanan panjang dari Maroko hingga ke Asia Tenggara akhirnya singgah di 
kerajaan Islam pertama Indonesia, yaitu Samudera Pasai. Demikian pula Maulana 
Malik Ibrahim, salah satu tokoh Walisanga yang memperkenalkan dunia Islam di 
tanah Jawa. Masyarakat Indonesia pun berduyun-duyun memeluk ajaran Islam. Tak 
dapat dielakkan, kini Indonesia menjadi negara dengan pemeluk Islam terbanyak di 
dunia dengan mayoritas Islam Sunni, sama seperti di Maroko. Romantis. 

Mesranya hubungan antara Indonesia-Maroko tak lepas dari ruang bersejarah 
ini: sejarah kemerdekaan Maroko. Tepat tahun 1956, Maroko mendapat 
kemerdekaannya, sekaligus menjadi negara Afrika Utara pertama yang berhasil 
terlepas dari belenggu penjajahan. Indonesia sebagai negara yang mengusung 
“penjajahan di dunia harus dihapuskan” pun turut serta secara aktif dalam memberikan 
dukungan kepada Maroko. Sebagai pengakuan atas kemerdekaan Maroko tersebut, 
Indonesia melalui Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Maroko yang disambut 
hangat oleh Raja Mohammed V dan rakyat Maroko. Tak hanya sampai di situ, 
tengoklah salah satu ruas jalan di Kota Rabat, yang diresmikan oleh Raja Mohammed 
V dengan nama Sharia Al-Rais Ahmed Sukarno (sekarang Rue Soekarno) dan sebuah 
bundaran di Casablanca yang diberi nama rondpoint de Bandung. Di Indonesia pun, 
tepatnya di ibukota Jakarta terdapat sebuah jalan yang diberi nama Casablanca, nama 
sebuah kota penting pusat perdagangan dan industri di Maroko. Sebuah bentuk nyata 
hangatnya kedekatan RI-Maroko. Romantis. 

Perjalanan menyusuri romantisme Indonesia-Maroko tak bisa dipisahkan dari 
salah satu ruang terindah ini: ruang seni budaya. Sebut saja Perpustakaan Centre of 
Documentation and Cultural Activities (CDCA) sebagai pusat kebudayaan Maroko 
yang telah menghadirkan Indonesia Corner. Di Indonesia Corner ini terdapat koleksi 
buku-buku dari Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat Maroko dapat mengenal 
lebih jauh tentang Indonesia. Indonesian Corner ini juga merupakan kebanggaan bagi 
bangsa Indonesia, maka tidaklah mengherankan bila Indonesia dalam tahun ini saja 
telah mengirimkan koleksi buku-bukunya sebanyak tiga kali. Di dunia perfilman, 
Indonesia juga telah mengadakan nonton bareng film Laskar Pelangi di berbagai kota 
di Maroko yang disambut hangat oleh masyarakat setempat. Tak hanya sampai di situ, 
Maroko juga aktif membangun persahabatan lewat Festival Teater Internasional 
Pemuda, Festival Internasional Anak, hingga Festival Musik Internasional yang 
diselenggarakan tiap tahunnya. Indonesia pun tak mau mengecewakan Maroko yang 
telah mengundangnya untuk turut serta memeriahkan festival-festival ini. Sebut saja 
penampilan Sendratari Ramayana dan Ande-Ande Lumut pada Festival Internasional 
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Pemuda ke XI dan XII yang mendapat sambutan hangat serta antusisme tinggi dari 
para penikmat dari dunia internasional termasuk warga Maroko yang hadir. Romantis. 

Kemudian, lanjutkanlah perjalanan menikmati pesona romantisme dua negara ini 
pada ruang pendidikan. Sebuah ruang utama bagi Indonesia dan Maroko serta sebagai 
pondasi kemajuan peradaban bangsa. Usaha-usaha untuk memperindah ruang ini telah 
banyak dilakukan oleh Maroko dan juga Indonesia. Setiap tahun 15 beasiswa untuk 
pelajar Indonesia yang ingin merasakan studi di negeri seribu benteng ini diberikan 
oleh AMCI bekerjasama dengan Departemen Agama Republik Indonesia. Kesempatan 
yang diberikan oleh Maroko ini adalah sebuah langkah indah bagi Indonesia, 
mengingat Maroko adalah salah satu negara pusat studi Islam. Selain itu, peluang 
untuk dapat berbahasa Perancis merupakan “emas” lain yang didapatkan oleh pelajar 
Indonesia yang merasakan pendidikan di Maroko. Di Indonesia, sebagai bentuk 
pendidikan untuk memperkenalkan kebudayaan Maroko kepada khalayak luas, 
tersedia sebuah web bernama “sahabatmaroko”. Hal ini adalah sebuah jawaban dari 
kemajuan globalisasi guna memperkuat kedekatan kedua negara. Selain itu, sebuah 
tanda kemesraan hubungan Maroko Indonesia pun dapat terlihat dari dikabulkannya 
permintaan PBNU oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Maroko untuk 
memberikan beasiswa kepada 10-15 orang putra-putri PBNU. Romantis. 

Jangan lupakan juga sebuah ruangan penting bagi negara yang masih sama-sama 
dalam tahap berkembang ini, ruang ekonomi. Sebuah ruang yang terus diperluas agar 
menguntungkan kedua belah pihak. Maroko dan Indonesia sebagai negara dengan 
letak yang sangat strategis memiliki peluang besar untuk meningkatkan kerjasama di 
bidang ekonomi khususnya perdagangan dan pariwisata. Produk-produk Indonesia 
termasuk memiliki peminat yang cukup besar, khususnya barang-barang furnitur dan 
juga komoditi nonmigas seperti kopi, rempah-rempah, dan kelapa sawit. Kerjasama di 
bidang perdagangan juga merambah dalam kegiatan ekspor-impor pupuk fosfat. 
Maroko sebagai produsen utama fosfat dunia telah mengirimkan komoditinya ke 
Indonesia yang memang membutuhkan fosfat untuk budidaya tanaman sawit. Di 
bidang pariwisata, Indonesia-Maroko memiliki peluang besar untuk dapat saling 
bekerjasama. Peluang ini telah nampak sejak lima puluh tahun lalu, saat Maroko 
menghadiahkan pembebasan biaya visa sebagai jawaban permintaan Presiden 
Soekarno dan juga sebagai timbal balik dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan 
Maroko. Romantis. 

Selama menyusuri ruang-ruang ini, decak kekaguman antara Indonesia-Maroko 
seperti tak ada habisnya mewarnai. Maroko selalu kagum dengan Indonesia yang 
dapat memadukan Islam, demokrasi, dan modernisasi dalam keadaannya yang 
mayoritas berpenduduk Islam. Maroko pun turut bangga pula dengan pencapaian 
Indonesia sebagai Akh Syaqiq atau saudara kandungnya yang mampu berdiri sejajar 
dengan negara-negara anggota G20 lain. Indonesia juga selalu dapat belajar dari Raja 
Mohammed VI yang sangat konsisten menerapkan reformasi, liberalisasi, dan 
modernisasi untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Selain 
itu, keadaan politik Maroko yang tetap aman di tengah badai gelombang demonstrasi 
yang mewarnai negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, patut diacungi jempol. 

Akhirnya, sebuah janji untuk selalu menjaga dan membangun ruang-ruang baru 
untuk mempererat jalinan romantisme Indonesia-Maroko adalah sebuah keharusan. 
Kesamaan pandangan kedua negara yang menganut kebijakan moderat serta turut pula 
bergabung dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), 
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Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Kelompok 77 ini 
merupakan bentuk pondasi kemesraan yang dapat selalu berdiri kokoh. Di masa yang 
akan datang, warna-warna baru sebagai hasil kerjasama antarelemen masyarakat 
kedua negara (people to people contacts) akan sempurna menghiasi ruang-ruang yang 
telah begitu mempesona ini. Ruang-ruang multidimensi yang menyatukan dua negara 
yang terpisah hampir sepertiga lingkar bumi. Ruang-ruang multidimensi yang telah, 
sedang, dan akan semakin mempesona di masa yang akan datang: ruang-ruang 
romantisme RI-Maroko. 
 
 

Hayu Ning Dewi, mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
e-mail : great.hope92@yahoo.com 
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Perempuan dan Perempuan 
 

Oleh: Raja Maspin Winata 
 
Kerjasama lazimnya bermula karena adanya kesamaan kondisi aktual dan 

kepentingan bersama. Tanpa keduanya, mustahil suatu kerjasama akan terjalin sebab 
perbedaan dipastikan menjadi hambatan yang teramat sulit diatasi. Di bidang budaya, 
kerjasama antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Maroko memang telah 
berlangsung lama, tepatnya sejak pertengahan abad XIV Masehi ketika seorang 
musafir terkenal bernama Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari Maroko menuju 
Mesir, India, hingga akhirnya tiba di Kerajaan Samudera Pasai. 

Namun, selama ini ruang lingkupnya masih sebatas penyelenggaraan lomba 
penulisan esai atau artikel tentang beragam aspek hubungan bilateral dengan Maroko, 
pertukaran misi kebudayaan, serta berbagai kegiatan lainnya yang tak jauh dari 
kepentingan pelestarian kebudayaan maupun upaya saling memperkenalkan 
kebudayaan masing-masing. Jelas, unsur kebudayaan yang dikembangkan hanyalah 
kesenian. Yakni seni rupa, seni suara, juga seni gerak. Hal mana sungguh disayangkan 
sebab, mengutip Clyde Kluckhohn (dalam Soekanto, 2005), sejatinya ada 7 unsur 
kebudayaan yang saling terkait membentuk identitas budaya suatu masyarakat. 

Di antara sekian banyak unsur kebudayaan, yang hampir selalu terlupakan 
adalah sistem kemasyarakatan (sistem sosial, sistem kekerabatan, organisasi politik, 
sistem hukum, sistem perkawinan). Bukan hanya dilupakan sebenarnya, namun juga 
dianggap tidak strategis. Padahal, banyak masalah terkait sistem kemasyarakatan yang 
perlu dibenahi dan tak ada salahnya bila melibatkan kerjasama antarnegara. Salah satu 
masalah yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan ialah masih kerap terjadinya 
ketidakadilan gender serta marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek 
kehidupan. Mengapa tidak menjadikannya sebagai objek kerjasama budaya? 
Bukankah kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah syarat mutlak bagi 
peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu negara? 

Bertolak dari tanggapan positif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di 
atas, dipandang perlu merumuskan bentuk kerjasama budaya untuk meningkatkan 
perempuan dalam masyarakat menuju terciptanya kesetaraan. Dan bila dibandingkan, 
sesungguhnya perempuan Indonesia memiliki banyak kesamaan kondisi aktual dengan 
perempuan Maroko. Belenggu patriarkhi dan isu bias gender yang membatasi kiprah 
perempuan Indonesia tampaknya juga membelenggu perempuan Maroko. 

Walaupun tidak terang-terangan mengadopsi prinsip patriarkhi yang 
menganggap bahwa perempuan belum menikah adalah milik ayahnya, perempuan 
yang telah menikah dimiliki suaminya, dan perempuan yang sudah menjanda adalah 
milik anak laki-lakinya atau saudara lelaki suaminya, toh perempuan Indonesia tetap 
belum diberi hak atas tubuhnya. Dalam banyak kasus, perempuan bahkan menjadi 
korban tindak kekerasan oleh suami. Kekerasan (baca: KDRT) terhadap perempuan 
saat ini tampaknya semakin kerap terjadi dan telah menjadi salah satu isu gender yang 
cukup aktual. Data Rifka Annisa Women Crisis Centre (DIY) beberapa tahun silam 
menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan Indonesia relatif tinggi. 
Dari keseluruhan populasi perempuan, nyaris 12% di antaranya, terutama di pedesaan, 
pernah mengalami tindakan kekerasan. Namun, KDRT ternyata bukan hanya isu 
perempuan pedesaan. Perempuan perkotaan dengan pendidikan dan pekerjaan yang 
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kerap dianggap memiliki posisi tawar seimbang, ternyata juga tak terbebas dari tindak 
kekerasan. 

Bagaimana halnya dengan perempuan Maroko? Di Maroko, perempuan juga 
kerap menjadi sasaran kekerasan seksual maupun psikologis. Mengutip Bina Bektiati 
(2000), sebuah NGO (Non-Governmental Organization) di Maroko yang 
berkecimpung di bidang perlindungan perempuan mencatat bahwa terdapat sekitar 28 
ribu kasus penganiayaan atas perempuan pada kurun waktu 1994-1998 dan lebih dari 
sepertiga kasus hukum yang dilimpahkan ke pengadilan adalah kasus pemerkosaan. 
Mengenai kondisi ini diyakini telah banyak mengalami perbaikan, terutama sejak 
diberlakukannya Hukum Keluarga (Mudawwanah al-Usrah) pada tahun 2004, yang 
memberi angin segar pada terwujudnya kesetaraan dan pengakuan atas hak-hak 
perempuan. Namun, kekerasan toh tetap menjadi momok bagi perempuan di mana 
pun. 

Standar ganda (double standard) yang dialami perempuan Indonesia ternyata 
juga harus dihadapi perempuan Maroko. Di Indonesia, misalnya, bila seorang 
perempuan diketahui melakukan hubungan seks di luar nikah dengan satu atau lebih 
laki-laki, maka ia akan langsung dicap sebagai perempuan murahan. Sebaliknya, jika 
laki-laki yang melakukannya, maka akan dianggap jantan dan penakluk perempuan. 
Hal serupa, dalam konteks berbeda, juga terjadi di Maroko. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Abdeljabbar Choukri, sosiolog dan psikolog pada Universitas Al 
Jadida, di Maroko, perempuan masih dianggap sumber dosa. Sedangkan laki-laki 
dipandang lebih baik dan berguna di semua bidang. Jika terjadi perceraian, perempuan 
adalah pihak yang disalahkan, sementara laki-laki tetap dipandang berharga. 

Menyikapi kondisi yang nyaris bersamaan tersebut, tepat rasanya bila menjalin 
kerjasama untuk menyiasati dan merekonstruksi ulang tafsir budaya yang dirasakan 
membatasi peran perempuan. Bentuknya, bisa melalui kerjasama antara Komisi 
Nasional Perempuan di Indonesia dengan lembaga sejenis di Maroko. Melalui 
kerjasama tersebut, diharapkan akan dapat dirumuskan tafsir baru nilai-nilai budaya 
yang lebih memberi kesempatan bagi perempuan berperan dalam masyarakatnya. 

Kerjasama tadi, bila telah terjalin kokoh, juga bisa menjadi semacam jaringan 
penekan agar perempuan mampu mengembangkan kekuatan tawar ketika berhadapan 
dengan laki-laki yang mengalami kegamangan, sehubungan bergulirnya upaya 
mewujudkan kesetaraan. Sebagai jaringan penekan, dua lembaga yang berfungsi 
membela kepentingan perempuan tadi dapat mendesakkan kepentingan pada 
pemerintah masing-masing dalam kerangka gender related development. Misal dengan 
meningkatkan porsi anggaran kesehatan serta pendidikan. Selain itu, memastikan 
kaum perempuan sudah mendapat porsi layak, terutama terkait peningkatan pelayanan 
kesehatan reproduksi (dalam rangka menekan angka kematian ibu) dan beasiswa bagi 
pelajar perempuan (demi meningkatkan akses perempuan ke dunia pendidikan). 

Dalam pada itu, peran aktif masyarakat pun semestinya digiatkan. Kampanye 
bersama kedua negara perlu berfokus pada signifikannya peran keluarga karena, dalam 
tatanan sosial di seluruh penjuru dunia, keluarga merupakan pilar penting masyarakat. 
Keluarga sebagai wahana utama dalam pembinaan masyarakat harus mampu 
mengubah sikap, perilaku serta pandangan tradisional yang kurang menguntungkan 
bagi peranan dan tugas perempuan. Konsep kemitrasejajaran yang harmonis antara 
laki-laki dan perempuan, peran ganda laki-laki dan perempuan dalam keluarga, 
masyarakat, bangsa, serta negara merupakan faktor penting untuk disadari, 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 32 

diwujudkan dan dikembangkan mulai dari sekarang. Ini hanya dapat dilakukan bila 
ada perilaku saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan, saling 
membantu, juga saling peduli antara laki-laki dan perempuan. 

Diharapkan kelak apabila kemitrasejajaran harmonis telah mewujud menjadi 
kenyataan di Indonesia dan Maroko, gaungnya akan bergema hingga terdengar ke 
seluruh dunia. Dengan demikian, takkan ada lagi perempuan yang dipinggirkan, 
dieksploitasi, atau diabaikan hak-haknya karena alasan apapun. Entah kapan, semoga 
tak lama lagi. 
 
 

Raja Maspin Winata, mahasiswa Universitas Sumatra Utara 
e-mail : 10062rmw@gmail.com 
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Indonesia dan Maroko, 
Karena Tuhan Telah Mempersatukan Kita 

 
Oleh: Muhammad Sidiq 

 
...maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena 
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara...(Q.S Ali Imran: 103) 

 
Petikan ayat suci Alquran di atas rasanya sangat tepat untuk menggambarkan 

hubungan antara Indonesia dan Maroko. Maroko adalah salah satu negara yang 
terletak di Afrika bagian utara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, 
sama halnya dengan Indonesia yang juga memiliki komunitas muslim terbesar di 
dunia. Maroko, negara yang memiliki julukan negeri “Maghribi” atau negeri tempat 
matahari terbenam itu memiliki hubungan yang mesra dengan negara kita, Indonesia, 
sejak dulu, sekarang, dan kita harapkan juga tetap mesra di masa yang akan datang. 
Adanya persamaan sosial dan budaya antara Indonesia dan Maroko menjadi latar 
belakang terjalinnya hubungan yang harmonis antara kedua negara ini. 

Hubungan mesra antara Indonesia dan Maroko sudah terjalin jauh sebelum 
kedua negara ini berdiri. Para pedagang dari Maroko telah melakukan hubungan 
perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Hubungan perdagangan ini 
kelak menjadi cikal bakal penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang muslim Maroko 
memiliki andil yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. 
Mereka bergabung dengan pedagang dari negara-negara Arab lainnya, Persia, dan 
Gujarat untuk menyebarkan Islam secara damai di nusantara. 

Sheikh Abu Abdallah Muhammad ibn Abdallah ibn Muhammad ibn Ibrahim al 
Lawati al Tanji atau sekarang lebih populer dengan nama Ibnu Batutah adalah seorang 
musafir (petualang) muslim asal Maroko yang pernah berkunjung ke Kerajaan 
Samudera Pasai di Aceh. Dalam risalahnya, beliau menceritakan bahwa pada saat itu 
Kerajaan Samudera Pasai sudah banyak dikunjungi oleh pedagang dari Arab, India, 
Persia, dan Cina. Beliau juga menceritakan peristiwa memeluknya Islam raja pertama 
Kerajaan Samudera Pasai yang bernama Meurah Silu dan berganti nama menjadi 
Sultan Malik as-Saleh. Nama Malik as-Saleh adalah nama muslimnya raja Meurah 
Silu yang sebelumnya beragama hindu. Nama ini diabadikan menjadi nama salah satu 
universitas di Tanah Rencong. 

Indonesia adalah “kakak kandung” bagi Maroko. Hal ini dikarenakan kedua 
negara memiliki banyak persamaan. Walaupun kedua negara terpisah jauh, karena 
terletak di benua yang berbeda, namun tak memudarkan rasa persaudaraan yang 
terjalin di antara keduanya. Indonesia dan Maroko memiliki latar belakang yang sama 
sebagai sebuah negara yang pernah mengalami pahitnya penjajahan. 

Maroko adalah negara yang mengalami penjajahan oleh Perancis. Walaupun 
negara ini termasuk negara Arab yang biasanya dikenal memiliki keadaan geografis 
yang bergurun tandus, Maroko merupakan negara tersubur di kawasan itu yang 
ditandai oleh majunya sektor pertanian dan peternakan. Di samping itu, Maroko juga 
memiliki sumber daya alam berupa barang tambang yang cukup melimpah, yaitu 
fosfat. Oleh karena itu, tidak heran banyak penjajah Eropa berlomba-lomba 
menaklukkan wilayah ini untuk merampas kekayaan yang melimpah di negeri ini. 
Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang dijajah oleh kolonial Belanda. 
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Rasa senasib dan sepenanggungan inilah yang membuat kedua negara saling 
mendukung untuk melepaskan diri dari kolonialisasi bangsa kulit putih Eropa. Oleh 
karena itu, beberapa saat setelah Maroko merdeka, Indonesia mengumumkan 
pengakuannya terhadap negara Maroko yang berdaulat. 

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang langsung mengakui 
kedaulatan Maroko setelah negara itu memproklamirkan kemerdekaannya dari 
Perancis pada tahun 1956. Dukungan penuh ini diberikan Indonesia karena penjajahan 
tidak sesuai dengan undang-undang dasar negara kita dan karena Maroko juga aktif 
mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai seorang 
“kakak” yang lebih dahulu merdeka wajib mendukung “adik” nya yang sedang 
memperjuangkan kemerdekaannya, hingga akhirnya Maroko merdeka. Satu tahun 
sebelum Maroko merdeka, negara ini telah turut berperan aktif di Konferensi Asia 
Afrika (KAA) di Bandung yang dipelopori oleh Presiden Soekarno. Konferensi ini 
menjadi salah satu faktor yang mempercepat kemerdekaan Maroko. 

Presiden Soekarno dan Raja Mohammed V adalah sahabat karib. Hal ini 
tercermin dari hubungan yang erat antara kedua negara yang makin mesra setelah 
Maroko merdeka. Sebagai rasa terima kasih rakyat Maroko kepada Presiden Soekarno 
dan rakyat Indonesia yang senantiasa mendukung perjuangan Maroko untuk merdeka, 
Raja Mohammed V mengabadikan nama Presiden Soekarno sebagai nama jalan di 
kota Rabat yaitu “Sharia Al-Rais Ahmed Sukarno” yang sekarang terkenal dengan Rue 
(jalan) Soekarno. Sebenarnya Rue Soekarno bukanlah satu-satunya nama Indonesia 
yang diabadikan sebagai nama jalan di Maroko, namun ada juga nama “Rue Jakarta” 
dan “Rue bandung”. Bandung diabadikan sebagai nama jalan di Kota Rabat karena 
Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung menjadi inspirasi bagi 
kemerdekaan Maroko. Sebagai balasan atas kekaguman rakyat Maroko terhadap 
Indonesia, Presiden Sukarno mengabadikan nama kota Casablanca, kota wisata yang 
eksotis di Maroko, menjadi nama sebuah jalan di kota Jakarta. 

Pengiriman duta besar antara kedua negara menjadi bukti hubungan keduanya 
tetap mesra sampai sekarang. Bapak H. Tosari Widjaja, Duta Besar Indonesia di 
Maroko, ditugaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkoordinir 
kepentingan kedua negara. Sebaliknya King Mohammed VI mengutus Bapak 
Mohamed Majdi sebagai Duta Besar Maroko di Indonesia. 

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Maroko sangat erat. Namun, masih 
banyak sektor-sektor potensial yang belum tersentuh untuk terus dikembangkan. 
Sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Maroko adalah negara 
yang subur, sama halnya dengan Indonesia. Baru-baru ini, Presiden Kazakstan Nur 
Sultan Nazarbayev mengusulkan pembentukan lembaga cadangan pangan antara 
negara-negara Muslim untuk menjaga kekurangan pangan dan meningkatkan 
keamanan pangan di dunia Islam di konferensi ekonomi Organisasi Konferensi Islam. 
Indonesia, Maroko, dan Kazakstan serta negara-negara muslim subur lainnya bisa 
menjadi motor apabila lembaga “FAO” nya negara-negara muslim terealisasi. Pada 
tanggal 23-24 agustus 2009 Menteri Pertanian Indonesia, Anton Apriyanto berkunjung 
ke Maroko untuk bertemu Menteri Pertanian Maroko, Aziz Akhennouch membahas 
komitment kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di bidang pangan. 

Sektor pendidikan dan pariwisata juga belum dimanfaatkan secara maksimal. 
Jumlah mahasiswa Indonesia masih terbilang sedikit bila dibandingkan dengan yang 
menuntut ilmu di Mesir maupun Arab Saudi. Padahal setiap tahun Kerajaan Maroko 
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memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di sana. 
Indonesia juga harus belajar bagaimana caranya Maroko menyusun anggaran 
pendidikan sehingga negara itu mampu menggratiskan biaya sekolah warganya dari 
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Di sektor pariwisata Maroko dan Indonesia 
memiliki potensi yang luar biasa. Casablanca adalah “Bali” nya maroko. Casablanca 
merupakan kota wisata utama yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun 
mancanegara. Selain itu masih ada kota-kota kuno yang mempesona, di antaranya kota 
Fes, Tangier, dan Marrakech yang menjadi daerah tujuan utama wisatawan. Tangier 
merupakan kota yang indah. Kota ini terletak pada titik pertemuan antara Laut Tengah 
dan Samudera Atlantik. 

Tantangan di masa akan datang sangat besar. Persahabatan antara Indonesia dan 
Maroko akan terus diuji. Peran kedua negara tersebut di kancah internasional sangat 
dibutuhkan. Masih ada “adik kecil” Indonesia dan Maroko yang sedang berjuang 
mendapatkan kemerdekaan, yaitu Palestina. Indonesia dan Maroko, melalui Organisasi 
Konferensi Islam (OKI) dan organisasi internasional lainnya, turut mengajak negara-
negara lain untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 

Maroko dan Indonesia kita harapkan akan memiliki hubungan yang mesra sejak 
dulu, sekarang, dan masa akan datang, karena bukan hanya sejarah yang 
mempersatukan kita, namun lebih dari itu, Tuhan (Allah) telah mempersatukan jiwa 
kita sebagai sesama Muslim, karena setiap Muslim itu bersaudara dan satu tubuh. 
Amin. 
 
 

Muhammad Sidiq, mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 
e-mail: siddiq_boyz90@yahoo.com 
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Meningkatkan Kerjasama Perguruan Tinggi 
Indonesia-Maroko 

 
Oleh: M. Nurul Ikhsan Saleh 

 
Berkembangnya ilmu pengetahuan di banyak negara di dunia menuntut negara 

yang satu dan negara lainnya tertarik untuk saling mempelajari. Dengan keunikan 
yang dimiliki, setiap negara memiliki alasan untuk mengerti. Hal ini dalam rangka 
saling melengkapi, yang tidak dimiliki salah satu negara. Indonesia dan Maroko yang 
memiliki keunikan tersendiri, telah sejak lama menjalin kerjasama hubungan bilateral, 
terutama di bidang pendidikan. 

Di antara kerjasama bidang pendidikan yang diangkat adalah kerjasama 
pengembangan perguruan tinggi. Indonesia sendiri memiliki perguruan tinggi yang 
cukup maju, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institute 
Tehnologi Bandung, Universitas Tigapuluh September dan banyak lagi perguruan 
tinggi yang diperhitungkan di tingkat Asia. Begitupun Maroko, di tengah kemajuan 
pendidikan yang sangat pesat di sana. Ada salah satu universitas yang sangat maju, 
yaitu Universitas Islam Karaouine. Kampus inilah yang dibangun paling tua di sana, 
bahkan termasuk universitas tertua di dunia, yaitu dibangun pada Abad IX Masehi. 

Tentu di tengah kemajuan universitas di kedua negara, Indonesia dan Maroko, 
masih banyak kekurangan yang dimiliki masing-masing. Sehingga menjalin kerjasama 
yang semakin erat untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi menjadi sebuah hal 
sangat penting. Memang hubungan Indonesia di bidang bilateral kedua negara sudah 
cukup lama. Kira-kira sudah mencapai 50 tahun. Tapi hubungan tersebut masih belum 
terlalu menunjukkan intesitas tinggi, terutama bidang pendidikan perguruan tinggi. 
Bisa kita lihat dari jumlah peminat mahasiswa untuk menempuh pendidikan di antara 
kedua belah pihak yang masih rendah. Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Maroko 
tidak sebanyak mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Mesir. 
Begitu juga mahasiswa Maroko yang sangat sedikit menempuh pendidikan di 
Indonesia. 

Indonesia sebagai negara berkembang yang masih melakukan perbaikan di 
berbagai sektor, terutama sektor pendidikan, saat ini sudah mulai bangkit. Maroko 
juga demikian, kedua negara berkembang ini beranjak maju dengan semakin 
banyaknya peran serta para sarjana perguruan tinggi, baik yang lulusan dari dalam 
negara ataupun sarjana yang menempuh pendidikan di Timur Tengah, Amerika 
Serikat, dan Eropa. Kedua negara sama-sama memiliki keseriusan dalam memajukan 
dunia pendidikan, ini terlihat ketika pemerintah semakin meningkatkan anggaran di 
bidang pendidikan. 
 
Meningkatkan Jalinan Kerjasama 

Akhir-akhir ini dua negara memiliki komitmen untuk saling mempererat jalinan 
kerjasama di bidang pendidikan. Pemerintah melakukan nota kesepahaman untuk 
melakukan kerjasama pertukaran dosen dan para peniliti. Tentu, itikad baik ini harus 
disambut dengan baik oleh mahasiswa yang memang tertarik menimba ilmu 
pengetahuan di kedua belah pihak. Mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan 
di Maroko, tentu akan sangat banyak mendapatkan pengalaman seputar peradaban 
Islam tua di sana. Karena negara Maroko adalah termasuk negara yang didiami 
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penduduk Muslim di awal kemunculan agama Islam. Mayoritas pemeluk agama di dua 
negara adalah pemeluk Islam. Hal inilah yang sangat membantu akan semakin 
mudahnya interaksi antara mahasiswa Indonesia dan Maroko. Kedua negara ini juga 
sangat toleran terhadap pemeluk agama lain. Mereka hidup dalam masyarakat yang 
multikultural. Terdapat banyak pemeluk agama, bahasa, etnis, dan budaya yang 
beragam hidup berdampingan. 

Belajar dari kekayaan budaya masing-masing sangatlah penting. Ketika satu 
negara dengan yang lainnya saling mengenal dengan baik. Tidak menutup 
kemungkinan akan semakin erat hubungan emosional di antara keduanya. Mahasiswa 
yang belajar bisa menggali secara mendalam perihal keunikan budaya yang dimiliki. 
Hal itu juga bisa diambil manfaatnya agar setelah mereka pulang ke negaranya bisa 
memberikan kontribusi nyata berdasar pengalaman yang mereka dapatkan dari hasil 
belajar. 
 
Memperbesar Peluang Beasiswa 

Untuk memuluskan jalinan kerjasama bidang pertukaran mahasiswa Indonesia 
dan Maroko semakin besar dalam menempuh studi, sebaiknya pemerintah di kedua 
belah pihak memberikan beasiswa keuangan secara penuh bagi mahasiswa yang 
berprestasi. Tidak berhenti di situ, kuota beasiswa bagi mahasiswa yang masih kecil 
harus terus dibesarkan peluangnya agar peluang yang didapatkan mahasiwa semakin 
besar pula. Saya melihat, sesuai perkembangan zaman yang semakin maju, seorang 
mahasiswa taklah cukup hanya belajar di negara sendiri di bidang pendidikan, ia harus 
saling interaksi dengan mahasiswa negara lain. Agar jalinan cinta antara dua negara 
semakin erat di masa mendatang. 

Akhir-akhir ini, saya merasa miris melihat beberapa negara yang saling 
berperang. Satu negara menghancurkan negara lain. Padahal kerugian yang 
disebabkan peperangan ini, bukan hanya kerugian materi tapi juga banyak kerugian 
lain. Berangkat dari inilah, ketika negara Indonesia dan Maroko melakukan kerjasama 
dengan baik, melebur dalam nilai-nilai multikulturalisme dan hidup harmonis. Ini akan 
menjadikan contoh bagi negara-negara Timur Tengah yang sering berperang agar 
hidup damai. Karena pada hakekatnya manusia secara keseluruhan mendamba sebuah 
kehidupan yang damai lagi sejahtera. Jalinan kerjasama inilah yang akan menjadikan 
modal bagi Indonesia-Maroko, sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian. 

Dengan dibuatkannya nota kesepahaman bidang pendidikan, menunjukkan 
betapa masa depan kerjasama antara Indonesia dan Maroko menunjukkan adanya 
progresivitas. Saya harapkan, kerjasama ini tidak hanya sebatas berhenti di 
kesepakatan saja, akan tetapi terus berlanjut pada tahap implementasi. Dimana 
kesepahaman ini benar-benar bisa terwujud dengan baik. Para dosen terbaik Indonesia 
bisa mengajar di sana, begitu juga dosen-dosen terbaik dari Maroko bisa mengajar di 
Indonesia. Dengan pertukaran dosen, membantu mahasiswa yang tak berkesempatan 
datang studi secara langsung, bisa belajar dari seorang dosen. 

Sedangkan kerjasama para peneliti akan sangat membantu pada proses 
perkembangan keilmuan di kedua belah negara. Dengan keuinikan yang dimiliki, saya 
yakin dengan jalilan kerjasama ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi 
kedua negara. Para peneliti haruslah dengan sungguh-sungguh meneliti agar proses 
yang terjadi tidak berjalan tanpa hasil. Dengan harapan besar inilah akan terwujud 
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jalinan yang baik dan kuat, untuk menuju peningkatan sumber daya manusia yang 
berkualitas. 

Akhirnya, semoga cita-cita akan jalinan kerjasama antara dua negara, Indonesia 
dan Maroko bisa berjalan dengan mulus. Tidak ada rintangan yang berarti. Dan 
selanjutnya jalinan kerjasama bidang pendidikan perguruan tinggi semakin disikapi 
serius oleh pemerintah. 
 
 

M. Nurul Ikhsan Saleh, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
e-mail : nurul_ih@yahoo.com 
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Menciptakan Masa Depan Peradaban Pendidikan 
RI-Maroko 

 
Oleh: Eko Febriadi 

 
Nama Maroko jarang memang terdengar di kalangan masyarakat awam di 

Indonesia. namun itu semua tidak menutup kemungkinan adanya hubungan yang 
sudah berlangsung selama setengah abad melalui sebuah proses niat baik silahturahmi 
di antara dua negara bersahabat ini. Terlebih lagi dengan berbagai aspek budaya, 
masyarakat, agama dan lainnya yang membuat umur persahabatan dua negara ini 
terhitung bukanlah angka persahabatan yang terbilang sebentar. 

Satu hal lain yang menjadikan RI-Maroko bisa menjalin persahabatan yang 
harmonis adalah terdapat banyak kesamaan di kalangan masyarakat. Salah satunya 
dalam hal religi. RI-Maroko merupakan dua negara yang sebagian besar penduduknya 
beragama Islam. Dan hal itu bisa menjadi poin yang sangat pokok dalam hal 
pengembangan pendidikan berbasis Islam. 

Termasuk juga pendidikan, di negara manapun di dunia ini tidak terkecuali RI-
Maroko menjadikan pendidikan adalah suatu hal yang paling diutamakan untuk 
menciptakan para estafet yang bertugas untuk melanjutkan dan membangun negara. 
Sebagai hal yang sangat penting itu pula setiap negara juga membutuhkan kerjasama 
dengan negara lain untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Demikian pula juga yang 
harus dilakukan oleh RI-Maroko untuk perkembangan ilmu pendidikan dan 
negaranya. 

Banyak hal lain juga yang mendukung hal tersebut, di mana beberapa abad 
lampau ditemukan adanya Walisanga yang merupakan pembawa dan pengembang 
Islam yang berasal dari Negeri “al-Maghrib” atau Negeri Matahari Terbenam tersebut. 
Hingga saat sekarang ini di Indonesia dan lembaga pendidikannya khususnya 
pesantren banyak yang menggunakan kitab-kitab yang diprakarsai oleh ulama-ulama 
yang berasal dari Maroko dan sebaliknya salah satu ulama Indonesia juga yang 
menjadi panutan di Maroko yakni Qodi I’yadh bin Musa (544 H) yang namanya kini 
diabadikan jadi sebuah universitas di Kota Marrakesh-Maroko yang makamnya 
terletak di Bab I’lan yang masa dulu menjadi gerbang utama masuk Ibukota 
Marrakesh, sekitar 5 kilometer dari universitas tersebut, dengan berbagai kitab 
karangannya – berbagai fak ilmu – seperti fikih, tafsir dan berbagai disiplin ilmu dan 
pengetahuan lainnya, di antaranya kitab “Tartib al- Madarik wa At-Taqrib al- 
Masalik”. 

Realitas di atas membuka mata kita akan kejelasan jalinan sebuah hubungan 
yang sangat erat di kedua negara tersebut yang sudah terjadi pada zaman dahulu kala. 
Bukan hanya terbatas pada hal di atas peluang untuk meningkatkan hubungan kedua 
negara cukup besar mengingat Indonesia dan Maroko sama-sama menganut kebijakan 
moderat dan merupakan anggota organisasi Internasional seperti PBB, OKI, GNB, 
Kelompok-77 dan Komite Al-Quds. Dengan demikian semakin banyak potensi yang 
bisa menjadi pondasi utuh kerjasama dalam hal pendidikan si kedua sisi negara ini. 
Terlebih lagi baru-baru ini Maroko dinobatkan oleh UNICEF sebagai contoh negara 
dengan pendidikan berkualitas di wilayah Mena. 

Meskipun dua negara ini memiliki bangsa, suku, dan berdiri di dua benua 
berbeda, diperlukan adanya hubungan yang lebih baik lagi demi mewujudkan mutu 
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pendidikan dengan meningkatkan dan saling bertukar informasi mengenai masalah 
pendidikan yang terjadi di dua negara masing-masing. Saling memberikan informasi 
tentang kemajuan teknologi pendidikan yang sedang hangat demi kepentingan 
kemajuan kedua belah pihak dapat dilakukan. 

Hubungan bilateral RI-Indonesia yang selama ini relatif stabil, juga bisa 
ditingkatkan dan ditunjang oleh pendidikan. Yang mana kedua belah pihak negara bisa 
saling melakukan pertukaran pelajar, melakukan pelatihan keilmuan bersama, dan juga 
bisa saling bertukar ilmu melalui buku-buku karya anak bangsa masing-masing negara 
hingga pertukaran guru dan ilmuwan demi kemajuan pendidikan kedua belah pihak 
negara yang bersahabat ini. Melakukan lomba-lomba persahabatan yang 
membangkitkan sportivitas dan menanamkan arti persahabatan yang sesungguhnya 
dan mampu menyokong terwujudnya sebuah hubungan yang bisa dijadikan panutan 
oleh negara Islam lainnya. 

Di samping melakukan hal positif di atas, dua negara bersahabat ini juga harus 
memperhatikan dan saling membenahi diri atas kekurangan yang terjadi di berbagai 
aspek pendidikan dan saling memberikan masukan yang positif demi memperbaiki 
sistem pendidikan di kedua belah pihak. Selain itu juga diharapkan adanya sebuah 
kegiatan positif yang mampu memberikan solusi dan pemecahan masalah pelik 
mengenai pendidikan yang terjadi di dua negara, dan melakukan diskusi mengenai 
kemajuan dunia keilmuan yang sedang hangat diperbincangkan di dunia. 

Untuk mewujudkan cita-cita mulia di atas akan sangat dipermudah dengan 
adanya latar belakang kedua negara ini seperti yang sudah diurai sebelumnya, 
bahwasanya kesamaan masyarakatnya yang sama-sama negara pemeluk Muslim ini 
akan mampu mempermudah dan saling memahami proses kerjasama untuk 
mewujudkan masa depan peradaban pendidikan di kedua belah pihak negara dan juga 
dunia Islam. 

Mencitakan cita-cita yang sama akan mudah tercapai apabila kedua negara 
bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang telah menjadi misi bersama 
tersebut. Kerjasama dalam pengembangan pendidikan yang berbasis Islam adalah 
suatu yang perlu dikembangkan lagi, yang mana selama ini pendidikan yang tersedia 
di negara-negara di dunia termasuk dunia Islam, semuanya jarang ada yang berbasis 
keislaman, kerjasama ini mampu memicu dan membangkitkan kembali kejayaaan 
pendidikan berbasis Islam. 

Dengan adanya tujuan yang jelas, diharapkan dua belah pihak negara mampu 
meninjau ulang cita-cita bersama tersebut untuk menjadikan negara dan pendidikan 
Islam kembali berdengung di kancah internasional. Dengan genapnya hari jadi 
persahabatan antara RI-Maroko ke-50 diharapkan mampu membuat kedua negara ini 
menjadi negara yang dijadikan pedoman oleh negara lainnya khususnya negara Islam 
dalam hal pendidikan dan berbagai aspek positif lainnya untuk berkontribusi dalam 
dunia internasional dan termasuk pula dunia Islam. 
 
 

Eko Febriadi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 
email: ekofebriadi@ymail.com 
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Indonesia dan Maroko 
Menuju Konferensi Perubahan Iklim Durban 

 
Oleh: Khamida Khairani 

 
Perubahan iklim telah menjadi isu penting di dunia internasional. Permasalahan–

permasalahan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ini telah menjadi masalah yang 
begitu kompleks berdampak bukan hanya pada bidang kesehatan saja misalnya, tapi 
juga ekonomi, sosial budaya, bahkan politik suatu negara. Tidak hanya negara-negara 
kepulauan terkecil yang terancam tenggelam karena naiknya volume air laut, tapi 
negara-negara berkembang maupun negara-negara maju yang memang secara nyata 
merupakan pelaku utama penyebab naiknya GRK (Gas Rumah Kaca) dan juga 
sekaligus sasaran dampak perubahan iklim tersebut. Jadilah permasalahan ini menjadi 
permasalahan kemanusiaan global, karena yang menjadi sasaran adalah warga negara 
dunia yang merupakan penduduk bumi. Kini kondisi bumi yang menjadi tempat 
tinggal seluruh manusia terancam akan mengalami banyak kemunduran akibat dari 
ulah manusia itu sendiri. 

Karena itu upaya terus dilakukan oleh para pihak di dunia internasional yang 
sadar akan pentingnya menanggulangi maupun mengatasi permasalahan ini segera 
baik itu individu, LSM, perusahaan, masyarakat lokal, sampai dengan negara termasuk 
PBB yang terus gencar melakukan berbagai upaya dalam tingkat perundingan, 
maupun melalui program nyata yang dilakukan organisasi-organisasi di bawahnya. 
Pada tingkat perundingan internasional, konferensi yang dipelopori oleh PBB telah 
dilakukan sejak tahun 1992 di Rio de Janeiro, menyusul Protokol Kyoto yang menjadi 
salah satu tonggak keberhasilan penting atas permasalahan perubahan iklim yang 
terjadi di dunia.  

Meskipun tidak diratifikasi oleh emmiter GRK terbesar di dunia, yakni AS, tapi 
37 negara menyetujui adanya kesepakatan atas upaya bersama penurunan gas rumah 
kaca global sebesar 5,2 persen pada periode 1998-2012. Upaya beruntut tersebut terus 
dilangsungkan di bawah payung UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang 
Perubahan Iklim). Seperti perundingan yang dimulai sejak tahun 2006, Desember 
2007 di Bali (Bali Action Plan). Selanjutnya di Copenhagen (Copenhagen Accord) 
pada tahun 2009 yang hasilnya ditolak oleh banyak negara berkembang, kemudian di 
Oslo (Norwegia) Mei 2010 yang menghasilkan kemitraan REDD+ (Reducing 
Emission from Deforestation and Degradation). Dan terakhir adalah konferensi 
perubahan iklim yang dilakukan di Cancun, Meksiko (29 November-10 Desember 
2010). Untuk konferensi selanjutnya direncanakan akan dilangsungkan di Durban, 
Afrika pada Desember 2011 ini. Dari hasil-hasil pertemuan-pertemuan tersebut 
kesepakatan-kesepakan masih sulit dicapai, terutama di antara negara-negara maju dan 
negara berkembang. Di sinilah ada peran internasional yang bisa dilakukan oleh 
Indonesia dan Maroko sebagai negara yang memiliki kelebihan masing-masing dan 
posisi strategis untuk berupaya melakukan tujuan bersama. 

Konferensi di Durban Afrika Selatan nanti menjadi sangat-sangat penting 
mengingat hasil Konfesensi Cancun (Cancun Agreements) yang sudah tidak bisa 
dijadikan harapan untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat 
internasional dan juga negara-negara yang selama ini menjadi pihak yang banyak 
dirugikan. Seperti negara-negara kepulauan terkecil yang tinggal menghitung waktu 
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untuk melihat negaranya tenggelam apabila dampak perubahan iklim ini tidak segera 
diatasi dari akar masalahnya dan negara-negara berkembang yang tidak banyak 
menyumbangkan GRK namun juga tidak menikmati hasil kemajuan industri sebagai 
penyebab naiknya suhu pemicu GRK seperti banyak negara di Asia dan Afrika, 
termasuk Indonesia dan Maroko. 

Konferensi Cancun hanya bisa dilihat sebagai batu loncatan menuju konferensi 
di Durban, Afrika Selatan ini. Hal ini bisa dilihat dari hasil konferensi yang memang 
tidak mengikat dan menimbulkan efek signifikan tertentu dalam penanggulangan 
iklim global kecuali pada tataran kesepakatan akan adanya sebuah lembaga/institusi 
pendanaan. Di antaranya adalah:  
1. Teks Cancun memungkinkan negara-negara maju untuk beralih dari Protokol 

Kyoto dan rezim mengikat atas komitmen pengurangan emisi, menuju sistem 
sukarela di mana masing-masing negara hanya membuat janji pada berapa banyak 
akan mengurangi emisi. Bahkan pada konferensi ini, Jepang sudah menyatakan 
menolak tegas adanya pembaruan dalam komitmen lain di bawah Protokol Kyoto 
(yang akan habis pada tahun 2012).  

2. Teks Cancun juga mengakui target pengurangan emisi negara maju yang terdaftar 
di bawah Copenhagen Accord. Tapi secara keseluruhan target ini sangat kurang 
sehingga banyak laporan ilmiah memperingatkan bahwa negara-negara maju pada 
tahun 2020 hanya dapat menurunkan emisi mereka sedikit atau bahkan bisa 
meningkatkan tingkat emisi mereka. Dunia akan mengalami kenaikan suhu 3-5 
derajat Celcius, yang akan mengakibatkan bencana.  

3. Ketika negara-negara maju berupaya melepaskan diri dari komitmennya, teks 
Cancun justru menyampaikan tentang upaya baru negara-negara berkembang. 
Mereka sekarang wajib mengajukan rencana dan target mereka untuk mitigasi 
iklim, yang harus dikompilasi dalam dokumen dan kemudian didaftar. Teks 
Cancun juga mewajibkan negara-negara berkembang untuk melaporkan emisi 
nasional mereka setiap dua tahun serta tindakan iklim mereka dan hasil dalam hal 
menghindari emisi. Karena itu konferensi di Durban bisa menjadi kunci penting 
lahirnya kesepakatan yang mengikat semua negara dalam kebersamaan demi 
terciptanya kesejahteraan masyarakat internasional dan keberlangsungan bumi 
sebagai tempat tinggal umat manusia. 

Melihat hal semacam ini, Indonesia dan Maroko bisa saling bekerjasama untuk 
Konferensi Iklim di Durban tersebut. Sebagai sebuah negara di Afrika walaupun 
posisinya tidak terlalu dekat dengan Afrika Selatan, Maroko adalah salah satu negara 
yang bisa memainkan peran secara kawasan untuk menggalang kekuatan negara-
negara di benua ini secara langsung maupun melalui Persatuan Uni Afrika. Selama ini 
sebagian besar kawasan Afrika yang memang sudah tandus semakin diperparah 
dengan dampak perubahan iklim yang ekstrim. Hal ini berimplikasi terhadap kondisi 
sosial ekonomi masyarakat.  

Sedangkan mayoritas negara yang ada di benua ini adalah negara-negara 
berkembang bahkan miskin. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia. 
Indonesia secara geopolitik dan ekonomi tidak jauh berbeda. Namun Indonesia 
sebagai negara tropis sedikit lebih diuntungkan dengan adanya hujan yang lebih sering 
hadir intensitasnya. Tapi kini hujan tak lagi menyesuaikan musim dan bersahabat 
dengan manusia, perubahan iklim juga telah menjadikan hujan ataupun kemarau 
menjadi sumber bencana baru yang sangat sering hadir menghantui berbagai daerah di 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 43 

Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai negara yang pernah menyelenggarakan 
konferensi iklim tentu paham peta diplomasi yang bisa dimainkan dengan kelebihan 
posisi Indonesia secara geografis yang cukup diperhitungkan dalam konferensi 
tersebut. Indonesia bisa menggalang suara dari rekan-rekan ASEAN maupun negara-
negara Asia lainnya. 

Dalam konteks negosiasi perubahan iklim mendatang, butuh kekuatan negara-
negara berkembang untuk lantang berani menyerukan perubahan atas peta politik 
konferensi yang selama ini banyak didominasi atau bahkan dimonopoli oleh kemauan 
negara-negara maju. Butuh keberanian untuk menyuarakan aspirasi yang tidak 
berkeadilan. Keselamatan bumi dan juga masyarakat dunia dari ancaman perubahan 
iklim tentu menjadi isu bersama yang tidak bisa menunggu waktu lebih lama. Para 
pemimpin dunia sudah saatnya meminimalisir bahkan mengesampingkan agenda-
agenda mengejar keuntungan semata. Konferensi iklim harus mampu menjadi tonggak 
penting agenda perubahan iklim bisa dicegah dengan keterlibatan dunia internasional, 
juga kemauan dan tekad seluruh negara-negara di dunia. 

Melihat momentum ini, Indonesia dan Maroko harapannya bisa kembali 
mengulang sejarah keaktifan dalam proses kesejahteraan umat manusia yang dulu juga 
pernah diukir oleh Presiden Soekarno dan Raja Mohammed V pada Konferensi Asia 
Afrika (KAA). Bahkan pada waktu itu Maroko adalah negara Afrika yang merdeka 
(1956) setelah satu tahun keberlangsungan KAA (1955). Kini, kesempatan dan 
peluang kerjasama tersebut terbuka lebar. Dan yang paling menjadi titik tekan adalah, 
apa yang nantinya akan dilakukan bukan hanya membawa kepentingan Indonesia dan 
Maroko atau negara-negara berkembang semata. Tapi jelas apa yang dilakukan untuk 
kepentingan dunia internasional. Indonesia dan Maroko sebagai negara pelopor 
rekonsiliasi internasional Konferensi Perubahan Iklim Durban, Afrika Selatan. 
 
 

Khamida Khairani, mahasiswa Universitas Lampung 
e-mail: midakhairani@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 44 

Sufisme dan Penanggulangan Ekstrimisme Agama: 
Belajar dari Maroko 

 
Oleh: Ahmad Asroni 

 
Ekstrimisme agama kini seolah telah menjadi pemandangan yang biasa di 

Indonesia. Betapa tidak, di negeri yang multireligi ini kita kerap disuguhi oleh aksi 
ekstrimisme agama, baik dalam bentuk terorisme maupun radikalisme agama. Sebut 
saja misalnya penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, 
Banten, kerusuhan dan perusakan gereja di Temangggung, Jawa Tengah, penyerangan 
terhadap pondok pesantren yang diduga beraliran Syiah di Pasuruan, Jawa Timur, 
teror “bom buku” yang ditujukan kepada sejumlah tokoh, dan “bom Jumat” di Masjid 
Mapolres Cirebon, Jawa Barat. 

Berbagai upaya militer memang telah banyak dilakukan oleh pemerintah, namun 
ekstrimisme agama tetap saja marak di negeri yang pluralis ini. Kita harus jujur 
mengakui bahwa bukan perkara yang mudah untuk membasmi ekstrimisme agama. 
Pasalnya, ekstrimisme agama bukanlah fenomena sosial semata, namun ia merupakan 
sebuah keyakinan atau ideologi. Ideologi tidak akan pernah bisa mati hanya karena 
senjata api. Kendatipun aparat keamanan telah sukses meringkus dan banyak 
menembak mati ekstrimis, namun realitasnya ideologi ekstrimisme agama masih tetap 
tumbuh subur di negeri ini. Karena itu, penanganan ekstrimisme agama jangan hanya 
menggunakan pendekatan keamanan/militer semata. Namun juga harus menggunakan 
pendekatan-pendekatan lain dan melibatkan semua pihak. 

Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh untuk membendung ekstrimisme 
agama adalah pendekatan sufisme. Pendekatan ini telah dipraktikkan oleh Kerajaan 
Maroko. Bahkan, Negeri Seribu Benteng ini secara resmi telah menjadikan ajaran dan 
majelis sufi sebagai solusi mengatasi ekstrimisme agama. Pihak Kerajaan Maroko 
meyakini, ajaran tasawuf yang berpangkal kepada cinta dan kasih sayang dapat 
menjadikan pengikutnya lebih moderat dan toleran dalam beragama. Apa yang 
dilakukan Kerajaan Maroko dengan menjadikan sufisme sebagai solusi mengatasi 
ekstrimisme agama memang cukup beralasan dan merupakan langkah yang tepat. 
Sebab, sufisme merupakan tradisi mistik Islam yang mengajarkan cinta-kasih, 
perdamaian, dan toleransi yang bersifat universal. Spirit cinta-kasih, perdamaian, dan 
toleransi tersebut tampak kentara dalam doktrin tasawuf, yaitu mahabbah yang 
menekankan dan mengajarkan cinta-kasih. Cinta-kasih dalam konteks ini bukan hanya 
sebatas cinta kasih kepada Sang Khalik saja, namun juga cinta-kasih kepada seluruh 
ciptaan-Nya, tak terkecuali kepada sesama manusia. 

Ajaran sufisme melampaui sekat-sekat agama, bangsa, etnik, politik, ideologi, 
dan sekat-sekat primordial lainnya. Karena itu, tidak berlebihan bila Guru Besar Ilmu 
Perbandingan Agama UIN Syarif Hidayatullah, Kautsar Azhari Noer (2009) pernah 
mengatakan, sufisme merupakan salah satu jalan mistikal yang bisa dijadikan 
jembatan dialog antariman (interfaith dialogue). Dalam panggung sejarah Islam, para 
sufi terbukti mampu menampilkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Bukti historis 
tersebut antara lain dapat ditilik dalam sejarah Walisanga, yang dikenal sebagai 
sembilan sufi terkemuka di Indonesia, yang mengajarkan Islam dengan semangat 
penuh toleransi tentang persamaan manusia (human equaility) pada masyarakat 
Indonesia yang berbeda agama, kepercayaan, dan budaya. Dengan dakwah kulturalnya 
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yang sarat spirit toleransi, Walisongo tidak saja mampu membuat masyarakat terpikat 
dengan Islam dan karenanya berbondong-bondong masuk Islam, lebih dari itu, 
Walisanga juga mampu menampilkan wajah Islam yang ramah, santun, dan damai di 
bumi Nusantara. 

Namun sayangnya, ajaran Walisanga tersebut telah banyak dilupakan oleh 
sebagian masyarakat Muslim di Indonesia. Alih-alih mengajarkan toleransi dan 
perdamaian, tidak sedikit masyarakat Muslim di negeri ini yang justru bangga 
memamerkan cara-cara kekerasan dan teror untuk mendakwahkan Islam. Demi 
“membela Tuhan” dan mendapatkan tiket ke surga, mereka dengan keji menyakiti dan 
membunuh orang-orang yang tak berdosa. Di benak mereka sepertinya tidak ada jalan 
lain yang lebih “Islami” untuk mendapatkan tiket surga selain dengan cara kekerasan 
dan menebar ketakutan. Harga surga seakan-seakan demikian murah diobral oleh 
mereka. 

Untuk membendung derasnya arus ekstrimisme agama di bumi pertiwi ini, ada 
baiknya kita melirik dan menggali kembali khasanah sufisme yang kaya dengan nilai-
nilai toleransi dan perdamaian. Bangsa Indonesia dapat belajar banyak dari Kerajaan 
Maroko yang telah menjadikan sufisme sebagai solusi mengatasi ekstrimisme agama. 
Menurut hemat penulis, menjadikan sufisme sebagai salah satu ikhtiar deradikalisasi 
agama merupakan langkah yang strategis. Pasalnya, sama halnya seperti di Maroko, 
sufisme telah mengakar kuat di hati masyarakat Indonesia. Praktik sufisme dan 
kelompok-kelompok tarekat (baca: tasawuf) banyak tumbuh subur di negeri ini. 
Mereka memiliki pengikut yang sangat banyak dan militan. Karenanya, kita dapat 
merangkul mereka untuk mendakwahkan Islam yang inklusif dan toleran kepada 
masyarakat luas. 

Para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama Kementerian Agama dapat 
merumuskan kebijakan atau langkah yang tepat guna merealisasikan pendekatan 
sufisme untuk menanggulangi ekstremisme agama di Indonesia. Jika perlu, para 
stakeholders dapat melakukan semacam studi banding ke negara Maroko untuk 
mendalami bagaimana kebijakan/langkah pemerintah Kerajaan Maroko terkait 
penggunaan pendekatan sufisme sebagai solusi mengatasi ekstrimisme beragama.  

Menurut penulis, bukan perkara yang sulit bagi Indonesia untuk mencontoh 
langkah Kerajaan Maroko tersebut. Sebab, secara teokultural, aliran tasawuf di negeri 
tempat kelahiran Ibnu Batutah tersebut tidak jauh berbeda dengan aliran tasawuf di 
Indonesia. Bilamana pendekatan sufisme (dan pendekatan-pendekatan lainnya) dapat 
disinergikan dan diimplementasikan dengan baik, penulis yakin ekstremisme agama 
tidak akan bisa berkembang di bumi Nusantara ini. 
 
 

Ahmad Asroni, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyyakarta 
e-mail: ahmad.asroni@gmail.com 
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Harmonisasi Dua Poros Bahari di Belahan Berbeda: 
RI-Maroko 

 
Oleh: Wisyesa Syasyikirana 

 
Adalah sebuah kenyataan sejarah bahwa hubungan Indonesia dan Kerajaan 

Maroko telah terjalin sejak pertengahan Abad XIV Masehi. Keterkaitan sejarah 
tersebut telah memberikan warna dan corak budaya yang manis pada kedua pihak. 
Hubungan harmonis antar dua negara ini diawali dari catatan historis Ibnu Batutah 
yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah kerajaan yang sangat penting, tempat 
saudagar dari berbagai penjuru selat singgah dan bertutur sapa satu sama lain di ujung 
tenggara Asia. Tentunya dalam hal perdagangan yang kala itu nama Kerajaan 
Samoedra Pasai begitu mencuat di kalangan pelabuh dan pelayar. 

Awal Abad XVI Masehi seorang Sakaguru Muslim Indonesia, Maulana Malik 
Ibrahim, mampu membius hati warga Indonesia. Kepiawaiannya dalam berkomunikasi 
dan membaur dengan warga pribumi tersebut menyebabkan warga Indonesia 
berduyun-duyun memeluk Islam. Di balik sosoknya yang kharismatik, berdiri tegak 
sebuah Al-Mamlaka Al-Magribiyya. Itulah Yang Terjauh di Barat, Maroko. 

Torehan historis kedua tokoh merupakan pangkal tombak sejarah menuju rajutan 
simfoni hubungan bilateral kedua negara. Tak terhenti di situ, jabatan tangan 
Indonesia-Maroko semakin mengerat seiring dengan berjalannya waktu. Kompleksitas 
jalinan hubungan berlanjut di era 1950-an, sejumlah pejuang kemerdekaan dari pojok 
Maghrib Arab, termasuk Maroko, telah menjadikan Indonesia sebagai tempat 
pengasingan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan negaranya dari kolonial 
Perancis  

Indonesia melalui Komite Pembantu Perjuangan Kemerdekaan negara-negara 
Afrika Utara yang diketuai oleh M Natsir memberikan dukungan penuh kepada 
Maroko. Dukungan itu membuat Maroko ikut berperan aktif dalam KTT Asia Afrika 
yang berlangsung di Bandung tahun 1955. Hubungan diplomatik RI dan Kerajaan 
Maroko ditandai dengan dibukanya Kantor Kedutaan Besar RI di Rabat yakni pada 
tahun 1960. Selang 3 minggu Presiden Soekarno dan rombongan tiba dan disambut 
dengan tangan terbuka oleh Raja Mohammed V, Putra Mahkota Moulay Hassan, 
Perdana Menteri/Menlu Abdullah Ibrahim, para menteri dan pembesar Maroko, sipil 
dan militer dan korps diplomatik. Lawatan Presiden Soekarno ke Negeri Matahari 
Terbenam ini merupakan sebuah kunjungan kenegaraan pertama dari negara asing 
pasca kemerdekaan Maroko. 

Di tahun sama Raja Mohammed V berjanji akan memenuhi satu permintaan 
Presiden Soekarno tentang pembebasan visa bagi warga Indonesia bila melancong ke 
Maroko. Inilah salah satu kebijakan yang sangat istimewa dan menguntungkan bagi 
kedua belah pihak. Salah satu sektor yang bisa dimanfaatkan dengan adanya hibah 
kebijakan ini adalah sektor pariwisata, baik Maroko maupun Indonesia. Seyogyanya 
bidang kerjasama di ranah pariwisata dapat diciptakan dengan mudah dan renyah oleh 
Indonesia-Maroko. Maroko sebenarnya dapat dijadikan pangsa pasar pariwisata 
Indonesia. Terlebih lagi adanya keterikatan hubungan historis yang terjalin sejak lama. 

Potensi kesenian, budaya dan kerajinan tangan kedua negara dapat menjadi 
sesuatu yang sangat potensial di bidang pariwisata. Terlebih lagi letak Maroko yang 
sangat strategis untuk masuk ke negara Eropa lain. Salah satunya dengan Spanyol 
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yang hanya dipisahkan oleh Selat Giblartar. Perjalanan udara dari kota wisata Maroko, 
Casablanca dan Madrid hanya membutuhkan satu jam penerbangan saja. Sedangkan 
untuk ke Paris dan Amsterdam hanya membutuhkan waktu 2-3 jam. 

Selain itu wisata Maroko tak kalah eksotisnya dengan kegemerlapan Eropa. 
Negara Timur yang masih mengagungkan dimensia Barat seakan menutup mata 
dengan ranah budaya timur yang eksotis. Padahal kini pelancong mengalihkan 
minatnya ke pariwisata asli, terutama wisata budaya dan sejarah. Soal budaya dan 
sejarah, Maroko dan Indonesia tentu tempat yang tepat. Namun kedua negara 
terlambat menyadarinya. Padahal keelokan warisan alam, sejarah dan budaya RI-
Maroko sangatlah terjamin. Dalam kata lain sangat bisa diandalkan dalam pasar 
pariwisata internasional. 

Maroko yang eksis dengan Casablanca-nya dan Indonesia yang laris dengan 
Bali-nya, kurang menengok ke arah lain. Padahal tempat wisata lainnya tak kalah 
menawan. Maroko dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, salah satunya yaitu 
memiliki bahari yang menjanjikan. Laut tengah, Dar-Bouazza, Asilah, dan Esaouira 
adalah wisata kelautan Maroko yang tak kalah menarik. Meskipun laut tengah bukan 
termasuk wilayah cakupan Maroko, namun menurut hukum internasional, negara yang 
berbatasan dengan laut tersebut dapat mengelola aset tersebut sewajarnya. Keindahan 
laut tengah begitu mencengangkan. Pantainya menghadap ke Laut Mediterania yang 
benar-benar mempesona. Pasirnya putih kekuningan, khas padang pasir Timur 
Tengah, berbaur dengan bebatuan yang menonjol di sana-sini. Dulu saya sempat 
menyusuri pantai itu dengan berkendara mobil dan mengukur jauhnya. Benar-benar 
pantai yang sangat eksotik. 

Dar-Bouazza, Asilah, dan Esaouira adalah tiga kawasan pantai di Maroko yang 
masing-masing memiliki keindahan yang memanjakan indra. Pantai Dar-Bouazza 
cocok untuk berselancar karena gulungan ombaknya dahysat tapi tak membahayakan. 
Esaouira banyak dikunjungi wisatawan yang ingin merasakan olahraga pantai, seperti 
jet-ski, parasailing, banana boat, dayung, dan kano. Sedangkan Asilah, selain sering 
dipakai untuk aktivitas olahraga bahari, kawasan pantainya sering dipakai untuk jalan-
jalan dan bersantai karena berudara hangat dan bersih. 

Bila Maroko indah dengan pantai khas Timur Tengah, Indonesia memiliki pantai 
yang tak kalah eksotis dan permai. Namun sangat disayangkan unggulan yang 
diangkat hanya Pulau Dewata saja. Padahal keelokan nyiuran ombak di pantai juga 
bisa dirasakan di pantai alami lainnya seperti pantai-pantai di kepulauan Gili. 
Kepulauan ini terletak dalam gugusan Pulau Lombok. Pantai yang ditawarkan begitu 
alami dan biru. Keindahan negeri laut bisa disaksikan secara langsung. 

Dua tahun sudah rumor pengadaan kerjasama di bidang pariwisata berlalu. 
Namun sepertinya hal itu hanyalah wacana belaka. Penulis menyarankan agar 
pemerintah membuat suatu program dalam wisata bahari di kancah internasional. 
Diharapkan dengan adanya program kerjasama dalam bidang wisata dapat 
mendongkrak sektor pariwisata di kedua belah pihak. Dengan begini catatan historis 
masa lalu tak hanya dilihat sebagai torehan belaka, namun dapat menjadi harmonisasi 
dua poros bahari di belahan yang berbeda: RI-Maroko. 
 
 

Wisyesa Syasyikirana, mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya 
e-mail: syesa.deteksi@gmail.com 
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E-Laboration, 
Pondasi Hubungan RI-Maroko Berkelanjutan 

 
Oleh: Nurul Azizah 

 
Hubungam RI-Maroko sudah terjalin sejak pertengahan Abad XIV Masehi 

ketika musyafir terkenal Ibnu Batutah tiba di Indonesia di Kerajaan Samudera Pasai, 
Aceh. Hubungan tersebut diperkuat lagi tahun 1955, Maroko turut aktif berperan di 
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat. Dalam KAA ini tentu saja tak 
lepas dari latar pendidikan warga Maroko yang sudah berkembang sehingga 
berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Begitu pula Indonesia mengawali 
hubungan diplomatik Indonesia-Maroko dengan pertemuan antara Soekarno dengan 
Raja Mohammed V. Hal ini juga berkaitan erat dengan latar pendidikan Soekarno 
yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (ITB), sehingga mempunyai 
wawasan luas dan terdorong mempererat hubungan RI-Maroko lebih lanjut. 

Saat ini hubungan tersebut masih terlihat dengan hanya sekitar 15 mahasiswa 
yang melanjutkan pendidikan di Maroko dengan beasiswa negara melalui Departemen 
Agama (Depag). Begitu penting peran pendidikan dan pengetahuan dalam kemajuan 
suatu bangsa, sehingga selain dari para pelajarnya, saat kunjungan Maroko ke 
Indonesia dalam acara 50 tahun RI–Maroko, Latifa Akherbach menuturkan ingin 
belajar demokrasi di Indonesia. Selain itu juga ada kunjungan Tim Pertukaran Ilmiah 
Badan Litbang Pertanian di Intitute National de la Recherce Agronomique (INRA) 
pada tahun 2010 yang lalu untuk mempelajari tentang berbagai hal tentang ketahanan 
pangan. Tapi, di era global seperti saat ini ilmu pengetahuan berkembang dengan 
pesat, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mewujudkan kemajuan negara 
di berbagai bidang, khususnya pendidikan. Seperti kita tahu bahwa segalanya berawal 
dari sebuah sistem pendidikan sehingga bisa tercipta negara-negara yang maju dan 
mapan. Apalagi RI-Maroko sama-sama negara berkembang yang membuat hal 
tersebut sangat urgen untuk dilaksanakan. 

Salah satu upaya dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang kian 
bertambah diperlukan sebuah kerjasama dan saling mendukung, seperti yang dikemas 
dalam E-laboration (education collaboration) RI-Maroko. Sehingga identitas negara 
berkembang pada dua negara dapat berubah menjadi negara yang berpengaruh di 
kancah internasional, tidak lagi tergantung pada negara lain. Apalagi saat ini sedang 
gencar-gencarnya program millennium development goals (MDGs). Maka langkah ini 
merupakan salah satu langkah untuk mencapai hal tersebut. E-laboration di sini 
melingkupi: pertukaran pelajar, pertukaran guru pengajar, studi komparasi pada 
lembaga-lembaga pendidikan serta mengadakan penelitian dan analisis terhadap 
masing-masing sistem pendidikan di kedua negara oleh dinas terkait. Dan menyaring 
ilmu pengetahuan Maroko pada bidang apa yang patut diterapkan di Indonesia, begitu 
pula sebaliknya. 

Pertukaran pelajar, dalam pelaksanaannya diterapkan baik di tingkat siswa 
maupun mahasiswa. Dan lebih terbuka untuk umum dan membuka lebih banyak 
peluang lagi tidak sebatas untuk muslim dan melalui Departemen Agama (Depag). 
Selain menyangkut bidang pendidikan, pertukaran pelajar juga dapat digunakan 
sebagai media untuk mempelajari bidang lainnya. Hal lain yang menjadi faktor 
pendorong adanya system pendidikan di Maroko yang membebaskan biaya pada 
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mahasiswa yang menempuh S1-S3. Seharusnya Indonesia juga mampu melakukan hal 
yang sama. Pertukaran nantinya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi 
kedua negara. 

Pertukaran tenaga pengajar, misalnya tenaga pengajar dari Maroko mengajar 
suatu sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia, sehingga selain mendapat ilmu yang 
diajarkan, kita juga bisa mempelajari bahasa Arab atau bahasa asing lain secara lebih 
mendalam. Begitu pula tenaga pengajar Indonesia yang ada di Maroko, selain 
mengajar ilmu yang dikuasai juga dapat lebih mengenalkan bahasa Indonesia di 
Maroko. Pertukaran tenaga pengajar ini nantinya pun juga diharapkan mampu 
membawa dan meningkatkan pendidikan Indonesia pada tingkat internasional. 

Dalam studi komparasi yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan, selain 
mempelajari bagaimana sistem yang diterapkan juga saling bekerjasama dalam 
mengisi kekurangan di antara keduanya. Akan tetapi, dalam hal pendidikan tampaknya 
Indonesia yang harus banyak belajar pada Maroko. Meski kemerdekaan Indonesia 
lebih dulu, namun dalam hal pendidikan Maroko yang terdidik lebih dulu. Hal ini 
terbukti sampai saat ini bahasa Perancis merupakan bahasa yang digunakan sebagian 
besar rakyat di sebagian wilayah Maroko. Akan tetapi pasca kemerdekaan bahasa 
Arab telah ditetapkan sebagai bahasa negara. Selain itu tidak sedikit warga di sana 
dapat berbahasa Inggris dan Spanyol, sehingga sebagian besar penduduk Maroko 
sudah menguasai berbagai bahasa yang digunakan di lingkup internasional. Apalagi 
sistem pendidikan Maroko sekarang sudah diakui UNESCO (United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization). Hal tersebut menjadi sebuah tugas 
besar yang diemban sistem pendidikan di Indonesia, yang dipandang sebagian besar 
warga Indonesia masih berpihak pada orang menengah ke atas saja. 

Pada kenyataannya, pelaksanaan pendidikan di Indonesia dan Maroko jauh 
berbeda, di mana Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pelaksanaan pendidikan 
Maroko berlandaskan kepada Dahir (Undang-undang yang dikeluarkan oleh raja) 
yang dapat diuraikan dalam undang-undang departemen pendidikan nasional Maroko. 
Sehingga tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Akan tetapi hal ini 
tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi pendidikan di antara keduanya, 
sebagai negara yang sama-sama mayoritas penduduknya Muslim dan dalam proses 
sebagai negara sedang berkembang. Kolaborasi ini perlu dikembangkan untuk 
mengahadapi berbagai tantangan di masa datang. 

Dengan menggalakan program pendidikan dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa melalui E-laboration RI-Maroko mampu menciptakan hubungan 
yang berkelanjutan. Jenjang sistem pendidikan di Maroko yang hampir sama dengan 
jenjang pendidikan Indonesia semakin mempermudah dalam merealisasikan E-
laboration RI-Maroko. Karena segalanya berawal dari pendidikan, mari kita ciptakan 
pondasi pendidikan sebagai penghubung RI-Maroko menuju negara yang mandiri di 
hari esok. 
 
 

Nurul Azizah, mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang 
e-mail: zie_cweety@yahoo.co.id 
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Pendidikan di Maroko 
 

Oleh: Ukhie Wahida Puspita Laksmi 
 

Maroko merupakan salah satu negara yang berada di Benua Afrika, di mana 
negara ini tergolong dalam sebuah negara yang maju. Hal ini dapat diketahui melalui 
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, politik dan sistem masyarakat lainnya. Secara 
sistem politik diketahui bahwa Maroko menggunakan sistem kerajaan, di mana 
pastinya ketika kita mendengarkan ada suatu negara yang menggunakan sistem 
kerajaan, maka secara spontan akan terbesit dalam benak kita bahwa pemimpin negara 
tersebut akan senantiasa bertindak otoriter dalam setiap tindakan dan keputusannya. Di 
samping itu, Maroko juga terkenal sebagai salah satu negara yang menggunakan 
bahasa Arab sebagai bahasa utamanya, dan ketika kita mengetahui hal tersebut, maka 
akan secara spontan pula terbesit dalam benak kita bahwa bisa jadi daerah tersebut 
didominasi oleh orang Muslim. 

Tetapi kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi di Maroko, pemimpin negara 
tersebut justru mencoba menerapkan sistem demokrasi di negaranya. Hal ini 
ditunjukkan pada sistem kebudayaan dan pendidikannya, di mana dalam budayanya, 
mereka masih mau membuka diri untuk menerima kebudayaan asing dari dunia Barat. 
Sedangkan dalam dunia pendidikan, dalam sebuah artikel yang menceritakan tentang 
“Prospek Pendidikan di Maroko” mengatakan, di Maroko masih diperbolehkan untuk 
mengeluarkan pendapat dan mengembangkan ajaran–ajaran pemikiran dan wawasan 
lainnya. Di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI yang menuntut dan 
menggalakkan diterapkannya demokrasi di Maroko, hal tersebut juga mengubah 
aturan pada sistem sosial masyarakat yang selainnya seperti pada pendidikan. Dalam 
bidang pendidikan, dalam sebuah artikel “Pendidikan Maroko Berbenah Menjawab 
Tantangan Modernitas” disebutkan bahwa pemerintah Maroko mengeluarkan sebuah 
kebijakan berupa undang–undang, di dunia pendidikan nantinya segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Islam akan dimusnahkan dan penghapusan ajaran agama Islam 
dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat ekstrimis 
dari masyarakatnya. 

Di samping itu, dalam menanggapi undang–undang yang diberlakukan oleh 
pemerintahan Maroko, dalam sebuah artikel yang berjudul “Kementerian Pendidikan 
Maroko Hapus Nuansa Islam dari Buku-Buku Sekolah” di sana ditunjukkan bahwa 
akhirnya pemerintah Maroko melakukan tindakan–tindakan untuk membinasakan 
segala hal yang berbau Islam seperti menarik peredaran buku–buku yang bernuansa 
Islam, mengganti gambar dalam suatu buku yang terdapat gambar anak kecil memakai 
jilbab dan mencium tangan orang tuanya dan terlebih lagi pemerintah menghapus surat 
An-Nur ayat 31 yang memerintahkan perempuan untuk menggunakan jilbab, 
menghapus sebuah hadits tentang perempuan yang menyerupai laki-laki, pelajaran 
tentang jihad dan sebagainya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir 
pergerakan Islam garis keras. 

Dari serangkaian data di atas mengenai respons pemerintah Maroko terhadap 
keinginan Raja Mohammed VI untuk menerapkan demokrasi di Maroko penulis rasa 
hal tersebut agak berlebihan terutama dalam bidang pendidikan, tetapi secara umum 
tujuan diberlakukannya sistem demokrasi ini untuk meminimalisir tindakan esktrim 
dari masyarakatnya. Pemikiran Raja Mohammed VI tentang pemberlakuan sistem 
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demokrasi ini bisa jadi hasil dari pembelajaran beliau yang melihat pada negara–
negara lain yang berada di Afrika di mana nasib mereka kurang beruntung dengan 
adanya sistem kerajaan yang diterapkan di daerahnya seperti Libya, Mesir, dan 
sebagainya. Di mana kekuasaan yang mereka miliki pada akhirnya digulingkan secara 
paksa oleh rakyatnya yang tidak setuju dengan metode kepemimpinannya dan 
kebobrokan yang terjadi dalam tubuh pemerintahnya. Dan secara track record, 
pemimpin yang mengalami kehancuran kekuasaan yang mengenaskan adalah negara–
negara yang bernuansa Islam. 

Pada dasarnya, tindakan Raja Mohammed VI untuk menerapkan sistem 
demokrasi di negara Maroko merupakan suatu tindakan awal yang bisa dibilang cukup 
baik untuk melakukan proses adaptasi dengan perkembangan yang terjadi di dunia ini 
di mana akhir–akhir ini sangat santer dengan nilai–nilai yang menjunjung tinggi 
masalah kebebasan mulai kebebasan untuk berpendapat dan sebagainya. Dengan 
adanya penerapan sistem demokrasi ini nantinya bisa mengubah paradigma 
masyarakat di dunia bahwa dengan sistem pemerintahan dengan model kerajaan masih 
layak untuk digunakan dalam kehidupan bernegara dan bisa memecahkan 
permasalahan yang ada di masyarakat.  

Di samping itu, bisa jadi pandangan masyarakat dunia tentang Islam juga akan 
berubah di mana pada dasarnya, tidak selamanya Islam mengajarkan umatnya untuk 
bertindak otoriter. Tetapi juga bisa bertindak demokratis karena pada dasarnya ajaran 
Islam tersebut bersifat universal, bisa diterapkan kapanpun dan di manapun 
bergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya seperti pada masa Rasul di 
mana ketika beliau berada di Madinah, beliau menggunakan kepemimpinan yang 
demokratis, beliau menerima semua golongan yang ada di Madinah karena pada saat 
itu Islam masih memiliki kekuatan yang kecil dan membutuhkan dukungan dari pihak 
yang selainnya. 

Penjabaran di atas ditinjau dari segi politiknya, di mana jika masyarakat di 
negara tersebut telah lama merasa tertekan dengan sistem otoriter, maka tindakan Raja 
Mohammed VI untuk menerapkan sistem demokrasi merupakan langkah awal yang 
baik untuk meredam tindakan anarki yang mungkin dilakukan oleh masyarakatnya. 
Namun, jika dilihat dari segi pendidikan penerapan sistem demokrasi yang dilakukan 
agak berlebihan, di mana diketahui dalam www.wikipedia.org yang membahas 
mengenai pendidikan di Maroko merupakan deretan referensi negara pendidikan 
terbaik di samping Turki, Arab dan negara lain yang ada di Afrika. Memang negara 
Maroko ini secara kualitas belum bisa menyaingi negara–negara yang ada di Eropa 
tetapi dengan adanya semangat yang besar dan kepedulian pemerintah yang tinggi 
terhadap pengembangan kualitas pendidikan di Maroko sehingga dikeluarkan 
anggaran yang besar dalam bidang tersebut menjadi nilai positif tersendiri dari negara 
Maroko dan layak untuk dijadikan refrensi tempat untuk melanjutkan pendidikan yang 
lebih tinggi lagi. 

Namun, dengan adanya undang–undang tentang pendidikan yang diterapkan 
oleh pemerintah Maroko sebagai bentuk implementasi dari penerapan demokrasi yang 
dijalankan oleh Raja Mohammed VI di negaranya pada dasarnya bisa mengancam atau 
sedikit membuat takut warga negara lain khususnya yang memeluk agama Islam 
seperti Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk melanjutkan studinya di 
Maroko karena diberlakukannya undang–undang yang terlihat begitu menyudutkan 
warga Islam di Maroko dan hal itu dapat menimbulkan dampak negatif dari 
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diterapkannya undang-undang tersebut antara lain warga negara lain ataupun 
masyarakat di Maroko yang beragama Islam akan senantiasa was-was ketika tinggal di 
Maroko. Hidup mereka tidak akan pernah tenang karena akan senantiasa dicurigai 
sebagai aliran Islam garis keras. Undang-undang yang mengatur masalah pendidikan 
di Maroko tersebut mungkin bisa dilakukan pengkajian ulang untuk meminimalisir 
pengurangan peminat melanjutkan studi di negara yang terkenal dengan sebutan Al-
Maghriby tersebut. Memang, tujuan dari pemerintah Maroko sudah baik yaitu 
meminimalisir gerakan radikal Islam karena memang gerakan radikal tersebut begitu 
meresahkan kehidupan masyarakat manapun.  

Jika pemerintah Maroko memang benar-benar menerapkan sistem demokrasi, 
maka pada dasarnya setiap orang yang berada di Maroko mendapatkan kebebasan di 
mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. 
Tindakan pemerintah Maroko untuk meminimalisir gerakan radikal Islam bisa 
dilakukan dengan cara lain, bukan lagi menggunakan undang-undang yang melarang 
segala atribut yang berbau dan berhubungan dengan Islam berlaku di masyarakat yang 
seolah-olah pemerintah telah membeli dan mengambil hak azasi yang dimiliki orang 
Muslim yang ada di Maroko. Padahal, baik dia itu orang beragama Kristen, Katolik, 
Hindu, Budha, Islam dan berasal dari ras manapun pada dasarnya telah memiliki hak 
asasi masing-masing yang pantas atau boleh mereka pergunakan karena itu hak 
mereka dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan. 
Karena pada dasarnya penerapan sistem demokrasi yaitu menghargai segala kebebasan 
atau hak azasi yang dimiliki oleh tiap individu yang tidak bertentangan dengan 
hukum-hukum yang ada. 
 
 

Ukhie Wahida Puspita Laksmi, mahasiswa Sekolah Tinggi 
Ilmu Dakwah Al-Hadid, Surabaya 

e-mail: kai.alwaysshine@gmail.com 
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Sektor Pertanian RI–Maroko Membuka Jalan Baru 
 

Oleh: Galuh Bahana Saputra 
 

Hubungan bilateral antara Maroko dengan Indonesia merupakan kerjasama yang 
telah lama terjalin. Kerjasama Indonesia dengan Maroko terjalin sejak kedatangan 
Presiden RI pertama Ir Soekarno ke Maroko atas undangan Raja Mohammed V. 
Indonesia memulai kerjasama dengan Maroko dimulai dari kerjasama politik. Maroko 
mengakui kedaulatan Indonesia. Dan dilanjutkan ke kerjasama lainnya. Terutama 
undangan Ir. Soekarno kepada Maroko dalam Konferensi Asia-Afrika yang akan 
digelar di Indonesia. Kemudian berlanjut kerjasama di berbagai bidang. Mulai dari 
bidang politik, sosial-budaya, pariwisata, pendidikan, industri, HAM, transportasi, dan 
lain-lain. 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di masing-masing negara. Hubungan 
kerjasama RI–Maroko sektor pertanian perlu dipererat lagi. Hubungan bilateral yang 
telah terjalin selama 50 tahun akan sangat mempengaruhi kerjasama di bidang ini. 
Indonesia merupakan satu dari negara agraris terbesar di dunia. Maroko juga 
merupakan negara subur, namun keterbatasan lahan menyebabkan Maroko tidak bisa 
berkembang di sektor itu. 

Indonesia memiliki iklim tropis. Keadaan iklim ini sangat menguntungkan bagi 
Indonesia. Curah hujan yang tinggi, tanah yang subur, dan lahan yang luas merupakan 
keunggulan Indonesia dalam kerjasama sektor pertanian dengan Maroko. Namun 
dalam hal ini Indonesia bukan tidak memiliki kelemahan. Kekurangan tenaga ahli 
merupakan masalah serius yang harus diatasi Indonesia. Dalam hal ini Maroko 
merupakan partner kerjasama yang cocok dengan Indonesia. Maroko memiliki banyak 
tenaga ahli pertanian. Mereka dapat bekerjasama dalam hal penyediaan bibit unggul, 
bersama mengatasi permasalahan dalam penanggulangan serangan hama, pengaturan 
saluran irigasi dan lain-lain. (langittosky.blogspot.com) 

Perlu diketahui, Maroko merupakan penghasil fosfat nomor satu di dunia. 
Indonesia tak lain pengimpor pupuk fosfat dari Maroko. Dengan pengintensifan 
kerjasama di bidang pertanian, maka Indonesia akan lebih erat bekerjasama dengan 
Maroko. Maroko dapat menyuplai kebutuhan pupuk di Indonesia, sehingga kebutuhan 
pupuk dalam negeri aman tanpa khawatir terjadi kelangkaan pupuk. Dengan begitu 
Indonesia dapat mengkonsentrasikan diri dalam pengembangan sektor pertanian. 

Berikut merupakan data yang diperoleh dari www.aksesdeplu.com, untuk produk 
makanan dan minuman, kopi menanduduki peringkat teratas dengan nilai USD 7,42 
juta. Urutan kedua adalah rempah-rempah dengan nilai USD 592 ribu. Untuk produk 
mentah hewani/nabati, produk minyak sawit mentah menduduki peringkat pertama 
dengan nilai USD 7,75 juta, diikuti minyak sawit olahan dengan total USD 1,08 juta. 
Nilai ekspor diatas dapat meningkat lagi seiring dilakukannya pengintensifan 
kerjasama sektor pertanian. 

Maroko dapat melakukan kerjasama dengan Indonesia dengan mengirim tenaga 
ahli pertanian ke Indonesia. Keuntungan lain dari terjalinnya kerjasama ini adalah 
tenaga ahli Maroko mendapat pekerjaan di Indonesia. Ini dapat membantu Maroko 
dalam mengurangi angka pengangguran. Keuntungan Indonesia lainnya adalah hasil 
pertanian yang dipasarkan di Maroko berupa rempah-rempah, sayuran, dan tanaman 
obat (jamu). Maroko tidak memiliki tanaman obat sebesar Indonesia yang mencapai 
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30.000 jenis tanaman obat. Indonesia dapat meluaskan pemasaran tanaman obat keluar 
negeri dan Maroko salah satu tujuan ekspor tanaman obat Indonesia. Kebutuhan 
Maroko akan herbal dapat terpenuhi, sedangkan Indonesia dapat lebih mengenalkan 
obat herbal ke dunia melalui perdagangan ke luar negeri. 

Namun kendala yang harus dihadapi sekarang adalah keadaan geografis yang 
sangat tidak menguntungkan. Jarak Indonesia dengan Maroko terlampau jauh. Hal ini 
dapat menyebabkan rakyat Maroko kurang mengenali Indonesia. Dan mereka 
cenderung mengenal daerah Barat. Begitu pula rakyat Indonesia, mereka mengalami 
kesulitan dalam memasarkan produk pertanian mereka ke Maroko. Hal ini perlu 
diperhatikan oleh ke dua belah pihak. Penyediaan alat guna melancarkan pengiriman 
produk sangatlah vital perannya. Demi kelancaran kerjasama ini kemudahan 
pengiriman barang adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Di pihak Maroko, Maroko 
harus berjuang mengenalkan kepada masyarakatnya tentang produk Indonesia yang 
dipasarkan di Maroko. 

Dalam kerjasama sektor pertanian ini, Indonesia dan Maroko dapat meluaskan 
kerjasamanya di bidang pendidikan. Mahasiswa Indonesia yang masih kurang 
berminat untuk melanjutkan studi ke Maroko. Padahal Maroko menyediakan beasiswa 
tiap tahunnya bagi pelajar Indonesia yang akan melanjutkan studi ke Maroko. 
Kerjasama sektor pertanian ini dapat mendorong minat pelajar Indonesia untuk 
melanjutkan studi ke Maroko. Dengan Indonesia mengirimkan pelajarnya ke Maroko 
untuk dididik sebagai tenaga ahli pertanian. Hal ini dapat menjadi nilai investasi 
jangka panjang bagi 2 negara yang telah lama bersahabat. 

Indonesia merupakan mitra kerja Maroko sejak lama. Dengan kerjasama yang 
telah dilakukan selama 50 tahun di berbagai bidang. Akan sangat bermanfaat bagi ke-2 
negara dengan berbagai kerjasama yang terjalin. Sarana transportasi, sektor perikanan, 
keimigrasian, sosial budaya, tata kota, dan pariwisata merupakan sektor selain 
pertanian yang memerlukan kerjasama lebih intensif. 

Melalui adanya kerjasama pertanian, Indonesia dan Maroko diharapkan dapat 
membuka jalan baru kerjasama Indonesia Maroko. Meningkatkan kesejahteraan dari 
masing-masing negara merupakan tujuan utama dari setiap kerjasama yang terjalin. 
Mempererat kerjasama ke dua negara yang akan mengeratkan hubungan kekeluargaan 
yang telah terjalin lama, mengatasi bersama krisis global yang terjadi sekarang, 
pengentasan kemiskinan, mewujudkan stabilitas ke dua negara dan bersiap dalam 
menghadapi masa yang akan datang. 
 
 

Galuh Bahana Saputra, mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang 
e-mail: aiu_cyut@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 55 

Kekuatan Poros Indonesia Maroko 
Oleh: Dwi Maslikhah Ardiana 

 
Indonesia merupakan sebuah negara yang tidak bisa dipisahkan dengan negara 

lain karena pada intinya sebuah negara itu sama dengan seorang makhluk hidup yang 
tidak dapat hidup sendiri sehingga negara juga bersifat sosial. Negara bersifat sosial 
diartikan bahwa suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dan kerjasama 
dengan negara lain. Kerjasama sendiri berasal dari kata kerja dan sama yang berarti 
bekerja secara bersama. Indonesia sebagai sebuah negara sudah menjalin kerjasama 
dengan banyak negara dunia. Kerjasama itu bisa bersifat bilateral (kerjasama dua 
negara) maupun kerjasama regional yaitu kerjasama dengan negara sekawasan. 

Salah satu kerjasama bilateral yang sudah dilakukan Indonesia sejak lama adalah 
kerjasama antara Indonesia dan Maroko. Kerjasama di era modern telah dimulai ketika 
Maroko turut aktif dalam Konferensi Asia Afrika yang salah satu pencetus konferensi 
itu adalah Indonesia pada tahun 1955 di Bandung Jawa Barat. Peran aktif Maroko di 
KAA direspon baik oleh pemerintah Indonesia. Empat tahun setelah kemerdekaan 
Maroko dari Kolonial Perancis tepatnya pada tanggal 2 Mei 1960, Presiden Soekarno 
berkunjung di Rabat bertemu dengan Raja Mohammed V. Presiden Soekarno sendiri 
merupakan presiden pertama yang datang ke negara Maroko setelah Maroko 
memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1956. 

Kedatangan Presiden Soekarno ke Maroko menunjukkan bahwa Indonesia telah 
mengakui Maroko sebagai sebuah negara. Hubungan persahabatan Indonesia ini yang 
membuat Raja Mohammed V memberi kenang-kenangan dengan memberikan nama 
sebuah jalan di jantung kota Rabat dengan nama Rue (jalan) Soekarno. Nama 
Soekarno diambil karena Soekarno dianggap sebagai tokoh revolusioner yang 
membangkitkan semangat kemerdekaan negara-negara di Asia Afrika. Nama lain yang 
digunakan adalah Bandung dan Jakarta. Nama ini juga digunakan sebagai nama rue 
(jalan) di Kota Rabat. Penghargaan Maroko atas Indonesia direspon baik oleh Presiden 
Soekarno dimana Presiden Soekarno juga mengambil nama Casablanca yang 
merupakan kota perdagangan dan pelabuhan terpenting di Maroko sebagai nama jalan 
di Jakarta. Hubungan yang akrab Indonesia dan Maroko sejak lama membuat 
Indonesia dan Maroko dianggap sebagai saudara tua Indonesia. 

Kerjasama antara Indonesia dan Maroko terus berlanjut sampai sekarang. Hal ini 
bisa kita lihat dari sektor pendidikan. Setiap tahun Pemerintah Maroko melalui AMCI 
menawarkan beasiswa kepada Indonesia melalui departemen agama. Sejumlah 
Universitas di Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas 
di Maroko, seperti Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang telah menjalin 
kerjasama dengan tiga universitas di Maroko yaitu Universitas Ak-hawayn di Ifranc, 
Universitas Sidi Muhammad bin Abdillah di Fez dan Universitas Maulay ismail di 
Mekncs. Pertukaran mahasiswa setiap tahun dilakukan antar universitas tersebut. 

Pelajar dan mahasiswa Indonesia sebagian besar lebih memilih untuk belajar di 
Universitasr Al-Azhar Mesir. Pelajar Indonesia di Mesir berjumlah kurang lebih 4.550 
orang dan (hampir 99 % di Universitas Al- Azhar). Gejolak politik yang terjadi di 
negara Mesir membuat pemerintah Indonesia lebih berhati-hati dalam melakukan 
pengiriman mahasiswa ke Mesir karena Mesir dianggap kurang aman untuk warga 
negara Indonesia. Alternatif tujuan warga negara Indonesia yang ingin belajar ke 
Mesir bisa dipindahkan ke Maroko mengingat negara ini juga sangat kental dengan 
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Islaminya. Pemerintah Indonesia bisa lebih mengoptimalkan kerjasama pertukaran 
pelajar dan mahasiswa Indonesia Maroko agar bisa saling belajar tentang sistem 
pendidikan di masing-masing negara. Program lain yang bisa dikembangkan oleh 
pemerintah Indonesia adalah program pembelajaran jarak jauh dimana mahasiswa 
Maroko bisa belajar dosen dari Indonesia dan sebaliknya mahasiswa Indonesia bisa 
belajar dosen dari Maroko dengan teleconference. Program yang tidak kalah menarik 
adalah program sandwich untuk guru dan dosen, dimana seorang dosen bisa belajar di 
Universitas Maroko dan Indonesia agar lebih memahami pembelajaran di masing-
masing negara dan bisa sharing sistem pendidikan yang cocok. 

Kerjasama pariwisata juga bisa dikembangkan antara Indonesia dan Maroko. 
Peluang kerjasama dengan sebuah negara tidak dilihat dari peluang pasar secara 
sempit yaitu seberapa banyak kunjungan wisata Maroko ke Indonesia. Hal yang perlu 
dikembangkan juga adalah dari pengembangan produk atau pengembangan kapasitas 
(capacity building). Indonesia bisa banyak belajar dari Maroko tentang pengembangan 
pariwisata Maroko karena Maroko merupakan negara yang juga kaya akan tempat 
pariwisata. Daya tarik pariwisata Maroko hampir sama dengan yang dimiliki 
Indonesia yaitu pantai indah di pinggiran kota pesisir seperti Pantai Agadir yang 
dikenal dengan penjara di tengah laut yang hampir sama dengan Pulau 
Nusakambangan yang dimiliki Indonesia, Maroko juga memiliki tempat bersejarah 
seperti Gua Hercules, penjara portugis dan Indonesia memiliki tempat bersejarah 
seperti Lawang Sewu. Kesamaan objek wisata antara Indonesia dan Maroko bisa 
membuat kedua negara belajar tentang penataan dan pengembangan sektor wisata di 
masing-masing negara. Indonesia juga bisa menjadikan negara Maroko sebagai tempat 
mempromosikan pariwisata demikian sebaliknya Maroko bisa mempromosikan wisata 
ke Indonesia. Indonesia juga bisa membuka sektor investasi untuk hotel, restoran atau 
tempat hiburan di Maroko mengingat Maroko adalah negara yang kaya tempat wisata. 

Hal yang tidak kalah menarik adalah adanya kota pelabuhan laut internasional 
seperti Casablanca yang terbesar di Afrika Utara. Indonesia bisa belajar tentang 
penataan kota ini mengingat Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki 
pelabuhan laut. Maroko merupakan negara pertanian yang subur, Maroko juga negara 
perikanan karena berada di pantai Samudra Atlantik dan Laut Tengah. Hal yang sama 
dengan Indonesia yang dikenal dengan negara agraris dan bahari. Kesamaan ini bisa 
membuat kedua negara saling belajar tentang pengelolaan pertanian dan perikanan. 

Komoditi ekspor Indonesia ke Maroko adalah lemak hewan, sayuran dan 
minyak, sedangkan Maroko negara penghasil fosfat terbesar di dunia yang salah 
satunya bisa diekspor ke Indonesia. Perdangangan antar Indonesia dan Maroko sudah 
terjadi dua arah di mana kedua negara bisa bertindak sebagai eksportir sekaligus 
importer. Hubungan simbiosis mutualisme ini bisa terus dikembangkan untuk 
kelangsungan kedua negara. 

Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim dengan 88% beragama Islam 
dari 238 juta rakyat Indonesia. Maroko juga negara muslim dengan 99% memeluk 
agama Islam. Kesamaan latar belakang ini membuat kehangatan hubungan Indonesia 
dan Maroko bisa terjaga. Kerjasama yang continue Indonesia dengan Maroko bisa 
mengurangi ketergantungan Indonesia dari negara-negara maju dunia Barat. 
 

Dwi Maslikhah Ardiana, mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang 
e-mail: dwimas_dhena@yahoo.com 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 57 

Integrasi Sosial dan Budaya 
Meningkatkan Relasi Diplomatik RI-Maroko 

 
Oleh: Desi Arini Lestari Pratiwi 

 
Sebelum melangkah dan membahas hubungan diplomatik Indonesia dan 

Maroko, alangkah bijaknya apabila kita mengintropeksi keadaan negara sendiri. 
Melihat kondisi Indonesia yang saat ini memiliki 33 provinsi dan dikenal sarat 
kemajemukannya, berpeluang menimbulkan sengketa. Sekilas mengingat sejarah 
perkembangan Indonesia yang tidak terlepas dari konflik sosial yang biasanya 
berujung kekerasan dan menyebabkan disintregasi antarmasyarakat Indonesia sendiri. 
Sejarah mengingatkan kita tentang pengalaman peperangan antar kerajaan yang 
dikarenakan faktor kurangnya hubungan dan komunikasi sosial. 

Terlebih karena perbedaan adat dan budaya. Hal ini menyebabkan mudahnya 
pihak luar mengadu domba kedua pihak. Adat dan budaya yang berbeda telah 
mengkonstruksi pemikiran setiap individu menjadi fanatis terhadap suku dan ras 
masing-masing. Sebagai Warga Negara Indonesia kita memiliki landasan yang sangat 
kuat yang telah dijadikan pegangan, yaitu Bhineka Tunggal Ika, “Berbeda–beda tapi 
satu jua”, yang artinya walaupun berbeda kita tetap sama. Lahir dan besar di bawah 
naungan negara yang sama, lahir dan besar sama dari perjuangan para leluhur. Jika 
kita tidak berusaha menciptakan kehidupan yang madani dari sekarang, maka susah 
untuk menjalin hubungan diplomatik. Ke depannya kita akan menghadapi arus 
globalisasi yang lebih kuat lagi karena tantangan zaman semakin meningkat. Agar kita 
mampu untuk melawan arus dan unjuk diri sebagai bangsa yang terlahir dari cita-cita 
suci dan perjuangan sengit bambu runcing. 

Oleh sebab itu, kita harus memiliki strategi jitu untuk bersaing. Strategi yang 
meningkatkan dan menunjukkan kualitas bangsa. Memahami kekurangan dan 
kelebihan sendiri dalam segala aspek kehidupan merupakan cara termudah dan 
sederhana untuk membangun negeri ini. Keberagaman dan heterogenitas etnis 
masyarakat Indonesia merupakan kelebihan yang sudah ada sejak dahulu kala. Jika 
tidak diatur secara sistematis, salah sedikit lawan dapat memanfaatkan kesempatan 
tersebut. Kehidupan suatu bangsa dicerminkan dalam kehidupan sosial bangsa 
tersebut. Budaya sendiri merupakan identitas bangsa, suatu negara tidaklah lahir dan 
dikenal tanpa kebudayaan. Namun selain ada kelebihan, ada kekurangan yang perlu 
mendapat perhatian lebih. Salah satu penyakit kronis yang sedang menjangkiti tubuh 
negeri ini adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), yang mengakibatkan 
keserakahan dan surutnya semangat nasionalisme. Kehidupan mulai mengarah ke 
individual dan materialis, lama-kelamaan hal ini dapat menyebabkan disintegrasi 
sosial dalam masyarakat. 

Namun jika integrasi sosial dalam negeri ini terwujud, maka hubungan dengan 
negara Maroko pun mudah dijalankan. Kenapa mesti Maroko? Jawabannya karena 
negara ini merupakan salah satu negara yang mengagumi Indonesia karena dianggap 
mampu menjalankan Islam sejalan dengan modernisasi, semangat yang luar biasa dari 
para pendahulu, serta keanekaragaman adat dan budaya dalam naungan pemerintahan 
yang demokratis. 

Hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko yang sudah terjalin sejak 
pertengahan abad 14 Masehi hingga sekarang ini, memiliki banyak kesamaan 
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kebijakan dan pandangan dalam menyikapi berbagai isu regional maupun 
internasional. Belum lagi posisi geografis dua negara benar-benar strategis. Di mana 
letak Indonesia yang dikelilingi dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia menjadi jalur 
strategis perdagangan. Sedangkan Mroko sendiri, letaknya yang berada di perairan 
Samudera Atlantik dan Laut Tengah, sehingga menjadi jalur strategis pertemuan sosial 
budaya, sehingga kedua negara ini mudah beradaptasi dan menjalin hubungan 
diplomatik. 

Bagaimanapun juga hubungan yang harmonis ini dapat terancam apabila terjadi 
ketimpangan sosial di dalam tubuh bangsa masing-masing negara. Maka penting bagi 
Indonesia sendiri untuk meningkatkan integrasi sosial dan budaya sendiri, agar ke 
depannya negara Maroko tidak ragu untuk terus menjalin hubungan diplomatik 
dengan bangsa Indonesia. Kita tengok kembali hubungan diplomatik Indonesia dan 
Maroko tempo dulu, yang menyebabkan semakin akrabnya Indonesia dan Maroko. Di 
mana mereka menjadikan Indonesia sebagai referensi inspirasi untuk kebebasan 
negara mereka. Awal perjuangan di tahun 1952 didahului dengan pemberontakan, 
setelahnya pada tahun 1954 mereka mengumandangkan kemerdekaannya. 

Namun baru pada tahun 1957 mereka memperoleh kedaulatan. Sama dengan 
Indonesia yang saat itu memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, namun 
baru tahun 1949 berdaulat. Berdaulatnya Maroko tidak terlepas dari pengaruh kerja 
diplomasi Asia-Afrika yang dikawal Soekarno-Nehru-Naste dan Tito yang berjuang di 
forum PBB demi kedaulatan Maroko. Menyadari hal ini sebenarnya Indonesia 
memiliki peluang yang besar menjadi negara yang maju, betapa tidak hal ini sungguh 
sangat mengesankan karena Indonesia berpartisipasi memperjuangkan kedaulatan 
negara Maroko. Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa pejuang yang gigih, bangsa 
pelaut ulung. Belum lagi didukung sumber daya alam yang memadai, namun 
sayangnya belum dikelola dengan baik. Jika kita tetap ingin berdampingan secara 
harmonis dengan negara lain terkhusus negara Maroko yang notabene-nya sahabat 
terdekat Indonesia, namun kurang dikenal oleh rakyat Indonesia, kalaupun ada hanya 
segelintir kalangan. 

Perlu diperhatikan bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan 
Maroko ke depannya. Hubungan yang baik lahir dari akar komunikasi sosial dan 
budaya yang lancar, sehingga kerjasama dalam bidang yang lain seperti ekonomi, 
politik, teknologi, masyarakat, pertahanan-keamanan dapat menjadi lancar pula. 
Karena itu integrasi sosial budaya di Indonesia perlu dipelihara dan ditingkatkan untuk 
menjaga mutu keberagaman bangsa ini, agar lebih mudah meningkatkan hubungan 
diplomatik dengan negara Maroko yang memiliki banyak persamaan. Karena itu 
bangsa Indonesia harus menjalankan revolusi komunikasi sosial dan budaya yang 
lebih intens. 

Salah satu cara yang penulis anggap mampu adalah dengan memanfaatkan 
keanekaragaman adat dan budaya yang sungguh luar biasa banyak di Indonesia ini 
melalui promosi pentas budaya dan pelestariannya, dengan memanfaatkan 
kelembagaan budaya yang dikelola mahasiswa. Salah satu lembaga nasional yang 
penulis ketahui bergerak dalam bidang kebudayaan adalah ILMIBSI (Ikatan Lembaga 
Mahasiswa Seni, Budaya dan Sastra Indonesia) yang memiliki visi mengawal 
kebudayaan bangsa Indonesia. Sehingga secara langsung mahasiswa dapat berperan 
aktif dalam hubungan diplomatik. Karena tidak adil rasanya apabila membahas 
tentang negara ini dan pemerintahnya tanpa melibatkan para pemuda atau pelajar di 
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dalamnya. Karena pada dasarnya pemuda adalah tulang punggung kelangsungan hidup 
negara. 

Kita berharap hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko baik di masa lalu, 
sekarang maupun yang akan datang dapat lebih memawaskan diri kita, bahwa banyak 
yang harus dibenahi di negeri ini. Kepincangan moral yang melanda dapat membuat 
malu. Sejatinya di luar ingin berkembang, tapi kerdil di dalam negeri sendiri. 
Membanggakan kekuatan diplomasi, tapi roda kehidupan luhur yang ada di dalam 
semakin keropos oleh kelalaian para pemimpinnya. 

Akhirnya, terlepas dari ajang ini semoga harapan dalam tulisan setiap penulis 
yang telah hadir di ruang anda dapat ditindaklanjuti, agar tidak hanya menjadi bahan 
pengisi situs. “Tidak ada yang negatif jika kita mau berpikir dan bertindak positif”. 
 
 

Desi Arini Lestari Pratiwi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar 
e-mail: deshyarynhy@yahoo.com 
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Sunan Kalijaga dan Lyusi: 
Potret Kearifan Lokal Dua Negara 

 
Oleh: Ringga Arif Widi Harto 

 
Secara geografis, Indonesia merupakan negeri yang terletak di kawasan Asia 

Tenggara. Sedangkan Maroko sebuah negeri yang berada di kawasan Afrika Utara. 
Terlepas dari perbedaan yang sangat kentara dari segi geografis kedua negara, terdapat 
warisan kebudayaan yang hingga sekarang masih hidup dan terpelihara dengan baik di 
tengah masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. 

Nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) sebagai proses interaksi, akulturasi, dan 
inovasi masyarakat selama ratusan bahkan ribuan tahun menyimpan makna filosofis 
yang menjiwai setiap masyarakat sebagai kesatuan yang hidup dan berkembang, tentu 
dalam konteks yang mencakup tataran makrososiologis. 
 
Sunan Kalijaga, Sosok Panutan 

Sebagai seorang yang berasal dari golongan bangsawan sisa-sisa kejayaan 
Kerajaan Majapahit sekitar abad XVI, Kalijaga yang bernama kecil Raden Sahid 
memiliki sifat yang “nguwongke” sesama manusia. Ini terbukti ketika dia menentang 
ketidakadilan sosial, di mana adanya kesenjangan sosial yang begitu ironis antara si 
kaya dan si miskin. Bermodal “kenekatan”, Lokajaya (nama Sahid ketika menjadi 
perampok) mencuri barang-barang dan harta benda orang-orang kaya untuk dibagikan 
kepada rakyat kecil yang membutuhkan. 

Karena pada saat itu sedang terjadi ketidakstabilan ekonomi maupun politik di 
negeri Majapahit. Dalam aksinya tersebut, berjumpalah dia dengan Sunan Bonang 
yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Sunan Bonang memerintahkan 
kepada Raden Sahid untuk tetap di sisi sungai dan jangan pergi ke mana-mana 
sebelum dia kembali. 

Ini sebagai bentuk interaksi antara guru-murid, walaupun saat itu Sunan Bonang 
belum mengakui bahwa Sahid muridnya. Waktu terus berganti, Sahid terus melakukan 
pendekatan terhadap “Sang Hyang Murbeng Dumadi”, dengan duduk tafakur di tepi 
sungai menanti kedatangan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang menghampiri 
Sahid yang tubuhnya sudah tertutupi oleh tumbuhan yang rimbun, segeralah Sahid 
tersadar bahwa di depannya adalah Sunan Bonang. 

Dari peristiwa tersebut, Sunan Bonang memberikan nama kepada Raden Sahid 
yakni Sunan Kalijaga (orang yang menjaga sungai). Semenjak itu Kalijaga melakukan 
pendalaman ajaran agama Islam dan turut menyebarkannya dengan cara khas. Islam 
sebagai agama semesta rahmatan lil’alamin yang datang untuk membawa kedamaian, 
dalam praktik penyebarannya dilakukan dengan cara yang damai pula. 

Sunan Kalijaga tidak menghilangkan budaya masyarakat Jawa sebelum Islam 
datang, malah justru melakukan akulturasi dan memodifikasi ritus-ritus yang 
sekiranya bertentangan dengan ajaran Islam. Karya Sunan Kalijaga misalnya: wayang, 
tembang “Lir-Ilir”, geguritan, macapatan, dan sebagainya. Sebagai sosok orang 
“linuwih” yang memiliki kemampuan yang lebih dalam ajaran agama, Sunan Kalijaga 
senantiasa mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia sebagai tokoh yang 
membangun dan mengembangkan kearifan lokal bumi pertiwi. Dan hingga kini, nama 
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Sunan Kalijaga diabadikan menjadi nama sebuah PTN Islam di Yogyakarta, yakni 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
Lyusi, Orang Suci Keturunan Nabi 

Lyusi yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Mas’ud Al-Yusi yang lahir 
pada tahun 1631 merupakan tokoh teladan Maroko yang membangun dan 
mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal secara gigih. Secara garis keturunan, Lyusi 
ini merupakan seorang keturunan dari Nabi Muhammad melalui Idris II, pendiri Kota 
Fez di Maroko. Sama dengan yang terjadi di Indonesia, pengkultusan (pemitosan) 
terhadap seorang tokoh juga berlaku di Maroko. Orang suci yang mendapat Baraka 
yakni semacam barokah baik dari garis keturunan maupun atas dasar kesaktiannya 
selalu mendapat tempat di hati masyarakat. 

Ketika Lyusi melakukan pengembaraan, dia bertemu dengan Syekh Ahmed bin 
Nasir Al-Dar’i yang merupakan tokoh sufi tersohor. Bergurulah dia kepada Syekh 
tersebut, dalam suatu kejadian di mana Syekh itu mengalami penyakit yang menjijikan 
pada kulitnya, para murid-murid lain tidak berani mendekati sang guru tersebut karena 
takut akan tertular. Namun ini tidak berlaku untuk Lyusi yang dengan kesadaran tinggi 
mengabdi pada gurunya. Pakaian sang guru dicucinya di sungai kemudian air perasan 
dari pakaian itu diteguknya. Seketika Lyusi bersinar wajahnya seperti mendapat 
keistimewaan layaknya Sunan Kalijaga ketika melewati ujian menjaga sungai. 

Kejadian kedua yang sangat penting dalam perjalanan Lyusi adalah ketika 
berjumpa dengan Sultan Mulay Ismail yang memerintah di Maroko sekitar tahun 
1668. Ketika Sultan membangun istananya yang mewah dan megah, tentu saja 
membutuhkan para pekerja yang banyak jumlahnya. Yang tragis adalah peristiwa di 
mana para pekerja-pekerja itu diperlakukan secara semena-mena. Bahkan banyak yang 
sakit, kemudian tewas dan dikubur di lokasi pembangunan istana dan tembok 
kerajaan. Sebagai seorang suci, Lyusi memperingatkan kepada Sultan agar berbuat 
yang manusiawi terhadap manusia lainnya. Karena manusia merupakan ciptaan Allah. 
Karena Sultan tidak mengindahkan perkataan Lyusi ini, maka tanda Baraka (semacam 
kesaktian) dikeluarkan dan akhirnya Sultan mematuhi perkataan Lyusi. 
 
Bagaimana Melihat Kearifan Lokal? 

Dari segala perbedaan budaya yang dimiliki oleh dua negara yakni Indonesia 
dan Maroko, dapat ditarik garis besar persamaannya adalah sebagai pemeluk agama 
Islam. Uraian di atas yang berisi tentang salah satu contoh nilai kearifan lokal melalui 
tokoh Sunan Kalijaga dan Lyusi menjadikan gambaran awal untuk lebih memperkaya 
wawasan pengenalan dan pembelajaran budaya dan tradisi masing-masing negara 
bangsa yang notabene mempunyai ciri khasnya. Mempelajari keanekaragaman akan 
mendekatkan manusia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan bermacam-
macam suku bangsa dan budaya agar tiap-tiap manusia itu saling kenal-mengenal dan 
membangun komunikasi yang baik untuk bersama mengelola, memanfaatkan, dan 
menjaga bumi sebagai seorang khalifah. Budaya yang berkembang sangat dipengaruhi 
oleh keadaan sosial, politik dan ekonomi suatu wilayah, dan apabila perbedaan ini 
disikapi secara baik maka kerjasama Indonesia dan Maroko akan semakin kuat. 
 

Ringga Arif Widi Harto, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
email: screw_rhif@yahoo.co.id 
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Bagaimana Menempuh Studi di Maroko? 
 

Oleh: Whinda Industranaya Cintia Dewi 
 

Secara geografis negara Maroko terletak di ujung utara benua Afrika dan 
berbatasan di sebelah utara dengan Laut Tengah, sebelah timur dengan Aljazair, 
sebelah selatan dengan Mauritania dan sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Seperti 
yang kita ketahui, Maroko terletak di antara Laut Tengah dan Samudra Atlantik. Oleh 
sebab itu di daerah tersebut tidak kalah dengan benua di Asia, yaitu subur, hijau dan 
terdapat pengairan di mana–mana. Maroko merupakan negara pertanian terkemuka 
dan unggul di Afrika. Negara Maroko juga ikut andil dalam Liga Arab yang 
bermarkas di Cairo. Selain pertanian, Maroko juga membuka universitas terkemuka. 
Program pendidikan di sana tidak kalah dengan negara lain. Di sana disediakan 
beasiswa untuk pelajar yang ingin meneruskan studinya. Dengan komoditas yang 
unggul seperti itu, maka negara Maroko memiliki hubungan kerjasama yang baik antar 
negara yang satu dengan negara yang lain. Salah satunya adalah negara Indonesia. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan bagian dari Asia 
Tenggara. Begitu juga Indonesia, memiliki tanah yang subur sehingga hasil pertanian 
melimpah terutama kopi. Penghasil kopi terbesar salah satunya adalah negara 
Indonesia. Konsumsi tersebar kopi adalah negara Maroko sehingga dapat disimpulkan 
hubungan antara Indonesia dan Maroko sangatlah erat. Untuk pertukaran pelajar dan 
pendidikan yang dikirim dari Indonesia ke negara Maroko juga lumayan banyak. 

Untuk sejarah pada masa lampau Indonesia memiliki sejarah tentang penyebaran 
agama Islam yang sangatlah luas yaitu sejak pertengahan abad 14 Masehi ketika 
musafir terkenal Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari Maroko menuju Mesir, 
India, dan akhirnya tiba di Indonesia di Kerajaan Samudera Pasai, Aceh. Begitu juga 
Maulana Malik Ibrahim, salah satu sesepuh Walisanga, yang lebih dikenal dengan 
nama “Syeikh Maghribi” juga datang dari negara ini. 

Pada zaman modern, hubungan diperkuat lagi. Tahun 1955, Maroko turut aktif 
berperan di Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat. Dan tahun 1956, 
Maroko merupakan salah satu negara pertama di Afrika Utara yang meraih 
kemerdekaan dari kolonial Perancis. Empat tahun kemudian, 2 Mei 1960, Presiden 
Soekarno tiba di kota Rabat bertemu Raja Mohammed V. Soekarno merupakan 
presiden pertama yang datang ke negara itu. Ini awal hubungan diplomatik Indonesia 
dan Maroko. Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang 
membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

Dilihat dari sejarahnya, hubungan Maroko dan Indonesia mengalami 
peningkatan. Baik di sektor diplomasi, pertanian, sosial-budaya dan bahkan dalam 
sektor pendidikannya. Pendidikanya berupa spesifikasi universitas tertua di dunia. 
Prospek pendidikan di Maroko tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah setempat 
dalam menggalang program wajib belajar serta penyediaan sarana dan prasarana 
dengan anggaran yang memadai, sebagai negara yang giat menggalakkan program 
pencerdasan bangsa. Popularitas Maroko di bidang pendidikan untuk mahasiswa asing 
belum setingkat Mesir atau negara-negara di Eropa. Hal itu kita lihat dari jumlah 
mahasiswa asing yang ada di Maroko yang belum melampaui angka 4.000. Namun 
jika kita memandang secara objektif, hal itu bukan karena mutu pendidikan yang 
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kurang baik, karena banyak aspek positif yang barangkali tidak didapatkan di negara 
lain, misalnya beasiswa. 

Di Maroko, seluruh mahasiswa asing yang diterima di salah satu perguruan 
tinggi baik tingkat S1 ataupun yang lebih tinggi diberi hak mendapatkan beasiswa. 
Beasiswa tersebut akan disalurkan kepada mahasiswa yang bersangkutan jika dia 
memiliki prestasi bagus (lulus ujian). Namun kendalanya, tidak semua calon 
mahasiswa dapat diterima belajar, karena pemerintah Maroko telah menetapkan kuota 
bagi setiap negara, berdasarkan anggaran yang telah disediakan oleh Agen Kerjasama 
Internasional. 

Untuk Indonesia sendiri hubungan tersebut terjalin di Universitas Islam Agung 
Semarang. Rektor kampus tersebut mengatakan akan mengadakan kerjasama dengan 
empat universitas di Maroko yaitu Al Akhwayn University, Moulay Ismail University, 
Sidi Muhamed ben Abdallah University, dan Cadi Ayyed University. Kerjasama 
dengan empat universitas tersebut akan lebih dititikberatkan pada pertukaran 
mahasiswa maupun dosen, penelitian bersama, pengembangan dual program, 
pengembangan kurikulum dan laboratorium serta berbagai program pengembangan 
peradaban budaya Islam kontemporer. 

Setiap tahun Maroko menyediakan kuota sebanyak 15 beasiswa untuk Indonesia. 
Untuk mahasiswa Unissula akan diambil 5 beasiswa didasarkan pada kesiapan dan 
mutu calon mahasiswa yang akan dikirim. Untuk Unissula program tersebut sangatlah 
penting karena adanya kerjasama pendidikan baik dalam bentuk student exchange 
(pertukaran mahasiswa), join riset (penelitian bersama), dan lain sebagainya dapat 
memberikan kontribusi yang besar bagi Unisulla yang memiliki fakultas unggulan 
telah membuka jalan bagi para alumninya yang tertarik meneruskan pendidikannya di 
negeri Casablanca tersebut. 

Dari informasi yang dijelaskan di atas dapat kita simpulkan jika pelajar-pelajar 
Indonesia yang ingin meneruskan pendidikan yang disiplin ilmunya berupa agama 
Islam sangatlah tepat. Karena dari sejarahmya wali yang ada di Indonesia salah 
satunya adalah berasal dari Maroko. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa hubungan 
diplomatik berupa pendidikan tentang agama Islam sangatlah berkembang pesat di 
sana. Dengan pengaksesan yang mudah untuk mendapatkan beasiswa di sana, untuk 
universitas yang berbasis Islam dapat mengirimkan mahasiswa dan mahasiswinya 
yang akan menempuh studinya tanpa harus ada persaingan ketat. Karena pendidikan di 
sana tidak kalah baik dengan pendidikan yang ada di Cairo. 

Bagi calon mahasiswa dari Indonesia yang ingin kuliah ke Maroko (ke 
Universitas al-Qurawiyin atau universitas lain), dapat mendaftar melalui Departemen 
Agama RI, atau departemen lain. Departemen yang bersangkutan akan mengirimkan 
nama dan semua persyaratan kepada KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di 
Kerajaan Maroko di Kota Rabat. Oleh KBRI Rabat, berkas akan dikirim ke AMCI 
(L’Agence Marocaine de Cooperation Internationale). Selanjutnya AMCI 
mengirimkan berkas persyaratan ke Kementrian Pendidikan Tinggi Maroko untuk 
dikirim ke salah satu universitas atau perguruan tinggi Maroko, untuk mendapat 
persetujuan. Selanjutnya perguruan tinggi/universitas yang bersangkutan akan 
mengirimkan jawaban diterima atau tidaknya seorang calon mahasiswa kepada 
Kementrian Pendidikan Tinggi. Apabila institut/perguruan tinggi yang bersangkutan 
memberi persetujuan menerima seorang pendaftar sebagai mahasiswanya, maka 
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Kementerian Pendidikan Tinggi Maroko akan mengeluarkan surat Ruhkshoh 
(otorisasi) hak belajar di Maroko. 

Dengan mekanisme yang mudah seperti itu pastilah hubungan Maroko dan 
Indonesia tidak diragukan lagi. Jika kedua negara tersebut memiliki keloyalitasan 
dalam hubunganya, pastilah hubungan kedua negara tersebut akan saling diuntungkan. 
Karema itu kita tidak harus mencari sekolah yang terkenal di Mesir, karena di Maroko 
dengan mekanisme mudah dalam mendaftar dan sistem pendidikannya hampir sama 
dengan sistem pendidikan di Cairo. Maka para pemuda bangsa Indonesia yang 
nantinya akan menjadi penerus bangsa ini bisa mengembangkan potensinya yang 
besar setelah melakukan studi di Maroko untuk kejayaan Indonesia di kancah 
internasional. 
 
 

Whinda Industranaya Cintia Dewi, mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang 
e-mail : dewi.winda847@gmail.com 
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Menanti Maroko Baru 
 

Oleh: Syai’in Muhammad 
 

Dunia Arab, membentang dari Maroko hingga Pakistan. Luasnya wilayah dan 
kekayaan bumi yang melimpah membuat negeri yang berbahasakan arab sering 
mengalami gejolak politik. Gejolak politik tersebut ternyata bukan hanya banyaknya 
campur tangan asing. Namun bentuk pemerintahan yang otoriterlah menjadi pemicu 
gejolak politik tersebut. Kita mengetahui hampir semua bentuk pemerintahan di 
negara-negara Arab adalah pemerintahan berbentuk dinasti yaitu bersifat turun-
menurun. Sehingga timbul aksi massa yang menuntut perubahan konstitusi yang 
bersifat terbuka dan bebas. 

Di tengah negara-negara Arab mengalami situasi yang panas, ada sebuah negara 
Arab (berpenduduk besar) yang rakyatnya sangat lambat dalam merespon revolusi. 
Yaitu Maroko. Maroko adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional 
dengan sebuah parlemen terpilih. Tetapi konstitusi memberikan kekuasaan dan hak 
veto raja untuk membubarkan legislatif, memberlakukan keadaan darurat dan 
memiliki suara dalam menentukan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini raja 
mempunyai kekuatan mutlak dalam sebuah negara. Sehingga mempunyai andil besar 
dalam mengambil sebuah keputusan. 

Memang diakui bahwa Raja Maroko bisa dikatakan berhasil dalam mengelola 
negaranya. Walaupun angka pengangguran masih tinggi, namun jika kita berbicara 
soal pendidikan, pemerintah Maroko sukses dalam program pendidikan gratis hingga 
jenjang S3. Namun di balik itu, gerakan massa 1998 di Indonesia seharusnya menjadi 
pelajaran berharga bagi Maroko. Kekuasaan yang mutlak tidak akan berkuasa selama-
selamanya. Soeharto berakhir dengan cara tidak hormat yaitu diturunkan langsung 
oleh rakyatnya sendiri. Meskipun ekonomi Indonesia pada masa Soeharto bangkit 
dengan luar biasa hingga Indonesia dijuluki Macan Asia, namun karena kekuasaan 
Soeharto ketika itu diktator dan melakukan apapun agar kekuasaannya tidak jatuh ke 
tangan orang lain. Seperti membatasi hak siar media massa, mengawasi secara ketat 
gerakan pemuda, bekerjasama dengan negara-negara Barat, terlibat dengan peristiwa 
G-30S-PKI dan lain-lain. Akhirnya Soeharto menerima konsekuensinya, yaitu 
diturunkan dari kursi presiden oleh rakyatnya sendiri. Kebijakan yang tidak memihak 
pada rakyat membuat beberapa daerah menginginkan kemerdekaan dari Indonesia. 
Misalnya: NII, GAM Aceh, RMS Maluku, OPM Papua dan lain-lain. 

Begitu juga dengan Raja Mohammed VI, jika tidak melakukan perubahan total 
sesuai dengan tuntutan rakyatnya. Bisa-bisa nasibnya akan sama dengan presiden 
Soeharto. Walaupun ketika itu Soeharto sudah mengadakan perubahan, namun rakyat 
Indonesia masih menginginkan perubahan reformasi secara total. Dalam menganalisis 
gejolak politik di Indonesia, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi pembelajaran 
bagi Maroko, antara lain: 
 
1. Kekuasaan kepala negara otoriter 

Indonesia pernah berada di dalam kungkungan kekuasaan kepala negara 
bertangan besi. Sebut saja pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Selama puluhan 
tahun Indonesia diperintah oleh dua orang yang memegang kekuasaan dengan tangan 
besi, Soekarno dan Soeharto. Dua kepala negara yang sama, namun juga berbeda. 
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Persamaannya adalah sama-sama bertangan besi dan berkuasa lebih dari 15 tahun. 
Soekarno dengan dukungan partai beraliran nasionalis dan komunisme, sedangkan 
Soeharto dengan partai Golkar. Sedangkan perbedaannya adalah Soeharto lebih dekat 
dengan Amerika (Barat) sedangkan Soekarno condong ke Uni Soviet. Ketika suatu 
negara tergabung dalam salah satu blok (Barat dan Timur), maka campur tangan asing 
menjadi lebih leluasa terhadap perpolitikan di Tanah Air. Campur tangan asing 
biasanya memiliki kepentingan tersendiri dan merugikan suatu negara. Maka akan 
timbul gerakan separatis akibat ketidaknyamanan rakyat terhadap pemerintah. 

Jika Maroko belajar dari Indonesia, seharusnya Raja Mohammed tidak hanya 
menyerahkan kekuasaan lebih banyak dan membatasi pengaruh bisnis yang luas dari 
keluarga kerajaan. Namun harus ada reformasi di segala bidang. Adanya intervensi 
asing juga terlihat dengan banyaknya keputusan pemerintah yang bertolak belakang 
dengan sistem negara yang menggunakan dasar Islam, sehingga timbul pertentangan 
dengan pihak-pihak tertentu. 

Keinginan rakyat Maroko adalah reformasi konstitusi dalam mereduksi 
wewenang raja dengan dibentuknya parlemen dan mengakhiri kekuasaan mutlak raja. 
Jika Selama ini, perdana menteri dipilih langsung oleh raja. Maka rakyat 
menginginkan untuk diberi kesempatan memilih perdana menteri. Jadi demokrasi 
tidak hanya di bidang ekonomi dan pendidikan saja. Tetapi demokrasi dalam 
konstitusi harus segera diadakan. Karena itulah, satu-satunya yang harus segera 
dilakukan oleh Raja Mohammed VI jika tidak ingin nasib dirinya seperti Presiden 
Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mubarak di Mesir yang ditumbangkan 
oleh rakyatnya sendiri. 
 
2. Meng-agama-kan politik 

Isu marak terjadi di negara-negara Muslim. Tidak hanya di negara-negara Arab. 
Indonesia hampir mengesahkan Piagam Jakarta yang isinya tentang Islamisasi 
konstitusi Indonesia, namun karena kekalahan dari pihak agamis, Agus Salim dan 
kawan-kawan, akhirnya piagam tersebut gagal disyahkan dan digantikan dengan 
Pancasila sebagai dasar negara. Hal yang sama juga tentang kebebasan dalam 
berekspresi. Dari mulai tahun 1945-1998 gerakan yang berbasis agama sangat dibatasi 
gerakannya. Terutama gerakan yang memperjuangkan syariah sebagai dasar negara 
Indonesia. 

Begitu juga dengan keadaan Maroko saat ini. Gejolak politik di negara tersebut 
tidak serta-merta dengan tujuan demokrasi tapi Islamisasi konstitusi lebih 
didengungkan oleh para demosntran. Keinginan mereka adalah dasar negara yaitu 
Quran dan al-Hadits harus dipertahankan dan diusik sama sekali. Karena para 
demonstran tidak serta-merta ingin menghapuskan sistem negara, namun hanya 
menginginkan sistem monarki parlementer seperti di Spanyol dan Inggris. 

Sekitar Tahun 2005 lalu, terjadi kehebohan ketika Kementerian Pendidikan 
Maroko menginginkan agar pelajaran agama Islam dihapus dari silabus mata pelajaran 
ilmu pengetahuan di Sekolah Menengah. Bahkan belakangan ini, Kementerian 
Pendidikan Maroko menghapus sebuah teks ayat suci Quran, hadist dan foto seorang 
anak perempuan berjilbab dari buku teks kurikulum untuk sekolah tingkat persiapan, 
sekaligus menarik buku teks Kebangkitan Pendidikan Islam dari sekolah-sekolah dan 
dari peredaran dengan alasan untuk membendung adanya aliran garis keras. 
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Bukan hanya di bidang pendidikan, Maroko juga mengebiri gerakan-gerakan 
Islam yang ingin memperjuangkan pemerintahan Islam yang semestinya. Seperti 
Ikhwanul Muslimin, Jihad Islam, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Ketika reformasi di 
Indonesia terjadi, tidak banyak ditulis dalam buku sejarah yaitu peran lembaga 
dakwah kampus dan gerakan Pemuda Islam lainnya dalam aksi massa yang akhirnya 
dapat menggulingkan seorang presiden yang sudah mejabat selama 32 tahun. 
Seharusnya pemerintah Maroko segera mengadakan dialog dengan gerakan-gerakan 
Islam yang mempunyai basis massa di Maroko. 
 
3. Isu dunia Islam 

Seperti kebanyakan negara-negara Arab, Maroko merupakan negara Arab yang 
menjadi sekutu penting dan setia kepada dunia Barat. Ditambah dengan banyaknya 
komunitas Yahudi yang mempunyai posisi penting di bidang bisnis, dan ikut dalam 
pemerintahan kerajaan. Padahal jika kita melihat isu paling hangat yang ada dalam 
negara-negara Muslim adalah zionisme yang di dalamnya merupakan orang-orang 
Yahudi, khususnya dalam permasalahan Palestina. Jika di negara-negara seperti 
Indonesia, Malaysia, Mesir dan Negara Islam lain begitu antizionisme, justru di 
Maroko sebaliknya. Mereka lebih toleran dengan Yahudi bahkan bisa bergabung 
dalam komunitas pemerintahan Maroko. Maka itu akan menimbulkan gejolak 
tersendiri jika pemerintah Maroko tidak pandai-pandai dalam menjalin persahabatan 
dengan gerakan Islam yang antizionisme. 

Kita semua berharap agar Maroko tidak seperti negara Arab lainnya dalam 
menyelesaikan konflik dalam negerinya. Dalam mewujudkan Maroko baru. Adanya 
kedekatan hubungan antara Indonesia dan Maroko seharusnya dapat memberikan 
sumbangsih terhadap permasalahan di kedua negara. Apalagi kedua negara sama-sama 
tergabung dalam OKI. Permasalahan yang terjadi di kedua negara bisa menjadi bahan 
pembelajaran baik untuk Indonesia maupun Maroko. Dengan demikian kedua negara 
yang mayoritas penduduknya Muslim bisa semakin bersahabat dalam hubungan 
diplomatik. 
 
 

Syai’in Muhammad, mahasiswa IAIN STS Jambi 
e-mail: ikhwan_hazbi@yahoo.co.id 
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Pertukaran Pemuda Indonesia-Maroko, 
Gantikan Beasiswa AMCI 

 
Oleh: Imroatun Nafi'ah 

 
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara membutuhkan bantuan ataupun 

kerjasama dengan negara lain. Suatu negara tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa 
menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di dunia. Salah satu contoh 
nyatanya adalah keputusan Soekarno untuk memutuskan hubungan dengan PBB pada 
tahun 1962. Dari sejarah yang ada dikatakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan 
di Indonesia, Soekarno meminta bantuan dari negara-negara Islam (sekarang OKI). 
Tetapi mereka menolak, mereka berpikir Indonesia adalah negara yang tidak 
menguntungkan. Dari contoh tersebut, dapat kita tarik kesimpuan yang bijak bahwa 
sesungguhnya suatu negara tidak akan mampu berdiri sendiri mengatasi masalah yang 
ada dalam negaranya tanpa adanya bantuan negara lain. 

Sebagai suatu negara yang mengikuti perkembangan zaman, Indonesia 
membangun kerjasama yang baik dengan banyak negara di dunia. Saat ini Indonesia 
telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang 
berupa non-self governing territory. Hal ini menunjukkan Indonesia telah mampu 
menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam bidang pendidikan, sosial-budaya, 
hukum, politik, pertahanan keamanan maupun ekonomi. Sebagai satu contoh, 
Indonesia telah menjalin hubungan dengan Maroko dalam kurun waktu yang cukup 
lama.  

Hubungan kerjasama ini telah terjalin sejak pertengahan Abad XIV Masehi 
ketika musafir terkenal Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari Maroko menuju 
Mesir, India, dan akhirnya tiba di Indonesia di Kerajaan Samudera Pasai, Aceh. 
Diperkuat lagi pada tahun 1955 yang mana pada saat itu Maroko turut aktif berperan 
di Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat. Dan tahun 1956, Maroko 
merupakan salah satu negara pertama di Afrika Utara yang meraih kemerdekaan dari 
kolonial Perancis. Empat tahun kemudian, 2 Mei 1960, Presiden Soekarno tiba di Kota 
Rabat bertemu Raja Mohammed V. Soekarno merupakan presiden pertama yang 
datang ke negara itu. Ini awal hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko. Presiden 
Soekarno juga dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang membangkitkan 
semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

Dari kunjungan Presiden Soekarno itulah, Raja Mohammed V memberi kenang-
kenangan khusus yakni penamaan jalan di Kota Rabat yang mengambil nama Presiden 
Soekarno. Penamaan jalan tersebut juga membuat Presiden Soekarno mengambil 
nama Casablanca, yaitu kota perdagangan terpenting dan kota pelabuhan di Maroko 
sebagai nama jalan terpenting dan tersibuk yang ada di ibukota negara kita yaitu 
Jakarta. Peristiwa 50 tahun yang lalu itu menjadi batu pijakan pertama yang menjadi 
landasan penting bagi para pemimpin kedua negara untuk lebih memperkuat hubungan 
dan kerjasama Indonesia Maroko, baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan, 
pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. 

Dalam bidang pendidikan, setiap tahun pemerintah Maroko selalu menawarkan 
15 beasiswa kepada mahasiwa Indonesia melalui AMCI (agen kerjasama internasional 
Maroko). Tapi jatah yang diberikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh 
Indonesia. Hal ini terlihat dari tidak maksimalnya kedatangan mahasiswa Indonesia ke 
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Maroko sesuai kuota. Ketidakmaksimalan ini dapat terjadi karena beberapa faktor 
seperti kurangnya informasi yang disebarkan, rendahnya peminat beasiswa tersebut 
dan masih banyak faktor lainnya. 

Ditilik dari kurang efektifnya pemanfaatan beasiswa dalam bidang pendidikan, 
seharusnya dua negara lebih fokus pada bidang-bidang yang memiliki nilai kerjasama 
yang menjanjikan seperti pariwisata, sosial budaya dan ekonomi. Jika diperhatikan 
dari sejarah kerjasama Indonesia-Maroko hingga saat ini, seharusnya sosial budaya 
mengambil porsi yang lebih banyak untuk dikembangkan, contohnya saja pementasan 
Ande-Ande Lumut dari Indonesia yang digelar di Maroko. Ini mencerminkan bahwa 
ada ketertarikan yang kuat antara Indonesia dan Maroko dalam hal seni budaya. 

Maroko yang terkenal dengan sejarah sosial dan budayanya yang sangat kuat 
serta sastranya yang memikat, harusnya menjalin kerjasama dalam hal pemberian 
beasiswa kepada Indonesia untuk pertukaran pemuda, penelitian budaya, kunjugan 
seni dan budaya, serta beasiswa belajar sejarah budaya dan sastra. Mengapa harus 
pertukaran pemuda, bukan beasiswa belajar? Sebagian besar beasiswa ataupun 
program yang ditawarkan dari kerjasama bilateral hanya menyentuh lapisan 
masyarakat yang masih mengenyam pendidikan, khususnya mahasiswa. Sedangkan 
jika kita perhatikan dengan saksama, program pertukaran pemuda ini tentunya akan 
lebih mengena seluruh lapisan muda Indonesia dan Maroko daripada pemberian 
beasiswa belajar kepada mahasiswa yang terkadang kurang efektif. Dilihat dari sisi 
lain, dengan adanya program pertukaran pemuda ini akan mampu mengenalkan 
budaya masing-masing 

Penelitian budaya merupakan program yang juga nantinya bermanfaat bagi 
kedua belah pihak. Terkadang seseorang memiliki pandangan yang fanatik akan 
budayanya sendiri. Melalui penelitian budaya tentu mampu membuka pandangan dan 
menambah wawasan mengenai negara orang lain. Selain itu esensi dari penelitian 
budaya ini tentu akan menambah wawasan si peneliti dan juga pembaca. Jika hanya 
diberikan beasiswa belajar di Maroko atau Indonesia, kita tidak dapat melihat dampak 
langsung dari pemberian beasiswa itu, kecuali ada kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh penerima beasiswa. 

Sungguh menyedihkan jika hubungan kerjasama yang dilakukan antar negara 
tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun hendaknya kita bijak dalam 
melihat persamaan dan peluang untuk melakukan kerjasama. Dalam hal ini, Indonesia 
dan Maroko memiliki banyak persamaan yang dapat menghasilkan kerjasama yang 
baik. Indonesia dan Maroko, masing-masing memiliki nilai seni dan budaya yang 
kuat. Pertukaran pemuda, penelitian budaya, kunjungan seni dan budaya serta 
beasiswa untuk belajar budaya dan sastra merupakan solusi yang tepat dan dapat 
meningkatkan hubungan baik kedua negara. Apapun bentuk kerjasama yang dilakukan 
dua negara, Indonesia dan Maroko, semoga itu merupakan langkah yang baik untuk 
dilanjutkan di masa depan. 
 
 

Imroatun Nafi’ah, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja 
e-mail : imoet_nur@yahoo.com 
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Aturan Adat Hutan dan Tiwizi: 
Sumbangan Masyarakat Indonesia dan Maroko 

menuju Dunia yang Berkelanjutan – Kisah Masyarakat Sungai Utik 
dan Masyarakat Iguiouaz 

 
Oleh: Irendra Radjawali 

 
“Kawasan hulu adalah paru-paru dan sungai adalah pembuluh 
darahnya–Pak Jenggot, Kepala Suku Dayak Iban di Sungai Utik, 
Kalimantan Barat, Indonesia” 

 
Tulisan ini sengaja saya awali dengan sebuah petikan percakapan yang menarik 

antara saya dan Pak Jenggot, seorang yang sangat inspiratif, penuh senyum dan penuh 
semangat di suatu sore di Desa Sungai Utik, di tahun 2009. Sebuah kalimat yang 
menjawab segala pertanyaan mengapa saudara-saudara kita Suku Dayak Iban di 
Sungai Utik begitu bersemangat dan serius untuk menjaga habitat hidupnya, hutan 
tropis di wilayah aliran Sungai Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia, yang juga 
dilindungi oleh hukum adat yang dipatuhi oleh seluruh komponen suku. Sesuatu yang 
tidak mudah dilakukan dan dijalankan di tengah gempuran komersialisasi hutan, serta 
pembabatan hutan baik itu untuk pemanfaatan kayu yang juga banyak ditebang secara 
liar maupun untuk perkebunan sawit yang ironisnya atas nama energi terbarukan, 
biodiesel, untuk mencegah perubahan iklim walau kemudian membuat hutan menjadi 
monokultur dan rentan terhadap bencana seperti kebakaran hutan atau bencana 
rusaknya ekosistem karena hilangnya kenakeragaman hayati. 

Saudara-saudara kita di Sungai Utik sadar bahwa hidup bersahabat dengan alam 
dan mempertahankan keanekaragaman adalah kunci keberlanjutan untuk kehidupan 
generasi mendatang dan kunci kebahagiaan. Yang menarik, mereka sadar bahwa 
ekosistem merupakan sebuah sistem hidup di mana ada keterkaitan antara kawasan 
hulu dan kawasan hilir serta sungai dan airnya, yang harus dijaga kelestariannya. 
Bukan hanya karena terjadinya perubahan iklim, tetapi karena mereka dan juga 
generasi mendatang hidup dari sumber daya tersebut. 

Tulisan ini merupakan kisah perjuangan dua kelompok masyarakat lokal di 
Indonesia dan Maroko yang hidup bersama dengan alam dan senantiasa berkeinginan 
menjaga kelestarian alam tersebut. Bukan hanya untuk kepentingan mereka, tapi untuk 
keberlanjutan anak cucu serta dunia. Tulisan ini ingin menunjukkan betapa hubungan 
persahabatan Indonesia dan Maroko dulu, kini dan besok dapat dipererat dan dimaknai 
melalui jejaring partisipasi serta inisiatif masyarakat tradisional dalam menghadapi 
tantangan yang dihadapi bersama oleh Indonesia, Maroko dan juga dunia, khususnya 
tantangan perubahan iklim. 

Persahabatan RI-Maroko melalui saling mendorong, belajar serta bertukar 
informasi tentang inisiatif masyarakat lokal dan tradisional dalam menjaga ruang 
hidupnya akan memberikan sumbangan tidak hanya dalam penguatan hubungan dua 
negara, tetapi juga sumbangan untuk peradaban, menjaga kelestarian ekosistem 
merupakan juga usaha untuk menjaga kelestarian kehidupan kedua masyarakat, kedua 
bangsa serta peradaban manusia. Kedua bangsa, Indonesia dan Maroko beserta 
masyarakatnya dapat belajar dan memperkuat ikatan satu sama lain dengan 
menghubungkan dan saling belajar melalui inisiatif-inisiatif masyarakat lokal dalam 
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menjawab tantangan perubahan lingkungan, khususnya perubahan iklim. Dunia dapat 
belajar dari dua bangsa dan masyarakat tradisional di dua negara, Indonesia dan 
Maroko, tersebut. 
 
Tiwizi 

Tiwizi merupakan sebuah kata dalam bahasa Tamazight yang berarti 
“kebersamaan“ atau “solidaritas“. Bahasa Tamazight merupakan bahasa yang 
digunakan oleh orang-orang Amazigh yang juga dikenal secara umum sebagai orang 
“Berber“ yang mendiami wilayah Afrika bagian utara, termasuk Maroko. Bagian 
selatan dari Maroko merupakan wilayah yang gersang dan sangat rentan terhadap 
perubahan iklim. Di wilayah ini terdapat 44.000 hektar Oasis yang menjadi batas dari 
Gurun Sahara. 

Oasis berperan sangat penting bagi budaya, pertanian serta lingkungan di 
wilayah ini. Oasis sebagai sebuah ekosistem saat ini mengalami tekanan dari 
perubahan iklim. Salah satu Oasis adalah Iguiouaz, di mana 600 anggota masyarakat 
harus bergerak bersama karena harus beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi 
serta melindungi habitat mereka. Tidak kurang dari 47 hektar lahan pertanian 
terancam oleh proses alam menjadi gurun, karena tidak ada lagi sumber air yang dapat 
mengairi, sementara hidup masyarakat sangat tergantung dari pertanian dan 
peternakan. Beberapa waktu lalu, ekosistem Oasis Iguiouaz merupakan ekosistem 
yang menunjang hidup masyarakat di mana air dapat dimanfaatkan untuk pertanian 
juga pohon-pohon palma tumbuh dengan subur, serta banyak sekali buah kurma yang 
bisa dimanfaatkan masyarakat. 

Begitu juga di lembah-lembah dekat Oasis masih banyak binatang-binatang liar 
seperti rusa yang merumput. Tetapi saat ini semua berkurang bahkan hilang. Hujan 
jarang turun hingga menyebabkan kekeringan yang dashyat. Banyak orang 
meninggalkan wilayah ini, terutama kaum muda karena tidak ada yang bisa 
diharapkan lagi. Kekeringan akibat perubahan iklim dirasakan sejak tahun 1970-an 
yang membuat ekosistem oasis menjadi semakin rusak dan semakin tidak bisa 
ditinggali karena jarangnya air dan jarangnya lahan subur. Sebuah tantangan bagi 
masyarakat setempat. 

Masyarakat setempat melaksanakan sebuah inisiatif untuk beradaptasi terhadap 
efek dari perubahan iklim yang terjadi. Masyarakat mengadakan program pemanfaatan 
air dengan optimal. Masyarakat menanami lahan yang ada dengan sorghum yang 
dapat dijadikan makanan kambing dan domba karena tanaman ini tidak membutuhkan 
banyak air dan lebih produktif daripada tanaman lain yang ditanam sebelumnya. 
Masyarakat membangun bendungan agar air hujan tidak deras mengalir tetapi terserap 
oleh tanah, sehingga dapat menjamin keberlangsungan mata air yang menjadi sumber 
air bagi oasis. 

Masyarakat juga menanam pohon-pohon yang dapat beradaptasi dengan iklim 
lokal seperti kaktus, akasia dan argar yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 
seperti buah kaktus atau akar argar yang baik buat tanah dan akasia yang dapat 
dimanfaatkan sebagai kosmetik. Diharapkan juga pohon-pohon ini akan menarik lebah 
untuk bersarang sehingga bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Inisiatif ini 
melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan institusinya dan berbasis pada pengetahuan 
ekologi lokal masyarakat yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Seperti sistem 
pemanfaatan air tanah serta sirkulasinya yang kompleks yang dikenal dengan nama 
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Khettara. Juga sistem irigasi bersama antar kelompok-kelompok masyarakat yang 
tidak hanya menjamin selalu tersedianya air, tetapi juga menjamin keadilan akan akses 
air bagi setiap bagian masyarakat. Kuncinya adalah solidaritas dan kerjasama, Tiwizi. 

Tiwizi merupakan solidaritas komunitas tradisional dan sistem bantuan 
tradisional yang dilakukan untuk semua aktivitas di oasis. Tiwizi sangat tergantung 
dari kontribusi setiap anggota komunitas dan juga partisipasi mereka. Tiwizi 
merupakan sumber kekuatan bagi masyarakat Iguouaz yang diturunkan dari generasi 
ke generasi. Tiwizi, solidaritas dan kerjasama, merupakan juga kekuatan bagi 
masyarakat di belahan dunia manapun untuk beradaptasi terhadap tantangan 
perubahan iklim. 
 
Aturan Adat tentang Hutan 

Masyarakat Dayak Iban di Desa Batu Lintang, Kalimantan Barat hidup bersama 
dalam Rumah Panjang Dayak dan hidup dalam harmoni baik antar elemen masyarakat 
tersebut maupun dengan alam dan hutan di sekitar mereka. Wilayah ini dikenal dengan 
nama Sungai Utik (sungai bening/putih). Masyarakat tersebut memanfaatkan sumber 
daya hutan serta lahan dengan sangat bijak untuk kebutuhan keseharian mereka 
seperti: berladang padi kering dan memanfaatkan karet. 

Di samping itu mereka juga berburu dan menangkap ikan. Kayu pun 
dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan aturan adat yang sangat keras. Hutan 
Sungai Utik seluas 9.452 hektar, yang mendapatkan sertifikat pemanfaatan hutan oleh 
masyarakat berkelanjutan dari Lembaga Ekolabel Indonesia, dibagi menjadi tiga 
wilayah (menurut adat): 
1) Taroh, yaitu wilayah lindung seluas 3.667,2 hektar yang merupakan area inti dan 

tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan apapun. Tiada satu pihakpun, baik 
masyarakat setempat maupun dari luar komunitas yang diijinkan untuk mengambil 
dan memanfaatkan isi hutan di area inti. 

2) Galao, yaitu wilayah hutan cadangan seluas 1.515,7 hektar yang boleh 
dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat setempat seperti kayu rumah, membuat 
sampan, kayu bakar dan untuk keperluan obat-obatan tradisional. 

3) Embor, yaitu wilayah produksi seluas 4.276,4 hektar yang merupakan wilayah 
produktif untuk pertanian, karet dan pemanfaatan kayu. 

Penerapan aturan adat sangat ketat di seluruh hutan ini di mana sanksi-sanksi 
adat diterapkan dengan tegas, tidak hanya bagi masyarakat setempat. Tapi juga bagi 
orang-orang dari luar wilayah tersebut. Masyarakat Dayak Iban menjaga kelestarian 
hutan dan ekosistemnya dengan kesadaran tinggi bahwa manusia merupakan bagian 
dari alam, sehingga merusak alam, berarti merusak manusia dan masyarakat. Terlepas 
dari hingar-bingar dan ekstase isu perubahan iklim, masyarakat di Sungai Utik telah 
melakukan aktivitas serta inisiatif nyata yang sejauh ini hanya berada di kertas-kertas 
perundingan iklim di skala dunia, adaptasi, mitigasi dan sebagainya. Kertas-kertas 
yang hanya berisi rekomendasi yang kering dari pelaksanaan. Program-program 
kosong yang hanya menghabiskan sumber daya finansial, energi dan waktu dari para 
pembuat program dan pemimpin-pemimpin dunia. Masyarakat Dayak Iban 
menunjukkan kepada kita bahwa kesadaran akan kelestarian hubungan manusia dan 
alam yang dilindungi oleh aturan adat merupakan kekuatan bagi masyarakat di Sungai 
Utik dan juga masyarakat dunia untuk beradaptasi terhadap tantangan perubahan 
iklim. 
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Hubungan Indonesia-Maroko dan Dunia Berkelanjutan 
Melalui deskripsi singkat tentang Tiwizi di Maroko dan Aturan Adat Hutan di 

Indonesia, tulisan ini ingin mendorong hubungan persahabatan Indonesia-Maroko 
untuk dunia yang berkelanjutan melalui pertukaran informasi, belajar bersama serta 
berkarya bersama masyarakat-masyarakat lokal yang mempertahankan pengetahuan 
ekologi lokal mereka yang telah ada selama ratusan tahun. Hubungan Indonesia-
Maroko seperti ini tidak hanya akan mendorong kedua bangsa untuk menjawab 
tantangan perubahan iklim. Tapi juga akan memberikan sumbangan berarti bagi 
peradaban dunia, menuju dunia yang berkelanjutan dan adil. 
 
 

Irendra Radjawali, mahasiswa Universitas Bremen, Jerman 
e-mail: irendra.radjawali@zmt-bremen.de 
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Relasi Indonesia-Maroko: 
Interaksi “G to G” Menuju “P to P” 

 
Oleh: Niwa Rahmad Dwitama 

 
Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menjalin hubungan luar negeri 

dengan berbagai negara di seluruh dunia. Hingga saat ini, Indonesia telah menjalin 
hubungan bilateral dengan 162 negara. Secara umum, esensi dari hubungan bilateral 
antar satu negara dengan negara lain ditujukan untuk menjaga perdamaian, menjamin 
kepentingan nasional negara, tujuan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan rakyat. Setidaknya hal inilah yang menjadi prinsip dasar hubungan 
bilateral bagi Indonesia. 

Salah satu negara sahabat terdekat dan terlama Indonesia adalah Kingdom of 
Morocco atau yang sering disebut dengan negeri Magribi (Matahari Terbenam). 
Indonesia-Maroko telah menjalin hubungan bilateralnya selama lebih dari 50 tahun 
yang mana Indonesia sering disebut sebagai “akh syafiq” (saudara kandung) oleh 
Maroko dikarenakan kedekatan hubungan diplomatis kedua negara. 

Datang sebagai Presiden pertama yang mengunjungi negara merdeka Maroko 
pada tahun 1960, kunjungan Presiden Indonesia Soekarno menandai awal dari 
hubungan diplomatik Indonesia-Maroko. Dua negara telah menjalin berbagai 
kerjasama bidang politik, ekonomi, pendidikan dan pariwisata sejak itu hingga 
sekarang. Kendati berjarak melebihi 1/3 lingkaran bumi, ternyata tak menghalangi 
hubungan erat di berbagai bidang antara kedua negara. Bagaimana bisa? 

Melalui tulisan ini, penulis akan memaparkan interaksi hubungan bilateral G to 
G antar pemerintah Indonesia dan Maroko yang begitu erat di berbagai bidang 
kerjasama. Kemudian akan dijelaskan kurang optimalnya interaksi masyarakat kedua 
negara dalam menjalin hubungan diplomatis yang harmonis nan mesra. Pada akhir 
tulisan, penulis memberikan beberapa saran menciptakan interaksi P to P yang lebih 
erat di antara kedua negara demi hubungan bilateral yang seutuhnya dan tercapainya 
tujuan hubungan bilateral yaitu kesejahteraan sosial. 
 
Government to Government (G to G) Interactions 

Hubungan bilateral Indonesia-Maroko dalam bidang politik selama ini 
berlangsung baik dan stabil karena kedua negara memiliki banyak kesamaan sikap dan 
pandangan dalam menyikapi berbagai masalah regional maupun internasional yaitu 
kebijakan politik yang moderat, nonsekuler dan menjunjung tinggi kedaulatan suatu 
negara. Hal ini terlihat dari deliberasi dan suara politik yang searah dalam berbagai 
forum internasional seperti PBB dan OKI. 

Tergabung dalam kewilayahan negara Maghreb bersama Tunisia, Algeria, 
Mauritania dan Libya, Maroko memiki kesamaan historis, kultur dan ikatan bahasa 
yang erat dengan negara tersebut. Namun hal yang menakjubkan adalah bahwa 
Maroko, hingga saat ini berhasil menjaga stabilitas negaranya di tengah efek domino 
instabilitas dan demonstrasi pemerintahan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara 
seperti Mesir, Tunisia, Yemen dan Libya yang telah mengakibatkan tragedi 
pergolakan berdarah dan kerusakan yang memprihatinkan. Gejala politik ini tidak 
terjadi di Maroko karena negara ini berbeda. Walaupun 99 % penduduk mayoritas 
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Islam, hubungan antar umat agama berbeda terjaga dengan sangat baik. Orang Kristen 
bisa ke gereja dengan bebas dan tenang. 

Masyarakat sangat menikmati kehidupannya di negara ini karena raja sangat 
peduli dengan rakyatnya. Pendidikan pun merupakan hal utama yang digratiskan 
kerajaan Maroko kepada seluruh rakyat melalui berbagai program sekolah gratis 
hingga jenjang S-3 di universitas. Selain itu, raja-raja Maroko seperti King 
Mohammed VI menyelesaikan pendidikannya di Eropa dan menguasai 4 bahasa 
lainnya yang mengakibatkan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut oleh bangsa 
Eropa sudah dikembangkan di Maroko sejak pemerintahan King Mohammed IV. 
Hubungan diplomatis erat dengan Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga 
yang mayoritas Islam dan menganut nilai modernisasi, juga menjadi karib berbagi 
pengalaman dalam menjalani proses penerapan nilai demokrasi di negara monarki 
konstitusional ini. 

Di bidang ekonomi, hubungan perdagangan Indonesia-Maroko menunjukkan 
kenaikan setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2006, total nilai 
perdagangan mencapai USD 111,372 juta yang merupakan nilai tertinggi perdagangan 
kedua negara. Pencapaian surplus terbesar Indonesia terjadi pada tahun 2008, di mana 
nilai ekspor mencapai USD 56,7 juta, dengan nilai impor sebesar USD 52,5 juta. Pada 
periode Januari hingga September 2010, neraca perdagangan mencapai USD 67,4 juta 
atau naik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009 yang mencapai USD 
62,09 juta. 

Jika dilihat dari produk perdagangan, aktivitas ekspor impor kedua negara 
memiliki nilai keuntungan komparatif yang saling menguntungkan. Produk ekspor RI 
ke Maroko yang mencatat nilai terbesar adalah kopi, diikuti produk elektronik, minyak 
mentah, dan tekstil. Sementara produk impor RI dari Maroko didominasi produk 
fosfat (negara penghasil terbesar), asam fosfat, produk pertanian dan peralatan medis. 
Dengan potensi pertanian yang sama-sama unggul, kedua pemerintahan juga telah 
menggalang kerjasama pengembangan produk dan penelitian di bidang pertanian. 
Kementrian pertanian kedua negara telah merencanakan pembentukan MoU mengenai 
pertukaran tenaga ahli pertanian. 

Melalui penjelasan di atas, kita dapat melihat keeratan kerjasama kedua 
pemnerintahan dalam interaksi antar pemerintah (G to G). Dalam penjelasan 
berikutnya, penulis akan lebih berfokus pada kerjasama yang berorientasi pada 
keterlibatan masyarkat kedua negara yang disebut P to P Interactions. 
 
People to People (P to P) Interactions 

Menurut G. R. Berridge, hubungan harmonis bilateral antara dua negara harus 
diiringi dengan interaksi manusianya (P to P) yang erat dan mesra pula. Melihat 
berbagai potensi yang dimiliki dua negara, Indonesia dan Maroko sudah seharusnya 
mengoptimalkan kerjasama dalam 3 sektor untuk pembangungan interaksi masyarakat 
yang erat, yakni: pendidikan, kesenian dan pariwisata. 

Kerjasama di bidang pendidikan telah dilakukan melalui pemberian beasiswa 
kepada 15 mahasiswa melalui departemen agama. Namun kerjasama dalam bidang 
pendidikan dirasakan belum optimal. Minimnya tulisan-tulisan pemikir (ulama) 
Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa internasional seperti Inggris dan Arab 
membuat Indonesia belum begitu dikenal di level internasional. Karena itu budaya 
dakwah ‘bil kalam’ (literatur/tulisan) internasional harus ditingkatkan. Pemerintah 
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harus memanfaatkan kesempatan beasiswa dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat 
luas dan memperbanyak referensi budaya dalam mengembangkan peradaban bangsa 
kedua negara. Optimalisasi kerjasama pendidikan sangatlah dibutuhkan untuk 
meningkatkan kapasitas manusia Indonesia-Maroko. 

Di bidang kesenian, Indonesia telah menunjukan arah kebijakan peningkatan 
kerjasama kesenian melalui beberapa festival yang telah dilaksanakan sejak awal 
tahun 2011 yakni drama Ande Ande Lumut di Taza dan drama klasik Festival Teater 
Internasional Assilah di Rabat 26 Juni 2010 lalu. Penampilan kesenian semacam ini 
diikuti dengan antusias oleh kaum muda di Maroko dan ditanggapi positif oleh media 
massa setempat. Pemerintah Indonesia dan Maroko sudah selayaknya meningkatkan 
kegiatan kesenian dan budaya dua negara. Sektor kesenian menjadi potensi besar bagi 
hubungan bilateral yang dapat menciptakan suasana kekeluargaan di antara kedua 
masyarakat berbeda benua. Penggalangan festival seni budaya di kedua negara harus 
lebih dipromosikan dengan lebih baik. 

Di bidang pariwisata, Maroko merupakan negara di ujung utara benua Eropa 
yang memiliki posisi yang begitu strategis di perairan Samudra Atlantik dan Laut 
Tengah sehingga memberikan kesan alam yang sangat eksotis, seperti pantai Pelaya di 
Tanger, Pantai Ashila dan Pantai Agadir yang dikenal dengan penjara di tengah 
lautnya. Situs historis seperti Gua Hercules, Penjara Portugis dan Masjid Hasan II 
yang merupakan masjid termegah ketiga di dunia (setelah Masjidil Haram dan 
Masjidil Nabawi) sudah tentu menjadi nilai daya tarik yang begitu kuat bagi 
keunggulan sektor wisata Maroko. Selain itu, seperti yang kita ketahui, pembebasan 
visa kunjungan antar kedua negara tentunya akan sangat membantu kerjasama di 
bidang kepariwisataan. 

Selayaknya dua pemerintah menggalakkan program kolaborasi promosi wisata 
dua negara seperti program “Visit Indonesia-Maroko” dengan berbagai tawaran 
pariwisata yang menjual di dua negara termasuk keunikan wisata sister city dua negara 
yang memiliki jalan sama seperti Jalan (Rue) Soekarno, Jakarta, Bandung dan 
Casablanca. Keunikan ini akan memicu orang Indonesia melancong ke Maroko dan 
masyarakat Maroko untuk berlibur ke Indonesia. Dalam jangka menengah, kegiatan 
pariwisata ini diyakini akan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal yang 
lebih baik. 

Kesimpulannya, hubungan diplomatis yang harmonis nan mesra bagi pemerintah 
Indonesia dan Maroko tidak cukup sebatas intensifikasi interaksi politik dan ekonomi 
antar pemerintah, tetapi juga menggalakkan kerjasama di bidang yang dapat 
menyatukan keakraban masyarakat (people to people contact) seperti yang dijelaskan 
di atas. Melalui proses diplomasi publik di ketiga bidang tersebut, diharapkan 
tumbuhnya rasa kekeluargaan di antara masyarakat kedua negara. Interaksi 
berkesinambungan antarpemerintah dan masyarakat berdampak positif terhadap 
pertumbuhan politik dan ekonomi. Akhirnya, pengembangan pembangunan 
masyarakat ini akan berimplikasi pada kesejahteraan sosial seperti idealnya hubungan 
bilateral di antara kedua negara. Keuntungan mutualisme tercapai, hubungan 
diplomatis harmonis nan mesra dapat diciptakan seutuhnya. 
 
 

Niwa Rahmad Dwitama, mahasiswa Universitas Indonesia, Jakarta 
e-mail: niwa_dwitama@yahoo.co.id 
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Islam Masa Depan: 
Refleksi 51 Tahun Diplomasi RI-Maroko 

 
Oleh: Jauharul Anwar 

 
Tahun 2011 hubungan diplomasi formal Republik Indonesia dan Maroko 

memasuki usia 51 tahun. Usia tersebut bukanlah hitungan angka semata, tetapi 
merupakan suatu capaian relasi bilateral yang kian kokoh bertahan dalam mengarungi 
berbagai tantangan dan perubahan zaman. Bila meninjau waktu, orientasi kita dapat 
dihadapkan pada masa lalu, kini, dan nanti. Tiga periode masa itu lebih dari sekedar 
pembabakan yang mempermudah pembacaan lintasan waktu, tetapi menjadi wahana 
refleksi tindakan hingga cita-cita masa depan bagi Indonesia maupun Maroko sebagai 
subjek historis dalam konteks relasi antarnegara. 

Di antara semua hal yang terdapat pada kedua negara, Islam menjadi satu-
satunya penghubung yang tak tergoyahkan dalam hubungan bilateral keduanya 
sebagai identitas kolektif sebuah bangsa. Melalui refleksi dan kontekstualisasi 
posisinya di antara kedua negara, Islam tidak hanya sekedar akan menjadi penyeragam 
karakter, tetapi dapat menjadi kekuatan potensial yang mampu mendorong kemajuan 
dua negara. 

Merunut catatan sejarah, relasi antara Indonesia dan Maroko sebagai sebuah 
tatanan masyarakat nyatanya telah melampaui hitungan tahun bahkan dekade. 
Berabad-abad lalu, tepatnya tahun 1345, tonggak awal hubungan diplomatik kedua 
negara diawali oleh datangnya seorang legendaris penjelajah Islam termasyur, yakni 
Ibnu Battuta, di daratan paling barat dari tataran nusantara. Terungkap dari catatan 
perjalannya, Battuta singgah 15 hari di Kerajaan Samudera Pasai, sebuah kerajaan 
Islam pertama di nusantara yang menjadi cikal bakal Nangroe Aceh Darussalam 
sebagai Serambi Mekkah. Samudera Pasai dikaguminya sebagai sebuah negeri hijau 
dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. 

Hari-hari persinggahan yang dilalui oleh Battuta selama berada di Kerajaan 
Samudera Pasai menjadi waktu pengamatan dan pembelajaran bagi dirinya mengenai 
kondisi dan perkembangan Islam. Dalam kejelian dan ketajaman pengamatannya, 
Islam yang ada di Kerajaan Samudera Pasai bukanlah sebuah identitas religius yang 
statis atas suatu masyarakat. Jauh dari kondisi simbolis, Islam menjadi nafas dalam 
kehidupan sehari-hari dari praktik kekuasaan maupun kehidupan masyarakat. Kondisi 
tersebut terungkap dari pengamatannya terhadap tindakan elit negara terhadap Islam 
dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Raja Samudera Pasai saat itu, 
Sultan Mahmud Malik Al-Zahir merupakan satu dari tujuh raja yang paling ia kagumi 
karena memiliki kelebihan yang luar biasa, yakni berilmu pengetahuan luas dan 
mendalam. Selain itu, menurutnya, Sang Sultan adalah seorang pemimpin yang sangat 
mengedepankan hukum Islam. Walaupun begitu, ia juga dinilai sebagai pribadi yang 
sangat rendah hati. Hal ini dinilainya berdasarkan praktik sehari-hari. “Ia berangkat ke 
masjid untuk shalat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai shalat, Sultan dan rombongan 
biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya,'' catatnya (Republika Online, 
1 Maret 2009). 

Praktik keagamaan melekat mulai dari tataran ritual individual hingga tataran 
masyarakat. Peran Sultan sebagai penguasa kerajaan Islam dikokohkan dengan ghirah 
(semangat) belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Tidak 
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berhenti sampai sana, semangat itu menjadi faktor yang mendorong otoritas yang 
dimilikinya untuk membangun dan mengembangkan pusat studi Islam yang dibangun 
di lingkungan kerajaan sebagai tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Bahkan 
dalam pengakuan Battuta, Samudera Pasai telah menjelma menjadi pusat studi Islam 
di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, di satu sisi Battuta layak bila dianggap 
sebagai peletak tonggak diplomasi Indonesia-Maroko. Di sisi lain, keterangan Battuta 
memberikan kita sebuah gambaran kondisi kehidupan negara dan Islam yang begitu 
hidup, dinamis, dan menjadi sebuah kekuatan pendorong dalam kemajuan peradaban 
suatu masyarakat. 

Kini, di kala Indonesia dan Maroko masing-masing telah berwujud sebagai 
sebuah negara-bangsa yang diakui dunia dalam pergaulan global, Islam sebagai 
identitas yang melekat kuat pada kedua negara justru menjadi tantangan kontemporer 
yang menguji kapasitas tatanan negara. Radikalisme dan terorisme kelompok Islam 
tertentu yang mewabah di tengah-tengah masyarakat kedua negara dan kian 
mengemuka sebagai isu global telah menghadapkan kedua negara pada tuntutan 
tindakan nyata dalam mengatasi masalah tersebut. Tindakan pengeboman yang 
dilakukan di tempat-tempat kegiatan publik semacam hotel menjadi bukti nyata yang 
menandai gerakan radikalisme dan terorisme di kedua negara. 

Dalam konteks negara Maroko, kekuasaan sentralistik yang berada di tangan raja 
menjadi alat utama yang masih dikedepankan untuk mengatasi radikalisme dan 
terorisme yang bermunculan di negara Islam itu, misalnya melalui penangkapan 
terhadap orang-orang yang diduga penganut Islam radikal menjadi tindakan nyata. 
Bahkan, kapasitas kekuasaan Raja Mohammed VI secara tegas digunakan dalam 
memutus hubungan diplomatik dengan Iran karena dianggap mengintervensi urusan 
dalam negeri melalui penyebaran paham Syiah dan perekrutan warga negaranya dalam 
kegiatan terorisme (Republika Online, 28 Agustus 2009). 

Sementara dalam konteks negara Indonesia yang memancangkan fondasi negara 
demokrasi, radikalisme dan terorisme baru mampu ditangani secara efektif pada 
tataran tindakan pengeboman oleh pasukan khusus bernama Densus (Detasemen 
Khusus) Antiteror 88. Sedangkan, pemikiran radikalisme sebagai akar tindakan nyata 
terorisme belum mampu dicegah secara efektif, karena sulitnya mendeteksi 
penyebarannya di tengah masyarakat muslim Indonesia yang sangat beragam. Sistem 
politik demokrasi yang memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi 
penunjang dalam mengaktualisasikan berbagai pemikiran Islam yang terus 
berkembang dalam konteks global. 

Penafsiran atas ajaran Islam secara tekstual dan parsial oleh kelompok ekstrimis 
dalam menghadapi perubahan masyarakat dinilai sebagai inti persoalan yang 
mendorong radikalisme dan terorisme dalam konteks masyarakat global, khususnya 
yang melanda negara Maroko dan Indonesia. Identifikasi inti persoalan tersebut 
seyogyanya menjadi titik awal bagi kedua negara dalam mengatasi gejala radikalisme 
dan terorisme yang telah menjadikan citra Islam, bahkan seringkali dilekatkan pada 
citra Indonesia dan Maroko, begitu buruk dalam pergaulan global. 

Maka kontekstualisasi ajaran dan nilai-nilai Islam secara rasional terhadap 
berbagai perubahan masyarakat serta refleksi atas implementasi Islam di kedua negara 
pada masa lalu menjadi langkah selanjutnya sekaligus solusi utama yang harus 
dilakukan kedua negara dengan kapasitas potensial masing-masing. Maroko adalah 
negara Islam secara geografis berhadapan langsung dengan kawasan Eropa, sehingga 
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menjadi pintu gerbang terdepan bagi lalu-lintas gagasan Islam masa depan yang dapat 
meningkatkan citra Islam di dunia Barat. 

Di samping itu, prestasi dalam hubungan diplomatik dengan negara Barat 
ditorehkan Maroko melalui prakarsa pengakuan kedaulatan Amerika Serikat sebagai 
sebuah negara. Di pihak lain, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia 
menjadi prototype negara multikultural yang mampu menyelaraskan Islam dan 
keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan harmonisasi kekuatan 
potensial semacam itu, niscaya praktek relasi bilateral dan diplomasi masa depan 
Indonesia dan Maroko adalah representasi ideal relasi Islam masa depan. 
 
 

Jauharul Anwar, mahasiswa Universitas Indonesia, Jakarta 
e-mail: imelbaru77@gmail.com 
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RI-Maroko dalam Kungkungan Kapitalisme 
 

Oleh: Syamsuddin 
 

Aroma hubungan bilateral tak penah berhenti menyengat, meskipun saya tidak 
pernah percaya bahwa kerjasama bilateral punya hubungan langsung dengan persoalan 
mendasar yang mendera rakyat. Tapi apa daya kita tidak bisa menolak atau 
menghentikan globalisasi yang diciptakan kapitalis dengan dalih peningkatan ekonomi 
negara. Padahal semuanya akan mendorong negara untuk hidup konsumtif, baik 
Indonesia maupun Maroko. 

Jujur saja, sebenarnya saya adalah bagian dari mereka yang muak dengan 
hubungan bilateral ini, bukan lantaran saya anti kemapanan melainkan hubungan 
bilateral Indonesia-Maroko belum memberikan efek yang signifikan bagi 
kesejahteraan rakyatnya baik dari segi ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan 
keamanan. Namun saya menyikapi secara positif, kebijakan bilateral Indonesia-
Maroko harus ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan di dalam negeri, Di 
mana isu luar negeri bersumber dari permasalahan domestik, maka kebijakan-
kebijakan luar negeri yang ditempuh tetap saja menuntut penyelesaian persoalan 
domestik yang bersangkutan. Sehubungan dengan banyak dan intensitas tekanan luar 
negeri, terutama yang disalurkan melalui organisasi internasional, Indonesia-Maroko 
harus berbenah diri memperbaiki industri dalam negeri guna persaingan ekonomi 
global. Siapkah? 

Berdasarkan data neraca perdagangan, kedua negara saling menguntungkan/ 
surplus meningkat dari tahun ke tahun. Contoh pada tahun 2005, nilai perdagangan 
Indonesia-Maroko tercatat mencapai angka USD 76,28 juta. Dari jumlah tersebut, 
impor RI adalah sebesar USD 25,20 juta. Angka di tahun 2005 ini menunjukkan 
peningkatan 26 % dibanding tahun sebelumnya. Namun, kebijakan transformasi 
ekonomi Indonesia dan Maroko selama ini tidak mampu menciptakan transformasi 
industri yang menciptakan kesejahteraan yang merata dan adil. Pemulihan ekonomi 
menjadi lamban karena kebijaksanaan “gali lubang tutup lubang” terutama dengan 
pinjaman luar negeri. Hal ini menyebabkan Indonesia dan Maroko terus menerus 
berada dalam “debt trap” yang menyebabkan tidak memiliki kedaulatan ekonomi dan 
selalu berada dalam cengkraman Super Power ekonomi kapitalis. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka permasalahan yang harus dihadapi Indonesia-
Maroko adalah melawan intervensi ekonomi kapitalis yang telah melilit negara-
negara. Dalam menghadapi peta percaturan perekonomian rezim kapitalisme global 
tersebut, maka saatnya Indonesia-Maroko harus mulai berbenah diri untuk 
meningkatkan kemampuannya secara mandiri melakukan strategi kelola risiko harga, 
tetapi yang terpenting adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan SDM 
bangsa ini, untuk menguasai cara-cara modern (melalui bursa berjangka dunia) dengan 
tujuan agar mampu minimal berada dalam posisi defensif bahkan ofensif, mampu 
menguasai bahkan ikut mengendalikan permainan harga dalam rangka memperkuat 
perekonomian serta memaksimalkan semua sumber daya keuangan dalam negeri yang 
dapat diorganisir dalam mengumpulkan devisa untuk menghadapi pertumbuhan 
ekonomi baru pasca saatnya menolak hutang baru walaupun dengan alasan justifikasi 
stimulus ekonomi. 
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Jadi dalam menghadapi krisis, paradigma berfikirnya jangan menggunakan cara 
berfikir rata-rata yakni “bagaimana menghadapi krisis” (dari perspektif korban/objek) 
tetapi harus mulai masuk dalam wilayah berfikir “bagaimana mengendalikan/ 
konsolidasi atau menghadapi pertumbuhan ekonomi baru pasca krisis” (perspektif 
pelaku/subjek). Maka yang harus dilakukan oleh Maroko dan Indonesia. Pertama, 
menasionalisasi aset-aset negara di bawah dan kepentingan rakyat. Kedua, bangun 
industrialisasi nasional dengan partisipasi rakyat. Ketiga menghapuskan utang luar 
negeri. Keempat, nasionalisasi perbankan di bawah kontrol rakyat. Kelima, 
memberantas korupsi dengan melibatkan partisipasi rakyat. 

Keberhasilan Indonesia-Maroko menjalin kerjasama diberbagai sektor juga 
mensyaratkan adanya manajemen yang terpadu atas hubungan bilateral. Manajemen 
hubungan luar negeri ini harus mencakup tiga hal penting. Pertama, manajemen 
hubungan luar negeri harus berlandaskan pada idealisme yang kokoh sebagai benteng 
pertahanan dan landasan pokok suatu politik luar negeri. Kedua, idealisme dalam 
hubungan luar negeri tersebut perlu diterjemahkan secara tepat sesuai dengan realitas 
dalam hubungan bilateral. Dengan kata lain, idealisme harus tertuang dalam bentuk 
kebijakan-kebijakan yang realistis sesuai dengan situasi dalam negeri dan situasi 
internasional yang dihadapi. Ketiga, Kebijakan hubungan bilateral dilandasi dengan 
solidaritas agar tidak menjadikan pola hidup konsumtif dan interdependensi. Jika 
kedua negara ini bercita-cita melawan intervensi kapitalis maka, dengan bangga saya 
mengatakan “Indonesia-Maroko, I like it”. 
 
 

Syamsuddin, mahasiswa Universitas 45 Makassar 
 e-mail : Udhinkprm@gmail.com 
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Semangat Diplomatik Menciptakan Perdamaian 
 

Oleh: Tulus Sabrina 
 

Belum selesai persoalan yang melanda Palestina dan Israel, pada awal 2011 
muncul beberapa konflik yang semakin menambah daftar konflik dunia. Kita bisa saja 
menutup mata, telinga dan mulut kita mengenai persoalan itu sebagai wujud “mencari 
aman”, tetapi sampai kapan kita menutup mata, telinga dan mulut kita? Sementara 
persoalan-persoalan ini semakin mengundang keprihatinan. Belum padam api yang 
menyala membara, muncul api-api yang lain di negara sekitar Afrika dan Timur 
Tengah. Banyaknya anak-anak yang menjadi korban, sistem pendidikan menjadi tidak 
lancar. Sistem ekonomi menjadi macet. Suasana politik kian memanas, dalam situasi 
seperti ini, perdagangan anak dan perempuan bisa meningkat tajam, kasus kejahatan, 
pemerkosaan tidak bisa dihindari lagi. Karena sistem keamanan dan pertahanan 
semakin mengendur. Perlindungan HAM sepertinya sudah diabaikan. Sangat 
disayangkan jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut. 

Suatu atsmosfer yang baru untuk menciptakan angin segar, di tengah persoalan 
negara-negara yang saling merebut kekuasaan. Menciptakan perdamaian dunia 
memang adalah tindakan yang tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil untuk bisa 
dilakukan. Hubungan diplomatik, memang sangat menarik untuk dibahas ditengan 
gonjang-ganjing dunia yang belum juga memadamkan api pertikaian. Bisa menjalin 
hubungan diplomatik dengan negara lain dengan mesra, adalah impian dengan 
keinginan setiap negara. 

Indonesia dan Maroko telah menjalin hubungan diplomatik sejak 19 April 1960. 
Hingga sekarang telah terjalin sekitar 51 tahun hubungan diplomatik untuk kedua 
negara ini. Pada tanggal 2 Mei 1960, Presiden Seokarno mengunjungi Maroko dan 
bertemu dengan Raja Mohammed V. Dan pada saat itu, Presiden Soekarno adalah 
Presiden pertama yang berkunjung ke negara Maroko. Selain itu, Presiden Soekarno 
adalah salah satu pelopor pendiri Gerakan Non Blok dan pembangkit semangat 
bangsa–bangsa Asia dan Afrika untuk lepas dari kolonialisme. 

Dari hasil kerjasama selama 51 tahun ini telah mencapai hasil yang sangat baik 
antara kedua negara tersebut. Peningkatan kerjasama bilateral masih terus ditingkatkan 
untuk bisa memberi konstribusi perdamaian di dunia. Peningkatan pertahanan dan 
keamanan dari dua belah pihak seperti penanganan dan pencegahan perdanganan anak, 
perempuan, dan narkoba. Memecahkan persoalan-persoalan regional, perubahan 
iklam, lingkungan serta HAM. Mengoptimalkan kerjasama perdagangan, ekonomi, 
dan sektor lain. Pembenahan dan pengembangan kerjasama semakin ditingkatkan oleh 
dua negara. 

Di bidang ekonomi dan perdagangan, pemerintah Indonesia dan Maroko 
menjalankan kerjasama ekspor dan impor. Pemerintah Indonesia mengekspor hasil 
kerajinan, tekstil, makanan, minuman, kayu, tembakau, dan lain-lain. Ke negara 
Maroko. Selain itu pemerintah Maroko mengekspor fosfat dan asam fosfat ke 
Indonesia. 

Di bidang pendidikan kedua negara aktif memberikan beasiswa, seperti Program 
S1, S2, S3. Sampai sekarang, pembenahan-pembenahan masih dilakukan untuk 
mengoptimalisasikan kerjasama di bidang tersebut. Yaitu pemerintah Maroko telah 
menawarkan beasiswa setiap tahunnya yang ditangani oleh AMCI (Agence Marocaine 
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de Cooperation Internationale) atau agen Internasional Maroko melalui Departemen 
Agama RI. Dan usaha lain untuk mengoptimalkan kerjasama adalah dengan 
disetujuinya PBNU yang meminta beasiswa untuk 15 orang setiap tahunnya, belajar di 
lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman 
Maroko di Universitas Qarawiyyin dan Pendidikan Tradisional (at Ta'liim al Atiiq) di 
Masjid Qarawiyyin. 

Di bidang sosial budaya, baru-baru ini telah diselenggarakan pementasan teater 
“Ande-Ande Lumut” yang dibawakan oleh beberapa mahasiswa Indonesia di Maroko 
dan keluarga staf KBRI yang ada di Rabat. Pementasan ini dalam rangka “Festival 
Teatre International untuk Pemuda ke XI di Taza, Maroko”. Pementasan ini 
menggunakan bahasa Arab, agar mudah dimengerti. Masyarakat Maroko sangat 
antusias menyaksikan pementasan ini. Bahkan pementasan ini dipentaskan dua kali. 
Sebelumnya pada festival yang sama, tahun 2010 beberapa mahasiswa Indonesia dan 
staf keluarga KBRI mementaskan sendratari Ramayana, yang saat itu juga 
mendapatkan penghargaan dari direktur festival. 

Di tahun yang sama di Universitas Moulay Ismail yang ada di Kota Meknes, 
Maroko dan bekerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Maroko 
memutar film “Denias, Senandung di Atas Awan”. Pemutaran film ini disambut 
positif sejumlah masyarakat Maroko. Film ini ditonton sebanyak 300 penonton. Film 
ini menggunakan subtitle berbahasa Perancis tidak berbahasa Inggris, agar mudah 
dimengerti oleh masyarakat. Bahkan pihak universitas menawarkan kerjasama dengan 
KBRI untuk mengadakan pekan film Indonesia. 

Di Indonesia sendiri sudah banyak ditemui rumah-rumah bergaya Maroko. 
Kebudayaan Maroko sudah diterima oleh orang-orang Indonesia, di tengah banyaknya 
budaya asing yang masuk. Banyaknya orang Indonesia yang menggunakan konsep 
Maroko dalam pesta khususnya “Wedding Party”. Di Jakarta rumah bergaya Maroko 
mudah ditemui. Pengenalan kebudayaan dari dua negara perlu ditingkatkan, guna 
mencapai hasil yang maksimal. 

Dari segi politik kedua negera ini memang berbeda, Indonesia adalah negara 
Republik dan menganut sistem demokrasi. Sementara Maroko adalah kerajaan 
konstitusional, dan parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. 
Meskipun berbeda sistem pemerintahan, tetapi kedua negara bisa menjalankan 
hubungan diplomatik dengan baik. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya hubungan ini 
sudah terjalin sejak pertengahan abad 14. Seorang musafir yang bernama Ibnu Batutah 
sedang dalam perjalanan ke Mesir, dan India. Dan kemudian sampailah di Indonesia di 
kerajaan Samudra Pasai, Aceh. 

Pada zaman modern, peningkatan kerjasama semakin ditingkatkan. Setelah 
kedatangan Presiden Soekarno ke Maroko pada tanggal 2 Mei 1960, Raja Mohammed 
memberi kenang-kenangan yaitu, memberi penamaan jalan yang ada di Kota Rabat 
dengan nama Soekarno, Bandoeng dan Jakarta. Hal tersebut tidak hanya dilakukan di 
Maroko saja. Di Jakarta yang menjadi kota paling ramai di Indonesia, Presiden 
Soekarno memberi nama salah satu jalan di Jakarta yaitu jalan Casablanka. 
Casablanca adalah kota pelabuhan dan kota terpenting di Maroko. 

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, sama halnya 
dengan Maroko. Keduanya adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. 
Hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko adalah kontribusi penting untuk menjaga 
perdamaian dunia. Dengan terus meningkatkan hubungan diplomatik, sama dengan 
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membakar semangat perdamain, dan wujud dalam menangulangi persoalan bangsa-
bangsa yang sedang memanas. Hubungan diplomatik ini sudah terjalin dalam waktu 
yang lama dan tetap harus dipererat dan ditingkatkan, agar cita-cita dari kedua negara 
bisa terwujudkan, terciptanya tujuan untuk mencerdaskan bangsa, memciptakan 
peradaban manusia yang beradab, dan perdamain dunia. 

“Jika Jepang adalah Negara Matahari Terbit, maka Maroko adalah Negara 
Matahari Terbenam”. 
 
 

Tulus Sabrina, mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang 
e-mail : sabrina_ri2n@yahoo.com, yonggari_03@yahoo.co.id 
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Potret Agama di Maroko 
 

Oleh: Hidayatullah 
 

Di Maroko, Syariat Islam telah memberi banyak pengaruh positif pada hukum 
nasional, khususnya hukum perdata dan hukum keluarga. Bersama tradisi toleransi 
dan keterbukaan negara ini, syariat Islam telah memberi pemerintah Maroko sebuah 
pondasi untuk melindungi hak-hak agama minoritas di dalam batas negaranya. 

Maroko punya tradisi panjang kebebasan beragama, yang terbukti dengan 
komunitas Yahudinya yang bertahan lama. Kini, komunitas ini eksis bersama 
komunitas Kristen yang mulai muncul. Untuk meneruskan upayanya meneguhkan 
nilai masyarakat pluralistik, Raja Mohammed VI menyerukan semua penganut agama 
di Maroko untuk melanjutkan tradisi ini dalam sebuah konferensi pada September 
2009 yang bertajuk “Menuju Islam yang Tercerahkan: Zaman Keemasan 
Monoteisme”. 

Sesuai dengan pasal 18 UDHR, yang menyatakan bahwa setiap orang punya hak 
untuk secara terbuka mengamalkan agamanya, Maroko punya 10 sinagog, dan 16 
gereja, di mana orang-orang Yahudi dan Kristen bisa dengan bebas mengamalkan 
agama mereka tanpa gangguan. Orang-orang Hindu dan Budha juga punya kuil-kuil 
suci di Rabat dan Casablanca. Undang-undang melindungi tempat-tempat keagamaan 
ini dari kekerasan. Yang lebih penting, aturan yang memperkenankan kebebasan 
berekspresi dan berkumpul, serta kebebasan beribadah secara privat maupun terbuka, 
secara jelas dinyatakan dalam Konstitusi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
yang keduanya disusun tak lama setelah Kemerdekaan Maroko pada 1956. 

Uskup Agung Katolik Rabat, Vincent Landel, mengatakan: "Umat Muslim dan 
Kristiani berdampingan dan hidup dalam kedamaian dan persaudaraan”. Meskipun 
dakwah secara aktif kepada orang Muslim dilarang—sesuai undang-undang yang 
berdasarkan ajaran Islam—Uskup Agung Landel mengungkapkan bahwa orang 
Kristen di Maroko bisa mengamalkan agama mereka secara bebas. Lebih jauh, 
pernikahan beda agama dibolehkan, meskipun hanya berlaku pada Muslim laki-laki: 
sementara calon suami bagi Muslimah diharapkan masuk Islam sebelum menikah. 
Maroko dianggap sebagai salah satu negara Muslim Arab yang paling toleran. Namun 
baru-baru ini, Amerika Serikat dan sekutunya menyuarakan keprihatinan mereka 
ketika mengetahui pendeportasian puluhan misionaris Kristiani. 

"Selama berabad-abad, orang-orang hidup bersama dengan baik, masing-masing 
menghormati orang lain tapi tak ada yang mencoba untuk mengubah orang lain. Di 
Maroko Anda dapat melihat masjid, sinagog dan gereja," ujar Aziz Mekouar, Duta 
Besar Maroko untuk AS seperti dikutip dari CBN News. 

Mekouar mengatakan negara mengeluarkan peraturan mengenai dakwah agar 
terjaga perdamaian di antara berbagai komunitas-komunitas agama di negaranya 
tersebut. 

"Ini keseimbangan, dan kita harus menjaga keseimbangan itu. Ini sebabnya 
dakwah agama dilarang dilakukan oleh pihak manapun," jelasnya. 

Baru-baru ini, hukum itu menciptakan kehebohan ketika lebih dari 50 penginjil 
Kristiani dipaksa untuk meninggalkan Maroko. Beberapa diantara para penginjil 
adalah orang tua asuh yang telah merawat anak-anak yatim di negara itu. Para 
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penginjil bersikeras mereka tidak melanggar hukum proselitisasi. Para pejabat Maroko 
mengatakan penyelidikan yang mereka lakukan membuktikan sebaliknya. 

Para penginjil juga mengeluhkan bahwa mereka dideportasi tanpa pengadilan. 
Mekouar bilang hal itu dilakukan untuk melindungi mereka dari kemungkinan 
hukuman penjara. Para pejabat Maroko mengatakan Muslim lokal sudah mulai 
mengeluh tentang para penginjil yang ada di negara mereka. Penganut agama Islam di 
negara itu melihat apa yang dilakukan 50 penginjil yang telah dideportasi dapat 
membangkitkan kelompok ekstrimis dari agama mereka. 

Berbagai kritik dari luar negeri mengatakan Pemerintah Maroko mengalah pada 
tekanan dari umat Islam di sana dan tidak bertindak adil kepada penganut agama lain. 
Lagi-lagi hal ini dibantah pejabat pemerintah Maroko yang menyatakan hukum 
dakwah berlaku untuk semua kelompok agama. Beberapa tahun terakhir, mereka telah 
mendeportasi kelompok ekstremis Muslim Wahhabi yang dianggap dapat merusak 
kedamaian di masyarakat Maroko. Negara ini juga memutuskan hubungan diplomatik 
dengan Iran pada tahun 2009. Hal ini dilakukan sebagian karena upaya Iran untuk 
menyebarkan Syiah Islam di dalam Maroko. 

"Kami menyambut orang-orang Kristen di Maroko dan kami sangat, sangat 
senang memilikinya," kata Mekouar.  Lanjutnya, tapi hukum harus dihormati dan tak 
seorang pun dapat diperbolehkan untuk mengganggu keseimbangan dan menyentuh 
struktur masyarakat Maroko. 

Keuskupan Katolik Roma Antigonish menjual balai paroki yang tergabung 
dengan Gereja Paroki Holy Redeemer karena sebuah jamaah yang menyusut tidak lagi 
membutuhkan ruangan tersebut. Lebih dari 30 keluarga yang membentuk kelompok 
tersebut yang membeli balai tersebut telah beribadah di berbagai tempat yang disewa 
di seluruh Sydney. 

Bangunan tersebut akan mendapatkan sebuah atap yang baru dan menjalankan 
renovasi interior sambil kelompok tersebut menggalang dana untuk membayar 
perbaikan tersebut. Abdul Atiyah, seorang dokter dan seorang pemimpin di komunitas 
Muslim lokal, mengatakan sedang membuat sebuah ruang sholat permanen dan tempat 
berkumpul yang akan memperkuat komunitas tersebut. Masjid baru tersebut akan 
digunakan untuk sholat, pertemuan, mendidik anak-anak dengan agama dan sebagai 
sebuah pusat komunitas yang menjangkau ke luar untuk daerah Whitney Pier. 

“Masjid baru tersebut telah menjadi sebuah alat yang hebat untuk daerah 
tersebut bagi para profesional, karena banyak orang yang datang ke sini pergi karena 
kurangnya dukungan, pergi karena tidak ada tempat bagi anak-anak mereka untuk 
diperkenalkan dengan budaya mereka,” kata Atiyah. 

Banyak orang di komunitas Muslim Sydney datang ke daerah tersebut untuk 
bekerja dalam bidang perawatan kesehatan namun telah kekurangan sebuah gerai yang 
pantas untuk agama mereka, Atiyah mengatakan. 

“Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat positif.” 
Irshaad Sardiwalla, yang berencana untuk beribadah di Masjid baru tersebut, 

mengatakan bahwa Masjid tersebut akan menarik umat Muslim ke Cape Breton. 
“Orang-orang datang dari negara-negara lain dan ingin mengetahui. Apakah ada 

masjid di sana?,” katanya. 
“Jika ada sebuah masjid mereka akan lebih ada keinginan untuk menetap. 

Masjid tersebut membiarkan mereka melakukan aspek relijius dari kehidupan 
mereka.” 
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Uskup Vincent Waterman, pimpinan dari Gereja Orthodok Afrika, menyambut 
dengan baik masjid tersebut. 

“Ini adalah salah satu dari hal terhebat yang penah saya dengar sebelumnya,” ia 
mengatakan. “Sebagai sebuah pusat doa, saya menyambut dengan baik tentang hal ini. 
Ketika Anda menancapkan akar di dalam sebuah masyarakat seperti hal ini, maka hal 
ini menunjukkan bahwa Anda akan menetap untuk sementara. Anda menaruh akar 
tersebut.” 

Rencana Muslim untuk mengadakan sebuah acara pembukaan untuk masjid 
tersebut tahun depan. Sentimentil terhadap umat kristen kembali terjadi, kali ini di 
Maroko. Beberapa pekerja sosial kristen dituduh melakukan Kristenisasi, sehingga 
diusir dari tugasnya dan dideportasi kembali ke negerinya. 

Dituduh melakukan kegiatan Kristenisasi terhadap anak-anak di panti yatim 
piatu Village of Hope (Desa Harapan) di Fez, 16 orang yang beragama Kristen yang 
merupakan pekerja sosial dari Selandia Baru diusir paksa oleh petugas dari 
Kementrian Dalam Negeri Maroko. 

Salah satunya adalah direktur personalia di panti yatim piatu tersebut Chris 
Broadbent yang mengatakan bahwa pemeriksaan rutin surat-surat resmi tersebut 
kemudian berubah dengan cepat menjadi deportasi.  

"Ketika kami berkendaraan ke tempat kerja, ada polisi di mana-mana dan diluar 
tempat kerja kami ada barikade," ujar direktur Village of Hope ini. 

Dalam wawancara lewat telepon dari Spanyol, ia mengatakan, pejabat 
berwenang Maroko bertanya kepada anak-anak di panti asuhan itu apakah mereka bisa 
mengucapkan ayat salah satu kitab agama, sementara polisi mencari buku-buku 
bertema agama Kristen ditempat tersebut.  

"Mereka mencari materi-materi bertema Kristen yang mungkin pernah diberikan 
ke anak-anak disana, seperti cerita-cerita Al-Kitab untuk anak-anak, dan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan buku-buku bertema Kristen untuk anak-anak." 

Broadbent mengatakan polisi menemukan buku-buku berisi cerita-cerita anak-
anak dari Alkitab di panti tersebut. Tapi ia membantah anggapan bahwa kelompok itu 
bertindak sebagai misionari dengan mengatakan bahwa mereka tidak memaksa orang 
mengganti agama. Pihak berwenang Maroko mengatakan mereka menanggapi keluhan 
dari tetangga-tetangga panti yang mengatakan warga Kristen menargetkan anak-anak 
dibawah umur 10 tahun. 
 
 

Hidayatullah, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
e-mail : moekayat@gmail.com 
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Indonesia-Maroko 
Soko Guru Peradaban Hubungan Bilateral 

 
Oleh: Flavita Vindi Annisa 

 
Dua soko guru Islam dari Maroko telah hadir ke Indonesia yaitu sekitar 

pertengahan abad 14 dan 16 Masehi, yang bernama Ibnu Batutah dan Syeikh Malik 
Maulana Ibrahim “Al-Magribi” mewarnai Indonesia dengan indahnya Islam. Hal itu 
pula yang menjadi tonggak sejarah antara kedua bangsa yang berbeda dan dari benua 
yang berbeda. Hubungan Indonesia-Maroko secara resmi kenegaraan sudah berjalan 
genap 51 tahun tepat pada 2 Mei 2011, suatu pencapaian yang istimewa dari kedua 
negara yang mempunyai kedaulatan dan mayoritas penduduk Islam, hubungan 
diplomatik kedua negara dimulai ketika kunjungan kenegaraan Indonesia pertama kali 
ke Negeri Seribu Benteng tersebut. Secara geografis Indonesia terletak di daratan Asia 
Tenggara yang diapit dua samudra dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. 

Sedangkan Maroko terletak di bagian barat laut Afrika dan sangat dekat dengan 
Eropa. Keunggulannya mampu menghasilkan pertanian dan penghasil fosfat terbesar. 
Hubungan Indonesia-Maroko hari ini menjadi kekuatan besar yang menginginkan 
perubahan ke arah yang lebih baik, dua negara yang mempunyai penduduk mayoritas 
Islam bersanding dalam lingkup wilayah dua teritorial yang berbeda, corak budaya 
yang berbeda, luas wilayah yang berbeda. Tapi memiliki tujuan yang sama. 

Hubungan Indonesia-Maroko ke depan harus menjadi soko guru peradaban, 
yang melibatkan dirinya pada panggung-panggung dunia, lewat keunggulan dan 
keistimewaan dari kedua negara. Tentunya hal itu perlu adanya langkah-langkah nyata 
untuk dijadikan arah gerak yang berkelanjutan, hubungan Indonesia-Maroko telah 
menjalani perjalanan panjang dengan harmonis, dan saling melengkapi. Potensi untuk 
menjadi soko guru peradaban dalam pentas dunia akan dimainkan oleh dua negara ini. 

Penulis menyampaikan ada beberapa tahapan untuk memulai ke arah itu. 
Mengukuhkan mentalitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia pernah menjadi 
bangsa yang besar dan diakui dunia pada saat menjadi pemain dari keterlibatannya di 
pentas dunia yaitu dengan membentuk KTT Non Blok, serta menjadi tuan rumah 
Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955. Hal itu tercermin dari sang maestro 
Presiden Soekarno yang percaya diri dan memiliki mental pemenang serta menularkan 
semangat perjuangan kepada bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, untuk menegakan 
keadilan dan kemerdekaan, sehingga negara Maroko pun menghargai akan mentalitas 
dan kualitas Indonesia, mencantumkannya menjadi salah satu nama jalan yang ada di 
Maroko. Yaitu “Soekarno” dan “Bandung”, begitu juga dengan Maroko yang pernah 
mencapai puncak keemasannya di bawah kekuasaan Barber setelah Abad XI Masehi. 

Dinasti Almoravids, Almohads, kemudian Marinid. Sejarah adalah bukti, dan 
bukti akan menjadi kekuatan jika kita mengingatnya dan berkeinginan untuk 
melakukannya kembali. Saat ini kedua negara harus sudah merapikan dan 
membumihanguskan mentalitas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dibangun dari diri 
yang lemah dan pondasi keburukan, dan kita semua pasti sepakat untuk itu, maka 
perlu adanya ketegasan sikap. Dalam hal ini Maroko telah melangkah lebih awal 
dalam menegakan aturan negara yang tegas, tegaknya supremasi hukum dan 
pendidikan yang terintergrasi dengan baik dalam membina bangsanya Maroko telah 
menjadikan pendidikan hal yang utama untuk melakukan perbaikan mentalitas dan 
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kualitasnya. Terbukti dengan biaya pendidikan gratis bagi warganya dari pendidikan 
dasar sampai perguruan tinggi (S3), Indonesia mungkin belum bisa melakukan sejauh 
itu, tapi setidaknya regulasi dari anggaran negara untuk pendidikan harus menjadi 
prioritas. 

Tahapan kedua adalah membangun basis massa yang kuat dengan sistem yang 
ditetapkan di masing-masing negara basis massa akan menjadi kekuatan yang teramat 
penting bagi tegaknya kedaulatan negara, rakyat percaya dengan pemerintah dan 
pemerintah percaya dengan kemampuan rakyatnya, runtuhnya rezim-rezim yang 
melanda Mesir, Yaman dan sekitaranya adalah bukti keabsahannya. Adanya trust and 
balance, diperlukanya pola yang tersadarkan lewat program-program pemerintah yang 
prorakyat dan negara konsekuen mengaplikasikan prinsip efiesiensi, profesionalisme, 
dan keterbukaan dalam regulasi pemerintah. 

Tahapan ketiga adalah berani menerapkan sistem ekonomi Islam dalam sektor 
riil. Dalam ekonomi Islam tidak mengenal yang namanya riba, pelipatgandaan dan 
politisasi uang. Ini menjadi jawaban untuk negara-negara liberal mengapa Indonesia 
dan negara-negara lainnya yang di dalamnya tumbuh ekonomi syariat Islam tidak 
terkena dampak inflasi keuangan dan perdagangan yang signifikan. Menurut Fadjrijah 
yang dikutip dari detikfinance.com, Indonesia telah tumbuh di bidang perbankan 
syariah, sekitar 2,2 % dari seluruh aset perbankan nasional. Jika hal ini menjadi 
ketetapan pemerintah dalam sektor riil, akan terjadi multiplier effects yang positif bagi 
semua sektor pertumbuhan ekonomi. Dua negara melakukan pertemuan membahas 
ekonomi Islam ini, serta membentuk serikat pengusaha Maroko-Indonesia yang 
menggagas percepatan pertumbuhan ekonomi di dua negara. 

Tahapan selanjutnya adalah mengedepankan ciri kearifan lokal dari masing-
masing negara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, suku bangsa yang 
beragam dan sumber daya alam yang melimpah. Aspek pariwisata contohnya, di 
Indonesia alam menjadi sarana plus untuk mengenalkan Indonesia di mata dunia, 
begitu juga dengan Maroko yang mempunyai nilai keindahan pantai Agadir yang 
merupakan resort pariwisata terbesar di Maroko. Maroko yang juga mempunyai Tee 
Time lapangan golf yang bertaraf internasional yang sangat eksotis. Tidak ketinggalan 
sebuah menara yang berdiri kokoh dengan panorama pemandangan gunung atlas yang 
menyejukan, gurun sahara keindahan khas Negeri Maghreb serta karpet dan keramik 
adalah mahakarya masyarakat Maroko yang biasa dibawa pulang oleh para wisatawan 
asing yang menjadi aset negeri yang dikenal mempunyai tarian perut ini sebagai buah 
tangan yang biasa dibawa pulang ke negara asal. 

Aspek kebudayaan dari kerajinan tangan dan pariwisata menjadi aset yang harus 
dikembangkan oleh kedua negara ke depannya, bisa dilakukan dengan ekspor-impor 
barang kerajinan tersebut, dan memberlakukan member tarif khusus bagi kedua negara 
yang saling mengunjungi. Hal tersebut adalah salah satu upaya untuk lebih 
mengenalkan antara Indonesia dan Maroko. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, ke 
depannya hubungan Indonesia-Maroko akan menjadi soko guru peradaban dunia, 
dengan awal pertemuan tampilnya soko guru Islam, saat ini hadir dengan orang-orang 
yang mempunyai impian peradaban Islam. 
 
 

Dede Rahmat Hermawan, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung 
e-mail: dederahmat91@gmail.com, dude_hciw@yahoo.com 
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Ketika Dua Saudara Jauh Mendekatkan Hubungan 
 

Oleh : Khairul Amni 
 

Maroko, sebuah negara di utara Afrika yang seharusnya tidak asing lagi bagi 
Indonesia. Meski memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dan secara geografis 
terpisah di sudut-sudut terjauh dua benua – Indonesia di ujung tenggara Asia dan 
Maroko di sisi utara Afrika – ada banyak hal yang bisa mendekatkan kedua negara ini. 
Kenapa? Well, alasan utama tentu saja karena mayoritas rakyat kedua negara ini 
beragama Islam. Akan tetapi, alasan itu terlalu umum karena ada puluhan negara 
muslim lainnya di dunia ini. Ada yang menyatakan Indonesia dan Maroko sebagai 
“Akh Syaqiq”, saudara kandung. Ketika Anda menyebut seseorang sebagai saudara 
Anda, pastinya ada alasan kuat, bukan? Jadi, berikut adalah sejumlah alasan tersebut. 

Ibnu Batutah dan Maulana Malik Ibrahim adalah nama pertama yang 
membangun kedekatan kedua negara secara historis. Pertengahan abad ke-14, Ibnu 
Batutah melakukan perjalanan panjang dari Maroko menuju Mesir, India hingga 
akhirnya sampai di Kerajaan Samudera Pasai, Aceh. Ia meninggalkan sebuah catatan 
yang menyatakan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang sangat penting, 
tempat dimana kapal-kapal dari Tiongkok, India, dan wilayah lain di Indonesia, 
singgah dan melakukan transaksi perdagangan. Informasi ini ia bawa pulang ke 
negerinya. Kemudian pada awal abad ke-16 Maulana Malik Ibrahim atau dikenal 
dengan nama Syeikh Maghribi datang ke Indonesia untuk berdagang. Melalui 
perdagangan ini, ia berhasil menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya pulau Jawa 
dan menjadi anggota Wali Songo yang pertama. 

Hubungan historis ini semakin kuat ketika pada 2 Mei 1960 Presiden Soekarno 
beserta 16 orang rombongan mengunjungi Maroko dan tercatat sebagai kepala negara 
asing pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Maroko pasca kemerdekaan 
Maroko empat tahun sebelumnya. Betapa pentingnya kedatangan Soekarno ini 
dibuktikan oleh penganugrahan Bintang Mahkota (Orde du Trone) dan pengabadian 
namanya sebagai nama salah satu jalan di pusat ibukota Maroko, Rabat. 

Dengan latar belakang kedekatan sejarah yang begitu kuat, lalu bagaimana 
dengan hubungan keduanya saat ini? Jika dilihat dari sisi politik, sejak mengikat tali 
diplomasi pada tahun 1960, hubungan kedua negara cukup hangat. Meski kedutaan 
besar Indonesia sempat ditutup karena masalah pendanaan, namun sejak 1988 
kedutaan kembali dibuka dengan sejumlah peningkatan kerjasama dalam berbagai 
bidang. Keduanya juga tergabung bersama dalam berbagai organisasi internasional, 
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi 
Konferensi Islam (OKI) dan Kelompok 77.  

Dari segi ekonomi, hubungan perdagangan antara kedua negara ini sebenarnya 
sangatlah menguntungkan. Sebut saja seperti tahun 2009 tercatat ekspor RI ke Maroko 
sekitar 55.081 ribu US Dollar dan import RI dari Maroko 19,37 ribu US Dollar. Di 
antaranya, furniture asal Indonesia menjadi primadona penduduk Maroko seperti 
terlihat pada International Trading Days di Casablanca pada tahun 2007. Sementara 
itu, Maroko menjadi andalan Indonesia dalam pemenuhan fosfat sebagai bahan baku 
pupuk. Pada tahun 2009, Indonesia mengimpor 100.000 ton fosfat dari Maroko. 

Di bidang pendidikan, setiap tahun Pemerintah Maroko melalui AMCI (agen 
Kerjasama internasional Maroko) menawarkan 15 beasiswa kepada Indonesia melalui 
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Departemen Agama. Dan mulai tahun 2010, Kementerian Wakaf dan Urusan 
Keislaman Maroko telah menyetujui permintaan PBNU untuk memberikan beasiswa 
khusus untuk putra-putri PBNU sebanyak 10-15 orang setiap tahun guna belajar di 
institusi pendidikan yang berada dibawah Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman 
Maroko, khususnya Universitas Qarawiyyin dan Pendidikan Tradisional (at Ta'liim al 
Atiiq) di masjid Qarawiyyin. 

Kerjasama antar kedua negara ini juga terjalin melalui peran di ajang Festival 
Teater International untuk Pemuda ke XI di Taza, Maroko. Begitu juga saat Festival 
Music International di Fes, Maroko dimana saat itu Indonesia menampilkan musik 
marawis. 

Pertanyaannya sekarang, benarkah kerjasama ini sudah maksimal? Rasanya 
belum. Menurut penulis, ada banyak hal yang seharusnya bisa diperbaiki dalam 
hubungan kerjasama ini, khususnya dari pihak kita, Indonesia. Sebagai contoh, dari 
segi politik dan peran internasional. Dengan posisi penting keduanya yang terbilang 
cukup penting, khususnya di kalangan dunia Islam, Indonesia dan Maroko seharusnya 
bisa mengambil peran untuk meningkatkan dukungan terhadap negara-negara Islam 
lainnya, dalam hal Palestina, misalnya. 

Indonesia juga perlu belajar dari apa yang terjadi awal tahun ini. Ketika negara-
negara lain di Timur Tengah mengalami revolusi politik akibat rakyatnya merasa tidak 
puas dengan pemerintah, masyarakat Maroko tenang-tenang saja. Padahal Maroko 
menganut sistem monarki, yang sering disebut-sebut sebagai penghalang demokrasi. 
Justru di Indonesia yang katanya mengagungkan demokrasi – dan pernah dijadikan 
Maroko sebagai panutan mereka dalam belajar demokrasi – demonstrasi yang 
berujung anarkisme begitu sering terjadi. Kenapa bisa demikian? 

Bidang ekonomi juga perlu perhatian lebih dalam kerjasama ini. Pelaku industri 
di Indonesia belum menjadikan Maroko sebagai negara tujuan ekspor utamanya 
padahal cukup banyak komoditas Indonesia yang diminati oleh Maroko. Seperti 
terlihat dari data yang didapat dari tahun 2007 menunjukkan bahwa Indonesia 
menduduki peringkat pertama untuk penetrasi pasar komoditas kopi, kelapa, dan 
rempah-rempah seperti pala dan kayu manis di Maroko. Sementara itu, Maroko 
merupakan salah satu produsen utama fosfat di dunia, yang sangat dibutuhkan bagi 
pengembangan proyek kelapa sawit di Indonesia.  

Hal-hal seperti penghindaran pengenaan pajak berganda dan peningkatan 
investasi akan sangat membantu peningkatan kerjasama dalam hal ini. Jika ada 
keseriusan dan kesepakatan peningkatan kerja sama perdagangan, nilai ekspor-impor 
akan semakin bertambah yang akan memberikan efek positif kepada kedua negara 
berkembang ini. Apalagi Maroko telah melakukan perjanjian perdagangan bebas 
dengan negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Turki, dan negara-negara Arab 
lainnya. Maroko merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha 
Indonesia untuk menjadikannya sebagai batu loncatan bagi pemasaran produk ekspor 
Indonesia ke negara-negara itu. 

Kita juga punya potensi alam yang tidak kalah – malah lebih baik secara 
kuantitas – jika dibandingkan dengan Maroko, yang seharusnya bisa dimanfaatkan 
untuk menarik para turis. Saat ini, Bali “nyaris” menjadi satu-satunya daerah 
pariwisata yang dikenal secara internasional dari Indonesia. Jadi, kesempatan 
kerjasama ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga nantinya ketika para turis 
selesai menikmati keindahan sunset di pantai Casablanca, mereka bisa melanjutkan 
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perjalanannya jauh ke timur untuk menyaksikan matahari terbit di puncak Bromo atau 
menikmati segelas kopi hangat di pagi hari di Puncak. 

Namun, di atas segalanya, hal terpenting yang seharusnya diperhatikan oleh 
Indonesia dalam kerjasama dengan Maroko adalah pendidikan. Tahukah Anda bahwa 
UNESCO telah menobatkan Maroko sebagai negara panutan dalam hal kualitas 
pendidikan di kawasan MENA, Timur Tengah dan Afrika Utara? Itu artinya 
pendidikan Maroko dijadikan contoh bagi negara-negara seperti Mesir, Aljazair, atau 
Arab Saudi. Maka, sudah sepantasnya Indonesia juga mengambil Maroko sebagai 
panutan. 

Nyatanya, Indonesia tidak memaksimalkan peluang kerjasama tersebut untuk 
memperbaiki kualitas pendidikan kita. Sebagai bukti, mahasiswa Indonesia yang kini 
belajar di Maroko hanya berjumlah sekitar 170 orang. Itupun sebagian besar 
mengambil kajian Islam. Artinya, ada banyak kuota yang belum dipenuhi. Belum lagi 
kualitas selektivitas mahasiswa yang juga perlu mendapat perhatian. 

Mungkin masih ada yang membanggakan diri karena ada seorang putra 
Indonesia yang meraih gelar Doktor temuda di Universitas Mohammed V di ibukota 
Maroko, atau berkomentar sinis “Maroko kan letaknya di dekat Eropa, wajar mereka 
hebat”, tapi jika kita sadar, sebenarnya negeri ini sudah tertinggal dari Maroko. Dan 
jika dipikir-pikir lebih jauh lagi, kita sebenarnya punya potensi untuk menyamai 
mereka, bahkan lebih. Satu-satunya masalah hanyalah kita tidak cukup belajar dan 
berusaha untuk mengejar ketertinggalan ini. 

Jika memang sebutan “Akh Syaqiq (saudara kandung)” itu benar, maka berarti 
Indonesialah kakak, dan Maroko adiknya. Karena kita merdeka 15 tahun lebih dulu 
dari mereka. Lalu, apa namanya kakak yang tertinggal dari si adik di hampir segala 
bidang? Masihkah kita enggan untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Bagaimana 
jika si adik bersedia bekerjasama dengan kakaknya? 

Jawabannya, Indonesia harus memaksimalkan kesempatan belajar tersebut, 
untuk menghapus segala ketertinggalannya. 
 

Khairul Amni, mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 
e-mail: a_khairul91@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 93 

Indonesia-Maroko, Solidarity Together Forever 
 

Oleh: Lustyyah Ulfa 
 

Negara yang berjarak sekitar sepertiga belahan dunia dari Indonesia, tepatnya di 
barat laut Benua Hitam, Afrika dengan Selat Gilbartar di sebelah utara, Samudera 
Atlantik yang hijau kebiruan di sepanjang sisi barat, dikelilingi gurun Sahara dari 
barat hingga selatan dan deretan pengunungan Adas mengelilingi negara ini yang 
menjanjikan panorama pemikat wisatawan bila berkunjung ke Negeri Matahari 
Terbenam (Maghreb). Maroko, dari dulu hingga sekarang dan hingga nanti adalah 
sahabat lama negara Indonesia. Letak geografis memang jauh dari Indonesia, sehingga 
orang-orang tidak mengira bahwa persahabatan mereka telah terjalin semenjak 1960 
tahun yang lalu. 

Hubungan persahabatan ini bermula dari konferensi Internasional, di mana 
Indonesia sebagai tuan rumah dan pemrakarsa Konferensi Asia Afrika (KAA) yang 
bertujuan memperjuangkan kemerdekaan negara-negara di Asia–Afrika dari belenggu 
penjajah, salah satunya Maroko yang pada saat itu masih dalam jajahan Perancis. 
Setahun setalah KAA, Maroko secara resmi menjadi negara yang merdeka pada tahun 
1956 dan Indonesia adalah negara asing yang pertama kali berkunjung ke Maroko 
pasca kemerdekaan. 

Kunjungan pertama ke Maroko pada pertengahan tahun 1960, Soekarno 
mendapat sambutan hangat dari Raja Mohammed V dan sebagai tanda persahabatan 
dari pemerintah Maroko, diberikannya nama jalan bernama Sharia Al-Rais Ahmed 
Soekarno (sekarang Rue Soekarno) yang berada di Kota Rabat dan di Casablanca, kota 
industri dan pusat perekomian negara ini berdenyut dibangun bunderan bernama 
Roundpoint de Bandung. 

Lalu bagaimana kisah persahabat dua negara ini selanjutnya? Tentu tidak 
berakhir pada kunjungan pertama saja, hingga saat ini persahabatn keduanya tetap 
terjalin hampir di segala bidang kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial-budaya, 
pendidikan, dan keamanan. Bahkan dua bulan lalu, petani dan penyuluh pertanian 
Maroko tidak segan mengikuti program magang sektor pertanian di Kabupaten 
Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Warga Negara Indonesia (WNI) juga cukup banyak 
yang bermukim di sana, ada yang keperluan menempuh studi, bekerja non TKI dan 
tenaga kerja KBRI beserta keluarga. Walau mereka jauh dengan kerabat di Tanah Air, 
kerinduan mereka terobati dengan hangatnya persaudaraan dan silahturahmi yang 
dikemas oleh PPI Maroko dengan segala kegiatan yang diselenggarakannya serta rasa 
solidaritas sesama WNI dengan rasa saling memiliki dan saling bahu membahu. 

Rasa solidaritas juga tidak hanya mereka tunjukkan kepada sesama WNI, tetapi 
juga dengan masyarakat di sekitar mereka, penduduk Maroko. Karena mereka 
hanyalah tamu di negeri Matahari Tenggelam ini, sehingga rasa saling menghormati 
dan solidaritas demi persahabatan yang telah terjalin selama 51 tahun ini tetaplah ada 
tidak hanya untuk dulu dan sekarang, tetapi juga untuk nanti. Apalagi dari segi agama, 
sebagian besar penduduk Maroko adalah Muslim. Sehingga WNI Muslim dan 
penduduk Maroko Muslim disatukan oleh Islam. Perbedaan bahasa juga bukanlah 
penghalang bagi mereka untuk saling mengenal dan berkomunikasi dengan 4 bahasa 
yang digunakan selain bahasa daerah, antara lain bahasa Inggris, bahasa Arab sebagai 
bahasa resmi, bahasa Perancis dan bahasa Spanyol yang banyak digunakan di kawasan 
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utara Maroko. Justru dengan keberagaman yang dimiliki kedua negara ini, menjadikan 
motivasi untuk lebih mempererat solidaritas. 

Indonesia yang memiliki pendapatan masyarakat yang lebih baik dari Maroko 
dan juga pengalaman politik Indonesia di bidang reformasi menjadikan Maroko untuk 
belajar lebih banyak kepada Indonesia. Begitu pula dengan Indonesia, pemberian 
beasiswa pelajar Indonesia yang berencana melanjutkan studi di Maroko maupun 
pelajar Maroko yang akan melanjutkan studi di Indonesia dan juga program 
pertukaran pelajar. Karena dua negara ini saling melengkapi bidang ilmu yang mereka 
miliki. Maroko, sebagai salah satu pusat peradaban dunia dengan ilmu agama Islam 
yang sangat kental, sedangkan Indonesia dengan ilmu pertanian, dan ilmu politik yang 
ingin dipelajari Maroko. Sehingga kerjasama di bidang pendidikan ini akan saling 
menguntungkan bagi keduanya. 

Apalagi dengan kompetisi nasional dengan lomba menulis artikel tingkat 
nasional Indonesia-Maroko dalam rangka memperingati 51 tahun hubungan bilateral 
Indonesia-Maroko, semakin memperkuat solidaritas pelajar Indonesia dengan Maroko. 
Pelajar Indonesia menjadi mengenal lebih dekat dengan Maroko, terutama pelajar 
yang belum pernah merasakan hidup di tengah penduduk Maroko dan menjadikan 
Maroko sebagai salah satu negara tujuan meneruskan studi yang patut 
dipertimbangkan. Solidaritas dalam bidang kepariwisataan dan budaya juga mulai 
ditingkatkan oleh kedua negara, karena kedua negara ini saling memiliki daya tarik 
yang tinggi, terutama dengan kesenian yang berciri khas Islam yang bisa saling 
dipadukan satu sama lain, mengingat Indonesia adalah salah satu negara Muslim 
terbesar di Indonesia. Selain itu kebersamaan dalam berperang melawan teroris serta 
ketahanan negara juga mereka laksanakan secara bersama-sama demi terwujudnya 
situasi yang aman dan damai bagi dua negara dan juga dunia. 

Lalu bagaimana dengan solidaritas di luar kerjasama bilateral yang telah tertulis 
dalam perjanjian dua negara ini? Tentunya rasa solidaritas akan lahir dengan 
sendirinya seiring berjalannya waktu, mungkin rasa solidaritas ini benar-benar telah 
dirasakan oleh penduduk Indonesia yang telah menetap ataupun tinggal sementara di 
Maroko. Solidaritas yang telah terjalin hingga saat ini sangatlah mahal harganya, jika 
ditukar dengan perselisihan ataupun kesalahpahaman antar dua negara ini. Kurun 
waktu 51 tahun, bukanlah waktu yang singkat untuk memulai persahabatan. Tentu 
banyak sekali hambatan selama kurun waktu tersebut, tetapi hambatan itu bukanlah 
penghalang untuk tetap melangkah meneruskan solidaritas (kebersamaan) yang telah 
terangkum dalam ikatan persahabatan. 

Solidaritas dari segala bidang kehidupan dengan tujuan bersama pula mencapai 
perdamaian dunia yang dimulai dari hal terkecil, yaitu hubungan bilateral dua negara. 
Hanya berawal dari hubungan bilateral yang baik, persahabatan akan merambah ke 
bidang lain. Solidaritas adalah salah satu hal yang mendasari persahabatan ini, dengan 
adanya rasa solidaritas kedua negara saling berbagi suka dan duka sebagai bentuk 
simpati. Lalu simpati ini menimbulkan rasa empati yang diwujudkan dalam bentuk 
kerjasama serta penyelesaian masalah secara bersama. Solidaritas ini terus 
berkembang hingga kurun waktu 51 tahun, dan rasa solidaritas ini haruslah dijaga 
hingga selamanya.  “Solidarity together forever”. 
 

Lustyyah Ulfa, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
e-mail: lustyyahulfa@yahoo.com atau lustyyahulfa@gmail.com 
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Pentingnya Komunikasi 
dalam Bisnis Indonesia dan Maroko 

 
Oleh: Tri Habibi Zusma 

 
Komunikasi bukanlah hal yang bisa dianggap mudah di era globalisasi sekarang 

ini. Komunikasi memegang peranan penting dalam menjalin sebuah hubungan 
kerjasama. Komunikasi yang baik adalah di mana suatu pesan dapat diterima oleh 
pihak lain dan adanya persamaan persepsi dari apa yang telah dikomunikasikan. 
Dalam hal ini pentingnya komunikasi dalam bisnis antara Indonesia dan Maroko. 
Indonesia dan Maroko sudah lama menjalin hubungan bilateral, seiring perkembangan 
zaman hubungan terus terjalin. Meskipun ada beberapa kendala baik dari pihak luar 
maupun dalam hubungan itu sendiri. 

"Perdagangan Indonesia ke Maroko kecil sekali, hanya kurang USD 90 juta, ini 
dipandang masih perlu digalakkan," kata juru bicara presiden Dino Pati Jalal di Istana 
Negara, Kompas Senin (2/3). Dalam usia hubungan yang bukan muda lagi yakni 50-an 
tahun, Indonesia dan Maroko sepakat untuk meningkatkan hubungan antarnegara. 
Tentunya komunikasi yang baik dan efektif sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis 
seperti ini. Komunikasi dua arah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja 
kerjasama yang sudah terbentuk sejak lama. 

Maroko termasuk negara beruntung karena tidak banyak terkena imbas krisis 
ekonomi global. Hal ini yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai negara 
berkembang untuk memajukan perdagangan internasional khususnya dengan Maroko. 
Selama ini eksploitasi sumber daya alam di Indonesia sebagian besar diakomodir oleh 
pihak luar seperti Amerika dan negara bagian di Eropa. Mereka hanya mementingkan 
keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan kelangsungan hidup 
di masa depan. Indonesia yang masih kekurangan modal dan sumber daya manusia 
hanya bisa terpaku oleh keserakahan mereka saja. 

Indonesia seharusnya bisa meningkatkan hubungan perdagangan dengan 
Maroko, apalagi Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. 
Kerjasama yang terjalin dapat mengisi kebingungan bangsa ini untuk melakukan 
kerjasama dengan pihak luar, khususnya di bidang perdagangan. Bisnis bisa terjalin 
dengan rapi dan saling menguntungkan karena adanya faktor kekerabatan yang erat. 
Hal ini sangat berpengaruh terhadap kerjasama yang dilakukan. Komunikasi dapat 
dikatakan sebagai faktor utama karena komunikasi dapat menyatukan visi dan misi 
dari dua negara. Tentu saja hal ini tidak mudah, akan tetapi dengan memanfaatkan 
hubungan yang tidak sebentar ini, bangsa kita dapat memaksimalkan potensi yang ada 
untuk bisnis antarnegara. Dalam praktiknya komunikasi dalam berbisnis memang 
terkadang memiliki banyak kelicikan dan kecurangan. Hal inilah yang dapat 
menghambat proses bisnis itu berlangsung dengan baik. Perlu adanya komunikasi 
bisnis yang terbuka antara kedua negara dapat sepenuhnya memberikan efek yang baik 
untuk bisnis yang baik pula. Komunikasi dalam bisnis memang sangat kompleks, 
tidak sembarangan dan tidak boleh gegabah dalam menentukan pilihan kepada dan apa 
yang akan diperdagangkan. 

Keterbukaan sebagai salah satu kunci terjalinnya komunikasi yang efektif. 
Dengan keterbukaan segala bentuk kesalahpahaman dapat diminimalisir. Adanya 
keterbukaan juga dapat memberikan kepercayaan di antara dua negara. Kepercayan 
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inilah yang biasanya sering dilanggar dalam proses bisnis berlangsung. Akibatnya 
hubungan dua negara retak dan kelangsungan bisnis dijamin akan menurun. 

Pemerintah saat ini memang banyak melakukan kerjasama bisnis dengan negara 
lain. Hal ini dilakukan tentu saja demi kebutuhan maupun mencari keuntungan lain 
yang belum tentu dapat dirasakan oleh bangsa itu sendiri. Indonesia-Maroko 
seharusnya bisa menjadi panutan untuk negara lain sebagai negara yang dapat 
menjalankan roda perekonomian yang baik melalui bisnis yang dilakukan. Bisa saja 
hal ini dapat dicontoh oleh negara lain dan akhirnya kedua negara ini dapat semakin 
percaya diri dalam berbisnis antar negara. 

Dalam komunikasi bisnis dapat dipelajari berbagai hal. Mulai dari perancangan 
bisnis, struktur bisnis, pola pengembangan bisnis, dan tahapan dalam berbisnis. 
Komunikasi sangat berperan penting untuk kelangsungan semua proses di atas. Untuk 
itu Indonesia harus bisa proaktif dalam pengembangan bisnisnya dengan Maroko. Di 
era globalisasi seperti sekarang ini kita harus bisa jemput bola dan bisa menyodorkan 
sejumlah rancangan kerjasama di bidang perdagangan dengan Maroko. Komunikasi 
yang memang sudah terjalin sejak lama dapat dijadikan landasan untuk melakukan 
manuver yang efektif untuk melakukan kerjasama yang baik pula. 

Kerjasama yang dilakukan dapat berbentuk barang maupun jasa. Dalam bisnis 
keduanya sama-sama memiliki kekuatan tersendiri. Dengan kekayaan alam yang 
dimiliki, Indonesia bisa menawarkan kejasama investasi di bidang kepariwisataan. 
Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak potensi wisata menjanjikan. 
Mulai dari daerah pegunungan hingga daerah pantai ada di Indonesia. Banyaknya 
objek wisata yang belum mendapat perhatian khusus mungkin saja menjadi sasaran 
investasi yang dilakukan dua negara. Potensi yang sangat banyak itu sangat 
disayangkan jika dibiarkan dan tidak diperhatikan secara benar. 

Bukan saja bidang pariwisata Indonesia juga bisa menawarkan kerjasama dalam 
bentuk barang. Banyak sekali hasil alam yang bisa diolah, kemudian dapat diekspor ke 
Maroko. Apalagi Maroko membutuhkan barang-barang tersebut. 

Ya mudah-mudahan, dengan semakin terjalinnya komunikasi yang baik dan 
efektif di antara dua negara dapat meningkatkan kerjasama yang baik. Dan hal ini 
sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik secara moril maupun materil. 
Semoga saja dengan perkembangan dan persaingan bisnis yang semakin ketat, kedua 
negara ini bisa eksis dan mengepakkan sayapnya agar tidak dipandang sebelah mata 
oleh negara-negara maju lain. 
 
 

Tri Habibi Zusma, mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung 
e-mail: trihabibizusma@yahoo.com 
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Pentingnya Kerjasama Hankam 
Indonesia dan Maroko 

 
Oleh: Evi Zakiyah 

 
Kedekatan hubungan bilateral antara negara Indonesia–Maroko ini sudah tak 

diragukan lagi. Meskipun jarak kedua negara ini lebih dari sekitar sepertiga lingkaran 
dunia, tidak menghalangi hubungan kerjasama antara dua negara untuk mewujudkan 
suatu keharmonisan. Seperti yang telah kita ketahui, kerjasama antara Indonesia dan 
Maroko telah banyak dilakukan di antarannya dalam sektor pendidikan, ekonomi, 
kebudayaan, pertanian dan lain-lain. Bentuk hubungan diplomasi negara ini diawali 
ketika kemerdekaan kedua negara, di mana pada mulanya diawali dengan penyerahan 
surat kredensial Duta Besar Nazir Pamontjak pada 19 April 1960 kepada Raja Marako 
Mohammed V. Dubes Nazir yang waktu itu merangkap Dubes di Filipina diminta 
mempersiapkan kunjungan Presiden Soekarno ke Maroko yang yang diharapkan dapat 
memberikan sumbangan bagi negara-negara Asia dan Afrika. 

Presiden Soekarno adalah pemimpin negara yang datang pertama kali ke 
Maroko sejak kemerdekaannya pada tahun 1956. Sebagai bentuk penghormatannya 
kepada Indonesia, nama “Soekarno” menjadi salah satu jalan di jantung ibukota Rabat 
dan memberikan kebebasan visa selama 3 bulan bagi warga negara Indonesia yang 
berkunjung ke Maroko. Dan begitu juga sebaliknya sebagai balasannya, Indonesia 
mengabadikan “Casablanca” yang merupakan kota terbesar di Maroko untuk menjadi 
salah satu jalan penting di Jakarta dengan terowongan legendarisnya. 

Hubungan bilateral negara Maroko dengan Republik Indonesia selama ini 
terjalin dengan sangat baik. Bahkan Maroko sudah menganggap Indonesia sebagai 
saudara kandung karena kedekatan kedua negara sangat erat. Selain itu, antara dua 
negara ini juga memiliki banyak kesamaan kebijakan dan pandangan dalam menyikapi 
berbagai isu regional maupun Internasional. Hubungan ini diharapkan menjadi lebih 
erat lagi di masa yang akan datang dalam meningkatkan kerjasama, mengingat kedua 
negara sama-sama menganut kebijakan moderat. 

Seperti yang terjadi sekarang, perubahan geopolitik dunia yang terjadi di era 
globalisasi telah menghadirkan suatu kompetisi/persaingan antarbangsa. Kondisi 
tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat baik global, 
regional maupun nasional. Perkembangan tersebut meyebabkan terjadinya perubahan 
pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru seperti 
meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyeludupan, 
imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lain. Ini 
merupakan salah satu peluang kerjasama antara Maroko dan Indonesia dalam bidang 
pertahanan-keamanan. 

Pada masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang 
berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi, khususnya pengaruh kekuatan blok 
Barat dan blok Timur. Pada masa itu, kekhawatiran dunia terutama pada masalah 
pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Namun isu 
keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas 
terorisme, perampokan dan pembajakan, penyeludupan, imigrasi gelap, penangkapan 
ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lain. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut 
semakin kompleks, karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara 
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yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial. 
Seperti yang terjadi baru-baru ini banyak aksi terorisme yang masif dengan 
menyudutkan golongan tertentu. Selain itu juga pembajakan seperti contohnya pada 
baru-baru ini sebuah kapal berkebangsaan Indonesia dibajak oleh perampok Somalia 
serta yang paling sering yakni penyelundupan barang terlarang yang berjaringan 
internasional. 

Geopolitik yang stategis dapat menjadikan sebuah permasalahan, seperti 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, 
serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Begitu juga dengan letak negara 
Maroko di antara Laut Mediterania dan Samudera Atlantik yang membuat pasar 
Maroko dan Indonesia menjadi rebutan negara–negara yang ingin berdagang di 
kawasan tersebut yang menyebabkan kondisi nasional dua negara tersebut sangat 
dipengaruhi pertahanan dan keamanan oleh perkembangan konteks strategis. 

Posisi seperti inilah yang dapat menyebabkan implikasi pada terjalinnya 
kepentingan negara-negara lain dengan kepentingan nasional dua negara. Mencermati 
dinamika konteks strategis, baik global, regional maupun domestik, maka ancaman 
yang sangat mungkin dihadapi Indonesia dan Maroko ke depan dapat berbentuk 
ancaman keamanan tradisional (berupa invansi atau agresi militer dari negara lain 
terhadap Indonesia) dan ancaman keamanan nontradisional (berupa terorisme, gerakan 
separatisme, dampak bencana alam, dan lain-lain) 

Pada lingkup global, berakhirnya perang dingin, ternyata tidak menjamin 
terwujudnya stabilitas keamanan dunia. Dunia masih tetap diwarnai oleh isu-isu 
keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau 
proliferasi senjata nuklir dan senjata pembunuh massal. Kompleksitas permasalahan 
keamanan global makin bertambah dengan adanya praktik hegemoni yang 
dikembangkan melalui penguatan aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi, 
termasuk keunggulan di bidang ekonomi. 

Kekuatiran dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi 
semakin kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni isu-isu keamanan 
nontradisional seperti terorisme, konflik etnis. Lainnya, pembajakan di laut atau di 
udara, penyelundupan, narkoba, imigran gelap, serta kriminal lintas negara lain. Sejak 
tragedi yang menimpa Word Trade Center (WTC) 11 September 2001, terorisme 
internasional telah menjadi ancaman nyata bagi dunia. 

Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara di dunia untuk memerangi 
terorisme, namun belum sepenuhnya berhasil meniadakan kelompok terorisme 
maupun menghentikan aksinya. Bahkan setahun setelah peristiwa WTC, aksi 
terorisme kembali terjadi seperti yang dialami dalam tragedi Bali 12 Oktober 2002 dan 
pada tanggal 28 April lalu terjadi serangan bom di kafe yang terletak di alun-alun 
Jamaa el-Fna, lapangan yang menjadi situs budaya yang menarik jutaan turis setiap 
tahun. Serangan yang menewaskan 16 warga dengan 14 warga asing di dalamnya 
diduga kuat sebagai serangan terorisme yang menjadikan warga asing sebagai 
targetnya. Melihat perkembangan ini, diperkirakan ancaman terorisme internasional 
masih akan terus membayangi dunia. Oleh karena itu terorisme harus diperangi 
bersama oleh semua negara di dunia, dan tidak memberi tempat atau melindunginya. 

Dinamika konteks strategis yang diwarnai berbagai isu politik dan ekonomi ini 
dapat memengaruhi aspek keamanan global, regional maupun domestik. Isu politik, 
ekonomi dan keamanan global, regional maupun domestik. Isu politik, ekonomi dan 
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pertahanan keamanan merupakan aspek-aspek yang saling kait-mengkait dan tidak 
dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. 

Untuk mengatasi permasalahan itu semua dibutuhkan kerjasama yang sangat 
intensif antara Indonesia dan Maroko. Hal ini dapat menjadi peluang kerjasama di 
masa yang akan datang untuk menghadapi tugas-tugas mengatasi isu-isu keamanan 
kedua negara, juga untuk tugas-tugas internasional. Sesungguhnya kerjasama 
pertahanan merupakan salah satu kebijakan strategis pertahanan yang sangat penting 
karena kerjasama ini akan memberi kontribusi yang tidak kecil. Artinya bagi 
keberhasilan penggunaan maupun pembangunan kekuatan pertahanan negara. 
Kerjasama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri 
Indonesia dan Maroko untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dunia. Semoga 
saja kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan antara kedua negara ini cepat 
terealisasikan. 
 
 

Evi Zakiyah, mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya 
e-mail: evizakiyah@yahoo.co.id 
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Jamu dan Energi Terbarui: 
Tren Kerjasama Maroko-Indonesia Bidang Lingkungan Hidup 

 
Oleh: Ai Nopia Sandi 

 
Secara historis hubungan Indonesia dan kerajaan Maroko telah terjalin sejak 

pertengahan Abad XIV Masehi. Yaitu ketika Ibnu Batutah melakukan perjalanan 
panjang dari Maroko menuju Mesir, India sampai akhirnya tiba di kerajaan Samudera 
Pasai. Juga sejarah Walisanga yang merupakan soko guru Muslim Indonesia yang 
hidup pada awal Abad XVI Masehi. Maulana Malik Ibrahim salah satu sesepuh 
Walisanga yang lebih dikenal dengan nama “Syeikh Maghribi” adalah orang Maroko 
yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Dengan kepiawannya, ia 
mampu memikat hati warga Indonesia yang akhirnya berduyun-duyun memeluk 
Islam. 

Perjalanan historis dari Ibnu Batutah dan Maulana Malik Ibrahim sampai Rue 
Soekarno dan Rondpoint de Bandung adalah sebuah perjalanan yang tidak sebentar. 
Hal ini membuat hubungan kedua negara ini menjadi hubungan yang tidak sederhana. 
Berbagai bidang telah dilakukan kerjasama, bidang politik, ekonomi, juga sosial 
budaya. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana melakukan optimalisasi dan 
inovasi pada bidang-bidang tersebut. 

Harmonisasi yang dihasilkan dari hubungan Indonesia dan Kerajaan Maroko 
menjadikan semacam simbiosis mutualisme bagi kedua negara tersebut. Namun tentu 
diharapkan kerjasama yang telah terjalin ini tidak lantas vakum pada sektor-sektor 
yang telah ada, tetapi justru tertantang untuk melakukan inovasi pada sektor lain. 
Sektor tersebut haruslah mengusik banyak pihak. Salah satu sektor yang menarik 
untuk dikembangkan adalah sektor lingkungan hidup. Berkembangnya isu global 
warming membuat banyak pihak melakukan berbagai cara untuk meminimalisir 
dampak dari global warming. Berbagai jargon atau slogan seperti Go Green, Back to 
Nature disuarakan berbagai tempat. 

Bentuk dari kerjasama “kembali ke alam ini” dapat berupa pelestarian alam dan 
pencarian energi alternatif serta penggunaan energi terbaharui sebagai upaya 
penyelamatan bumi. Juga penggunaan bahan herbal sebagai upaya penyehatan 
penghuni bumi (red: manusia) dengan pengelolaan bahan yang disediakan oleh alam. 

Maroko sebagai negara kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang kaya 
akan sumber energi dapat memberikan pengalaman berharga bagi Indonesia tentang 
pengelolaan energi. Maka upaya pelestarian alam dan pencarian energi alternatif serta 
penggunaan energi bumi terbarui dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama 
penelitian oleh Indonesia dan Maroko. Sebagai langkah awal terwujudnya hal tersebut. 
Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pertukaran pelajar, 
pemberian beasiswa silang bagi pelajar/mahasiswa dari dua negara. Sehingga nantinya 
akan lahir generasi yang akan menyokong serta mengembangkan kerjasama penelitian 
ini. 

Sedangkan Indonesia yang dikenal memiliki brand produk obat herbal yang 
dikenal dengan nama jamu yang khasiatnya sama dengan obat berbahan kimia sintetik, 
namun tidak memiliki efek samping. Di samping karena Indonesia memiliki lebih dari 
30 ribu jenis tanaman obat, dengan modal sebesar ini Indonesia akan mampu 
mengembangkan sayap di dunia internasional melalui kerjasama bilateral dengan 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 101 

Kerajaan Maroko. Yakni dengan membuat kesepakatan kerjasama penggunaan herbal 
sebagai upaya pemanfaatan alam untuk kemaslahatan umat manusia. 

Jika diperhatikan dengan seksama, sebenarnya kerjasama ini tidak hanya melulu 
berkutat pada sektor/masalah lingkungan hidup. Tetapi sektor lain seperti pendidikan, 
ekonomi, pertanian dan perkebunan, sosial dan budaya juga ikut terpengaruhi. Dalam 
bidang penelitian tentang energi alternatif tidak mungkin tidak melibatkan ahli, yang 
tentunya berkecimpung atau tidak lepas dari bidang pendidikan. Karena itu kerjasama 
ini tentu mempengaruhi bidang pendidikan dua negara. 

Begitu pula dengan sektor pertanian dan atau perkebunan tidak akan lepas dalam 
produksi jamu yang akan dikembangkan dan dipasarkan dalam kerjasama tersebut. 
Sehingga dalam kerjasama ini sektor pertanian dan perkebunan akan ikut berkembang 
pesat seiring dengan berjalannya pemasaran jamu ini. Kegiatan pengembangan 
penelitian, teknologi tentang pembaruan energi serta pemasaran jamu sudah barang 
tentu memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi bagi dua negara. Juga 
karena tujuan dari kerjasama ini tidak hanya tersasar pada kedua negara tetapi 
diharapkan ke depannya kerjasama ini menjadi pioner terjadinya kerjasama yang lebih 
besar (berskala internasional). 

Bagi negara Indonesia, jamu bukan hanya sekedar ramuan herbal untuk 
menyembuhkan berbagai macam penyakit, tidak lantas pula hanya memiliki peran 
sebagai salah satu alat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi bangsa. Tapi jamu 
adalah cerita tentang budaya Indonesia. Bagi Indonesia, jamu adalah tentang 
bagaimana terbentuknya sejarah kehidupan sosial di Indonesia, tentang 
kesetiakawanan dan kepedulian alam kepada manusia serta kepedulian manusia 
kepada sesamanya. Oleh karena itu, mengembangkan produk jamu dalam sebuah 
kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk mempertahankan serta 
memperkenalkan budaya bangsa kepada bangsa lain, seperti kepada bangsa Maroko. 

Kerjasama ini sesungguhnya merupakan bentuk kerjasama yang melakukan 
pengembangan dan inovasi multidimensional dari negara Indonesia dan Kerajaan 
Maroko. Sehingga kerjasama ini menjadi penting dilakukan karena akan memiliki 
pengaruh yang tidak kecil pada berbagai sektor bagi dua negara. Bukan hal yang 
mustahil bila dengan dimulainya kerjasama bilateral pada bidang-bidang tersebut akan 
memicu kerjasama yang lebih besar lagi, sampai kerjasama internasional. 

Sehingga, kerjasama bilateral yang bertemakan “kembali ke alam” ini dapat 
diterapkan, dikembangkan dan dikerjasamakan sehingga dapat memberikan buah 
manis tidak hanya bagi Indonesia dan Maroko sebagai pelopor kerjasama save the 
world tetapi juga oleh seluruh dunia yang tergabung dalam kerjasama ini. Tentu saja 
hal ini patut dimulai oleh negara bersangkutan, Indonesia dan Maroko, lalu ditularkan 
ke negara jiran masing-masing yang nantinya akan membentuk kerjasama dua benua, 
seperti pada peristiwa KAA yang pernah dicatat sejarah. Lantas kerjasama tersebut 
berkembang ke seluruh penjuru dunia dengan pengembangan inovasi yang lebih baik 
dari masa ke masa. 
 
 

Ai Nopia Sandi, mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung 
e-mail : emnas.sandy@gmail.com 
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RI-Maroko: 
Membangun Negeri dengan Jiwa Entrepreneur 

 
Oleh: Wira Tri Barkah 

 
Siapa bilang umat Islam tidak bisa kaya? Kita memiliki peluang sama untuk 

sukses, hanya saja pencapaian untuk meraihnya berbeda. Kebanyakan negara yang 
kaya adalah negara yang memiliki jiwa entrepreneur tinggi. Makin banyak 
entrepreneur, sejatinya semakin makmur suatu negara. Ilmuwan Amerika Serikat (AS) 
David Mc Clelland menjelaskan, negara disebut makmur jika mempunyai jumlah 
wirausahawan minimal 2 persen dari jumlah penduduk di negara tersebut. Hal ini telah 
menjadi standar suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. 

Indonesia merupakan negara berpotensi terbesar di dunia dari sumber daya alam. 
Dengan potensi itu, Indonesia menjadi negara makmur bila masyarakat dan 
pemerintah mampu mengoptimalkannya. Mengoptimalkan bukan berarti 
memaksimalkan. Kita memang sering salah mengartikan kata “mengoptimalkan“, di 
mana masyarakat yang tak bertanggung jawab secara berlebihan mengambil dan 
memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa mempertimbangkan dampak dari 
perbuatannya. Sehingga jadilah negara Indonesia yang sering termenung dan 
diremehkan negara lain. Namun, apabila dilandaskan dengan niat baik serta adanya 
keinginan, Indonesia pasti mampu untuk maju. Niat dan keinginan juga akan sia-sia 
apabila tidak disertai usaha dan perbuatan. 

Allah berfirman; “Bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman 
akan melihat pekerjaan kamu” (QS. at-Taubah: 105). Bahkan sabda Nabi Muhammad, 
“Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan kewajiban setelah 
ibadah fardlu” (HR. Tabrani dan Baihaqi). 

Baik ayat Quran maupun Hadist di atas, dengan jelas memberikan isyarat agar 
manusia bekerja keras dan hidup mandiri. Bekerja keras merupakan esensi dari 
kewirausahaan. Prinsip kerja keras adalah suatu langkah nyata yang dapat 
menghasilkan kesuksesan (rezeki). Tetapi harus melalui proses yang penuh dengan 
tantangan (risiko). Dengan kata lain, orang yang berani melewati risiko akan 
memperoleh peluang rezeki besar. Kata rezeki memiliki makna bersayap, rezeki 
sekaligus risiko. 

Dalam sejarahnya, Muhammad, istrinya dan para sahabatnya adalah para 
pedagang dan entrepreneur mancanegara yang piawai. Beliau sendiri adalah praktisi 
ekonomi dan sosok tauladan bagi umat Islam. Oleh karena itu, sebenarnya tidaklah 
asing jika dikatakan bahwa mental entrepreneurship inheren dengan jiwa umat Islam 
itu sendiri. Dari aktivitas perdagangan yang dilakukan, Muhammad dan sebagian 
besar sahabat telah mengubah pandangan dunia, kemuliaan seseorang bukan terletak 
pada kebangsawanannya, tak pula pada jabatan tinggi, atau uang banyak, melainkan 
pada pekerjaan. Keberadaan Islam di Indonesia disebarkan para pedagang. Di samping 
menyebarkan ilmu agama, para pedagang juga mewariskan keahlian berdagang 
khususnya kepada masyarakat pesisir. 

Di wilayah Pantura misalnya, sebagian besar masyarakatnya memiliki basis 
keagamaan yang kuat, kegiatan mengaji dan berbisnis sudah menjadi satu istilah yang 
sangat akrab dan menyatu sehingga muncul istilah yang sangat terkenal jigang (ngaji 
dan dagang). Sejarah juga mencatat sejumlah tokoh Islam terkenal yang juga sebagai 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 103 

pengusaha tangguh, Abdul Ghani Aziz, Agus Dasaad, Djohan Soetan Perpatih, Jhohan 
Soelaiman, Haji Samanhudi, Haji Syamsuddin, Niti Semito, dan Rahman Tamin. Apa 
yang tergambar di atas, dapat menjadi bukti nyata bahwa etos bisnis yang dimiliki 
oleh umat Islam sangatlah tinggi atau dengan kata lain Islam dan berdagang ibarat dua 
sisi dari satu keping mata uang. 

Benarlah apa yang disabdakan Muhammad, “Hendaklah kamu berdagang 
karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki” (HR. Ahmad). Di sinilah, untuk 
meraih kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, Islam tidak hanya mengajarkan 
kepada pemeluknya untuk beribadah mahdah, tapi juga sangat mendorong umatnya 
untuk bekerja keras. Kendati demikian bukan berarti tanpa kendali. Antara iman dan 
amal harus ada interaksi. Artinya, betapapun kerasnya usaha yang dilakukan, harus 
selalu dalam bingkai hukum Islam. Dan salah satu kerja keras yang didorong Islam 
adalah berwirausaha. 

Dalam dunia modern, kewirausahaan (enterpreneurship) baru muncul di akhir 
tahun 70-an dan berkembang serta mulai diajarkan di kampus-kampus Amerika, 
Eropa, Jepang, Korea dan Australia. Sementara dunia Islam (khusunya Indonesia) 
bergelut dengan politik, dan sibuk dalam kajian-kajian fiqih dan tasawuf sehingga 
tidak mengherankan kalau kemudian ketokohan Muhammad di bidang wirausaha 
lepas dari pengamatan. 

Salah satu yang menarik dari kajian David Moors tentang kewirausahaan dalam 
bukunya “The Enterprising” mengungkapkan, ciri-ciri wirausaha adalah mengenai 
personality dan pelaku wirausaha itu sendiri. Di samping lingkungan yang 
mendukungnya, juga tugas-tugas yang diemban oleh seorang wirausaha dan karir yang 
bisa dicapainya. Lebih lanjut katanya, “the act of enterpreneurship is an act patterned 
after modes of coping with early childhood experiences”. Pada intinya, kewirausahaan 
sebenarnya melekat pada ciri-cirinya, yaitu setiap orang yang pandai meraih dan 
menciptakan peluang. Peluang-peluang tersebut diciptakan melalui penciptaan nilai-
nilai tambah barang atau jasa (usaha untuk hidup) dengan cara menerapkan ciri-ciri 
yang melekat padanya. 

Hubungan yang terjalin lebih 50 tahun antara Indonesia-Maroko menjadi salah 
satu peluang kedua negara bekerjasama di berbagai bidang. Dalam bidang pertanian 
misalnya, Maroko dan Indonesia memiliki potensi yang terbilang besar. Apabila 
dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin nantinya dua 
negara ini menjadi negara penghasil pertanian terbesar di dunia. Selain itu, wirausaha 
juga dapat dikembangkan pada bidang lain seperti pariwisata dan sosial-budaya. 

Dalam konsep pariwisata, RI-Maroko memiliki keunggulan masing-masing, baik 
dari keindahan alamnya, tempat-tempat bersejarah, pemandangan pantainya, dan lain-
lain. Dalam bidang sosial-budaya, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang 
dapat menarik minat wisatawan untuk mengenal bahkan mempelajarinya. Hal ini 
terbukti banyaknya mahasiswa-mahasiswa asing yang kuliah di Institut Seni Indonesia 
(ISI). Tidak kalah dengan Indonesia, Maroko merupakan negara multietnis kelompok 
dengan budaya yang kaya dan peradaban. Dengan potensi tersebut, Indonesia dan 
Maroko dapat bekerjasama membangun dua negara sekaligus memperkuat tali 
persaudaraan. 
 

Wira Tri Barkah, mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
e-mail: wira_player24@yahoo.co.id 
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Mengungkap Petuah Soekarno: 
Antara Jakarta - Casablanca 

 
Oleh: Arif Nugroho Setyawan 

 
Tidak ada yang istimewa dari tulisan saya. Berikut ini, hanya semangat dan 

optimis terhadap apa yang terjadi menjadikan tulisan ini lebih bermakna. Dua negara 
yang terpisahkan jarak dan waktu, namun bukan bearti penghalang jalinan antara dua 
negara yang telah dirajut oleh pemimpin di masa lampau. Tulisan ini berisi mimpi-
mimpi yang tidak berarti apa-apa, apabila tidak ada realisasinya. Semoga saja coretan 
kecil ini dapat menjadi secuil masukan demi terwujudnya impian negara dari dua 
“dunia” yang berbeda. 
 
Kenangan 51 Tahun Lalu 

Tanggal 2 Mei 1960, menjadi tonggak sejarah terjalinnya hubungan bilateral 
Indonesia dengan negara di barat benua Afrika yaitu Maroko. Presiden Soekarno 
untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di negara Maghribi (Negeri Matahari 
Terbenam) bertemu dengan Raja Mohammed V sekaligus menjadi cikal bakal 
hubungan diplomatik dua negara. 

Pertemuan tersebut bukan hanya sebagai formalitas kunjungan antara dua negara 
yang sedang menjalin hubungan. Tapi dalam konteks lebih dalam, ini terbukti dengan 
adanya nama Jalan Soekarno, Bandung, dan Jakarta di jantung ibu kota Rabat. Gayung 
bersambut, Soekarno pun mengabadikan nama Casablanca, sebuah kota besar di 
Maroko menjadi nama jalan di pusat Jakarta. Suatu hal yang menarik, presiden dan 
raja yang terpisahkan benua dan samudera sama-sama mempunyai feeling yang kuat 
untuk mengabadikan momen tersebut. “Jasmerah, Jangan sekali-kali melupakan 
sejarah” (Soekarno). 

Kini, 51 tahun sudah Indonesia dan Maroko menapaki hubungan diplomatiknya, 
berbagai sektor seperti perdagangan, pariwisata, dan pendidikan menjadi bumbu 
penyedap hubungan. Tidak heran apabila USD 90 juta menjadi nilai perdagangan 
ekspor dan impor dua negara. Selain itu kesempatan mengenyam pendidikan dengan 
beasiswa yang diberikan pemerintah Maroko kepada pemuda-pemudi Indonesia turut 
menjadi sumbangsih eratnya hubungan diplomatik. Apa sebenarnya maksud dari 
petuah Soekarno dan Raja Mohammed V yang langsung mengabadikan momen 
tersebut? 
 
Bukan Ujian tapi Kesempatan 

Akhir-akhir ini benua Afrika semakin menjadi sorotan. Bukan hanya karena isu 
lama yakni mengenai HAM, kekurangan pangan, dan kesejahteraan masyarakat yang 
masih kurang mumpuni. Kali ini, Mesir dan Libya sedang dihantam krisis politik, 
masyarakat merasa tidak puas dengan sistem pemerintahan monarkhi dan diganti 
dengan sistem demokrasi. Ketika Mesir dan Libya sudah bergejolak dan mendekati 
puncak krisis, Maroko justru baru akan mulai, Raja Mohammed VI tengah 
bernegosiasi dengan rakyatnya dengan mengajukan sebuah proposal yang menjadi 
dasar reformasi konstitusi negara tersebut. 

Raja Mohammed VI berjanji akan mengurangi batas kuasanya dalam 
pemerintahan dan memberikan porsi lebih kepada parlemen sesuai dengan tuntutan 
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rakyat. Apabila masalah ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan berdampak pada 
stabilitas negara tersebut. Maka saya mewakili rakyat Indonesia berharap semoga 
kisruh politik tersebut segera tuntas. Setidaknya ada kabar positif, Antara News 
mengabarkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Maroko Latifa Akherbach menilai 
Indonesia patut untuk ditiru. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim 
terbesar di dunia namun dapat menjalankan konstitusi yang lebih demokratis. Terlepas 
dari permasalahan konstitusi bumi pertiwi yang dinilai berbagai kalangan kebablasan, 
ada rasa bangga yang hadir dalam hati saya dengan adanya pujian tersebut. 

Selain harus belajar demokrasi dan menyelesaikan masalah internal, Maroko 
sebenarnya mempunyai kesempatan yang sangat besar, yaitu menggantikan peran 
Mesir sebagai palang pintu keluar-masuknya barang dan jasa ke benua Afrika dan 
Eropa. Port Said dan Suez yang selama ini menjadi arus lalu lintas komoditi keluar 
masuk benua Afrika tengah bergejolak, tentu Tangier berpotensi besar menjadi 
alternatif dengan selat Gilbaltarnya. 

Pemerintah Maroko harus berani mengambil langkah cerdas dan optimis, segera 
menyelesaikan permasalahan internal negara lantas mempromosikan diri sebagai 
tempat yang siap mengakomodir jasa pelabuhan untuk Eropa dan Afrika. Maroko 
sudah punya modal besar, apabila kita tengok di peta, maka kita akan tahu Perancis, 
Inggris, dan Jerman sebagai raja industri Eropa lebih dekat dengan Maroko 
dibandingkan dengan Mesir. Kesempatan emas jarang datang untuk kedua kalinya, 
kini tergantung bagaimana pemerintah Maroko mengapresiasi permasalahan ini 
sebagai ujian ataukah kesempatan. Indonesia dan Maroko, bisa! 

Indonesia dan Maroko saat ini masih tergolong negara berkembang, sama-sama 
tengah berjuang untuk lebih maju. Jika saya boleh bermimpi, terwujudnya negara 
Indonesia dan Maroko yang maju akan menjadi impian yang sangat indah. Tapi saya 
yakin, impian itu akan segera terwujud apabila pemerintah yang berkuasa benar-benar 
serius menyusun program-program untuk menggapai impian tersebut. Indonesia dan 
Maroko maju, bisa! 

Tidak ada alasan untuk menggagalkan Indonesia dan Maroko menjadi negara 
maju, letak geografis yang strategis dan kekayaan alam menjadi modal utama yang 
dimiliki dua negara. Andaikan impian tersebut terwujud, maka akan dapat menghapus 
stigma negara Islam tidak bisa maju dan islamphobia yang saat ini mendera umat 
Muslim. Indonesia dengan penduduk terbesar di dunia dan Maroko 99% penduduknya 
beragama Islam, mari kita tunggu kapan “the biggest dream” itu terlaksana. 
 
Letak Geografis untuk Bisnis 

Indonesia dan Maroko mempunyai letak geografis yang sangat strategis, 
setidaknya bangsa Barat mengakui dengan diincarnya kedua negara pada masa 
imperialisme dulu. Dua negara Muslim ini bisa menjadi palang pintu perekonomian 
pada benua berbeda. Indonesia tentu tak perlu diragukan, diapit dua benua dan dua 
samudera. Maroko pun demikian, selat Gilbaltar menjadi pemisah yang sangat “tipis” 
dengan negara-negara maju di Eropa, bahkan sebenarnya Maroko dapat 
mengakomodir pelayanan jasa distribusi dari benua Amerika. 

Namun, Indonesia justru kalah “ganas” dengan Singapura, dan Maroko kalah 
melawan Mesir. Indonesia dan Maroko harus belajar bersama, jika ingin maju bukan 
hanya menggenjot sektor industri, pelayanan jasa pelabuhan sebagai perantara keluar 
masuknya barang sangat berpotensi untuk menambah cadangan devisa negara. 
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Berbagai langkah real dari hulu ke hilir harus dilakukan, salah satunya pembangunan 
infrstruktur. Infrastruktur yang memadai akan sangat disenangi pelaku bisnis karena 
akan memudahkan akses mereka. Pemerintah harus berani berinvestasi jangka panjang 
karena dengan pembangunan infrastruktur, selain dapat sebagai “magnet” juga sebagai 
pelayanan publik yang sudah menjadi kewajiban pemerintah. 

Selain pembangunan infrastruktur, administrasi yang baik sangat diperlukan. 
Proses yang bertele-tele dan banyaknya pungutan liar bisa jadi faktor yang membuat 
pelaku bisnis kapok. Setelah infrastruktur dan administrasi baik, maka promosi yang 
hebat harus dilakukan. Perubahan wajah negara harus dikabarkan keluar, dunia harus 
tahu Indonesia dan Maroko berubah. Siapa yang tidak kenal Jepang? Negara di Timur 
Asia tersebut merupakan salah satu negara yang disegani di dunia, padahal Jepang 
tahun 1945 porak-poranda dan tidak memiliki kekayaan alam yang besar. Beda cerita 
dengan Amerika Serikat, Negara Adikuasa dengan 50 negara bagian ini punya 
segudang kekayaan alam dan penduduk serta wilayah yang besar, wajar saja jika 
sekarang menjadi Negara Super Power. 
 
Indonesia dan Maroko Sejajar Amerika Serikat dan Jepang? 

Bisa! Saya yakin bisa. Indonesia hampir seperti Amerika Serikat. Wilayah dan 
penduduk yang besar serta kekayaan alam yang melimpah sama dimiliki Indonesia. 
Banyak kalangan yang menilai hanya tinggal menunggu waktu untuk Indonesia 
menjadi maju. Maroko juga punya segudang kekayaan alam, selain sebagai penghasil 
fosfat terbesar di dunia, pendapatan ekonomi dari perikanan sangatlah besar. 

Indonesia dan Maroko sebenarnya punya kekayaan yang lebih potensial untuk 
dioptimalkan mendampingi pertanian dan pertambangan yaitu pariwisata dan 
kekayaan laut. Sektor wisata, Indonesia punya ratusan objek wisata yang indah dan 
menakjubkan terhampar dari Sabang hingga Merauke. Danau Toba, Krakatau, Bali, 
Bunaken, dan masih banyak lagi tempat lain tentu sangat “famous” di telinga turis 
mancanegara. Belum lagi kebudayaan Indonesia yang luar biasa banyak menjadi daya 
tarik tersendiri bagi Indonesia. 

Tidak jauh berbeda, Maroko juga punya banyak tempat yang wajib dikunjungi 
jika berada di Negeri Matahari Terbenam ini. Pantai-pantai indah di kota pesisir, 
tempat-tempat bersejarah seperti Goa Hercules dan Penjara Portugis. Tentu tidak dapat 
dilupakan sebuah warisan yang paling membanggakan yaitu Masjid Hasan II, 
dibangun pada masa Raja Hasan II, masjid ini menjadi tempat peringatan acara 
keagamaan kerajaan. 

Sektor kekayaan laut kedua negara tentu bukan sesuatu yang biasa. Indonesia 
yang merupakan negara kepulauan diapit dua benua dan Maroko yang bersebelahan 
dengan Samudera Atlantik mempunyai kekayaan laut yang potensial. Jika Indonesia 
mapan dalam bidang pariwisata tetapi dalam bidang kelautan Indonesia harus belajar 
banyak dari Maroko. Maroko telah mampu memaksimalkan potensinya dan perikanan 
menjadi penyumbang devisa Maroko yang besar. 

Indonesia dan Maroko boleh saja terpisahkan samudera dan benua. Tapi 
semangat kebersamaan dan mau saling belajar adalah hal yang dapat menyatukan 
kedua negara ini untuk sejalan menuju kesejahteraan. 
 

Arif Nugroho Setyawan, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang 
e-mail: awan.arum@gmail.com 
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Pertukaran Pemuda, 
'Investasi' Hubungan Diplomatik RI-Maroko 

 
Oleh : Akhmad Sigit Tri Handoyo 

 
Hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Maroko diuntungkan karena 

adanya pondasi historis yang kuat. Bahkan pondasi historis itu telah muncul sebelum 
dua negara merdeka, dimulai sekitar abad 14 Masehi ketika Ibnu Batutah mengunjungi 
kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Pondasi 
itu semakin kuat, sebab tidak lama setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 
1956, Maroko mendeklarasikan kemerdekaannya. Indonesia termasuk salah satu 
negara pertama yang memberi pengakuan terhadap deklarasi kemerdekaan Maroko. 
Pengakuan itu meningkat menjadi pengakuan de jure ketika pada tangga 18 April 
1960 Dubes RI untuk Manila pada waktu itu, Mohammad Nasir Datuk Pamoentjak 
menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar RI dalam misi khusus 
kepada Raja Maroko, Mohammed V. Sejak itulah, hubungan diplomatik RI-Maroko 
secara resmi dimulai. 

Dengan berjalannya waktu hubungan diplomatik RI-Maroko semakin 
meningkat, di dalam kancah politik dunia, keduanya sering memiliki persamaan 
kebijakan dalam menyikapi isu internasional maupun regional. Namun demikian, 
hubungan diplomatik antar dua negara harusnya tidak hanya terbatas di dalam lingkup 
politik saja, masih banyak potensi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, teknologi, 
pendidikan, dan kebudayaan yang bisa dikembangkan antar dua negara. 

Yang perlu diingat, hubungan diplomatik antara dua negara yang hanya 
dilandasi hubungan politik, nantinya akan bersifat fluktuatif dan tidak stabil karena 
tergantung dari rezim yang menguasai masing-masing negara. Itu berarti, jika terjadi 
perubahan rezim, setidaknya di salah satu negara itu, maka akan terjadi juga 
perubahan dalam hubungan diplomasi dua negara itu. Jika kita menginginkan 
hubungan diplomatik yang stabil, diperlukan adanya kerjasama antarbangsa yang 
komprehensif dan menyangkut berbagai aspek. Tidak hanya aspek politik, tapi juga 
aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Sehingga nanti, hubungan diplomatik tak 
hanya dirasakan oleh pemerintah kedua negara, tapi juga mampu merasuk hingga ke 
akar rumput di kehidupan masyarakat masing-masing negara. 

Sebuah kerjasama juga harus visioner dengan mempertimbangkan aspek masa 
depan. Aspek masa depan penting untuk menjadi bahan pertimbangan mengingat 
dinamika kekuatan global yang senantiasa bergejolak dan tidak menentu. Hubungan 
antara dua negara yang pada masa sekarang baik, belum tentu pada masa depan juga 
akan sama kondisinya. Maka diperlukan suatu investasi diplomatik berbentuk suatu 
kerjasama yang tidak hanya memberi manfaat pada masa sekarang, tetapi juga dapat 
bermanfaat di masa depan. 

Salah satu bentuk kerjasama yang dapat berfungsi sebagai “investasi diplomatik” 
adalah pertukaran pemuda. Pertukaran pemuda merupakan suatu kerjasama yang 
terjadi antar dua negara di mana masing-masing negara mengirimkan duta mudanya ke 
negara yang diajak bekerjasama untuk kemudian menjalani dan mempelajari budaya 
dan kehidupan sehari-hari masyarakat negara yang dituju. Karena sifatnya yang timbal 
balik, maka masing-masing negara tidak hanya saling mengirim pemuda. Namun juga 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 108 

menerima duta muda dari negara pasangannya untuk kemudian diperkenalkan dengan 
budaya lokal negara itu. 

Pertukaran pemuda telah mewarnai hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko 
sejak kemuculannya di awal tahun 90’ an hingga saat ini, dilakukan oleh organisasi 
kepemudaan seperti AISEC, Indonesian Youth Forum (IYF), Kemahasiswaan NU, 
atau antara universitas dan pesantren yang ada di Maroko dan Indonesia. Setiap 
tahunnya AMCI − sebuah agen kerjasama internasional Maroko − menawarkan 15 
beasiswa kepada Indonesia melalui Departemen Agama RI. Kerjasama lainnya juga 
terjadi antara Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Maroko dengan PBNU yang 
yang sepakat untuk memberikan beasiswa setiap tahunnya bagi 10-15 pemuda untuk 
belajar di universitas yang berada di bawah Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman 
Maroko. Pertukaran pemuda merupakan kerjasama antar negara yang dapat 
memberikan manfaat yang besar bagi hubungan diplomatik negara-negara yang 
terlibat di dalamnya. Bentuk kegiatan pertukaran pemuda pertama kali muncul pada 
tahun 1927, dilakukan oleh organisasi Rotary International yang melibatkan pemuda 
dari negara-negara Eropa. Kegiatan serupa kemudian banyak dilakukan organisasi-
organisasi lain di seluruh dunia. 

Manfaat yang diberikan oleh pertukaran pemuda memang tidak secara langsung 
didapat oleh negara yang terlibat di dalamnya berkenaan dengan kapasitas mereka 
sebagai sebuah entitas negara, tetapi manfaat langsung justru didapat oleh para peserta 
pertukaran pemuda sebagai pribadi. David Bachner dari American University dalam 
tulisannya yang berjudul “Long Term Effect of International Educational Youth 
Exchange”, menyatakan bahwa dengan menjalani kehidupan sehari-hari dalam negara 
yang budayanya berbeda dengan negara asal, akan membuat peserta pertukaran 
pemuda mempunyai cara pandang internasional (international perspective) yang 
berdampak pada meningkatnya level toleransi, kesadaran akan beragamnya budaya, 
rasa hormat atas bangsa lain, dan kesadaran bahwa seluruh umat manusia adalah 
warga dunia yang mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu perdamaian. 

Selain berdampak secara pribadi bagi peserta, pertukaran pemuda juga 
berdampak secara pribadi pada keluarga yang menjadi penerima peserta (host family) 
dan juga orang-orang di lingkungan baru peserta pertukaran pemuda. Hal ini 
disebakan karena sedikit banyak, kehadiran pemuda dari negara dengan latar belakang 
yang berbeda dengan mereka, sedikit banyak akan memberikan pengaruh juga di 
kehidupan sehari-hari host family serta lingkungan sekitarnya. Host family dan orang-
orang di lingkungan baru peserta akan mendapat kesempatan untuk mempelajari 
kebudayaan baru yang dibawa oleh peserta. Hal ini akhirnya akan memberikan 
perspektif atau cara pandang baru mengenai keragaman budaya di dunia bagi host 
family dan lingkungan sekitar. Selain itu pertukaran pemuda juga menciptakan ikatan 
yang kuat antara host family dan peserta, mengingat pernah adanya hubungan seperti 
hubungan kekeluargaan yang terjadi selama kegiatan pertukaran pemuda. 

Manfaat pertukaran pemuda tidak berhenti pada manfaat yang hanya bisa 
dinikmati oleh peserta dan host family secara pribadi. Lebih lanjut, ikatan yang kuat 
antara peserta dan host family serta adanya international perspective yang didapat para 
pihak selama masa pertukaran pemuda, akhirnya akan berdampak pada hubungan 
diplomatik antarbangsa di masa depan. Dengan pertukaran pemuda, akan lahir 
generasi yang memiliki kesadaran tinggi akan toleransi internasional, nilai-nilai 
penghormatan kepada bangsa dan budaya lain, pentingnya kerjasama antar bangsa, 
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dan kesadaran bahwa seluruh umat manusia adalah warga dunia yang mendambakan 
perdamaian. 

Ikatan pribadi yang dimiliki seorang peserta terhadap negara tempat dia dikirim, 
akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dia ambil apabila di masa depan dia 
menempati jabatan strategis di negara asalnya. Adanya ikatan pribadi dengan negara 
itu, akan membuat kebijakannya lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh dengan isu-
isu politis yang ada. Semua itu di masa depan akan berdampak pada majunya 
hubungan diplomatik antar negara yang terlibat dalam kerjasama pertukaran pemuda. 
Inilah mengapa pertukaran pemuda dapat disebut sebagai ‘investasi dalam hubungan 
diplomatik”, pertukaran pemuda tidak memberikan dampak langsung terhadap 
masing-masing negara, melainkan melalui dampak secara pribadi bagi peserta terlebih 
dahulu, baru kemudian dampaknya bagi masing-masing negara akan dirasakan di 
masa depan. 

Namun sayangnya, meskipun mempunyai manfaat yang begitu besar, di 
Indonesia, pertukaran pemuda antara Maroko dan Indonesia belum begitu mendapat 
antusiasme di kalangan pemuda Indonesia. Kondisi ini mempunyai perbedaan yang 
cukup signifikan dengan program pertukaran pelajar bersama negara-negara seperti 
Amerika, Jepang, atau Australia yang kerap menarik antusiasme pemuda Indonesia. 

Untuk itu pemerintah dua negara harus bekerja lebih keras dalam sosialisasi 
program pertukaran pemuda kepada kalangan pemuda di masing-masing negara. 
Masalah lain adalah pertukaran pemuda yang terjadi antara Indonesia dan Maroko 
didominasi oleh pertukaran pemuda yang jenisnya pertukaran pelajar. Padahal 
pertukaran pemuda sebenarnya tidak hanya terbatas pada pertukaran pelajar, 
melainkan dapat berupa pertukaran duta kesenian, pertukaran dosen/pengajar, atau 
bentuk-bentuk lain dengan potensi masing-masing yang variatif. 

Pada akhirnya, berbagai masalah dalam pertukaran pemuda tidak hanya menjadi 
tugas bagi pemerintah Indonesia dan Maroko saja. Tetapi juga menjadi tanggung 
jawab kita dan masyarakat dua negara. Karena pertukaran pemuda merupakan 
investasi bagi terciptanya hubungan diplomatik antara Indonesia-Maroko yang 
semakin erat di masa depan. 
 
 

Akhmad Sigit Tri Handoyo, mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta 
e-mail : sigit.blues@gmail.com 
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Indonesia-Maroko 
Menuju Negara Bebas Korupsi 

 
Oleh : Arya Budi 

 
Selama ini dalam membincangkan relasi diplomatik dan hubungan kerjasama 

Indonesia-Maroko hampir semua bermuara pada dua ranah yang menjadi garda depan 
kerjasama: pariwisata dan pendidikan. Pariwisata menjadi penting karena di dalamnya 
memberi konsekuensi pada aspek ekonomi dan budaya. Sedangkan pendidikan 
menjadi ranah alternatif bagi penduduk Islam terbesar dan negara Islam. 

Relasi historis seperti dukungan Soekarno dalam pembebasan Maroko dari 
Perancis yang berbuah pada beberapa previllege—seperti penamaan beberapa ruas 
jalan dan pembebasan visa (selama 3 bulan)—bagi warga Indonesia menjadi romansa 
yang terus direproduksi untuk mencipta hubungan sustainabilitas kerjasama. Sehingga 
akhirnya kita tidak cukup produktif untuk menerawang kerjasama secara futuristik 
karena terperangkap pada dua ranah bentuk kerjasama dan romansa historis. Ditambah 
lagi, relasi diplomatik kita adalah menerima yang baik, sedangkan memberi yang baik 
hampir tidak ada dalam paradigma hubungan Indonesia dengan Maroko. 

Di titik inilah tulisan ini hendak menghadirkan perspektif baru untuk 
membangun kerjasama Indonesia-Maroko ke depan yang lebih produktif dan 
preventif. Sehingga isu korupsi menjadi ranah baru kerjasama Indonesia-Maroko 
untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman yang memaksa negara untuk tidak 
melakukan power abuse. Kecenderungan dunia sebagai global village akan semakin 
menenggelamkan masing-masing negara apabila juga dihadapkan pada problem 
domestik yang akut tersebut. Sedangkan saat yang sama, korupsi telah menjadi isu 
internasional sejak Perang Dingin II usai. Dan untuk membahas hal ini, maka 
perspektif diplomatik yang kita gunakan adalah ‘memberi apa yang baik’ sebagai 
usaha untuk menyudahi perspektif diplomasi ‘bertukar upeti’ antara masing-masing 
negara. 
 
Studi Komparatif, Korupsi Indonesia-Maroko 

Jujur perlu kita akui bahwa Indonesia diuntungkan dengan imajinasi 
nasionalisme yang mengambil cetak batas geopolitik atas kolonialisme Belanda. 
Namun hal ini memberikan konsekuensi positif pada semangat republikanisme dan 
pembentukan formasi negara. Tidak adanya otoritas yang mutlak untuk 
mengendalikan Indonesia memungkinkan adanya akses bagi kontrol publik sehingga 
reformasi 1998 memunculkan sebuah gagasan pemberantasan korupsi secara masif 
dan instrumentatif. Alhasil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa 
elemen organisasi masyarakat yang berada di ranah pemberantasan korupsi menjadi 
garda depan ‘pembersihan negara’. Di sisi lain, pembatasan jabatan publik melalui 
pemilihan umum menjadi mekanisme sirkulasi elit untuk menghindari pemerintahan 
yang despotik dan berakhir pada pembajakan negara oleh sekelompok oligarkhi elit. 
Artinya pemberantasan korupsi yang terus berjalan sekalipun kritik masih tetap ada, 
menjadi ‘sesuatu’ yang baik bagi Indonesia. 

Untuk mendukung argumen ini, maka kita bisa bercermin pada hasil Corruption 
Perception Index atau CPI sekalipun tidak bisa mengukur pemberantasan korupsi 
secara langsung karena hanya berdasarkan pada persepsi publik terhadap praktik 
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korupsi yang ada. Tercatat oleh Transparancy International, Indonesia pada 2010 
menunjukkan hampir semua kota besar di Indonesia—dengan skala indeks 0-10—
berada pada Indeks Persepsi Korupsi di atas 5 dengan nilai tertinggi 6,71 adalah 
Denpansar dan terendah 3,61 adalah Cirebon dan Pekanbaru. IPK ini terus meningkat 
sejak hadirnya KPK sebagai langkah instrumentatif pemberantasan korupsi di 
Indonesia, walaupun dalam peta korupsi, banyak kasus terjadi di daerah-daerah pasca 
implementasi otonomi daerah. 

Hal ini agak berbeda dengan yang terjadi di Maroko. Transparency Maroco 
mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi di Maroko hanya mencapai 3,5 atau berada 
di bawah skor 4 sejak hasil survei Transparency Maroco (TM) tahun 2008. Lebih 
lanjut TM mencatat bahwa pelayanan kesehatan merupakan institusi terkorup (dengan 
IPK 3) kemudian disusul lembaga dengan otoritas perizinan (IPK 3,1) dan lembaga 
kepolisian dengan Indeks Persepsi Korupsi hanya 3,4. Pembusukan lembaga negara di 
Maroko menjadi satu hal yang mungkin karena hampir 50% pebisnis di Maroko 
menggunakan jalur koruptif untuk mempercepat proses administrasi dan prosedur-
prosedur bisnisnya. 

Terkait dengan tingkat korupsi di Maroko yang merajalela, seorang sastrawan 
Perancis kelahiran Maroko (sebagai negara bekas jajahan Perancis), Tahar Ben Jelloun 
mengisahkan praktik kelam korupsi di Maroko dalam novelnya berjudul L’Homme 
Rompu atau ‘Korupsi’ dalam terjemahan bahasa Indonesia. Seorang tokoh bernama 
Murad dikisahkan sebagai seorang jujur antikorupsi yang terjebak dalam jaringan 
korupsi yang terstruktur dan laten di Dinas Pekerjaan Umum Maroko. Tahar 
mengisahkan bahwa tidak ada dokumen pengajuan pembangunan yang bisa lolos 
sekalipun sudah memenuhi syarat dan kualifikasi Dinas PU jika tanpa ada uang suap. 
Keteguhan Murad berimplikasi pada mandeknya karir dan istri dan anaknya selalu 
mengeluhkan kondisi keluarga yang sangat sederhana dibandingkan rekan kerja 
Murad yang mempunyai jabatan lebih rendah darinya. Bahkan anaknya yang ingin 
melanjutkan sekolah tidak cukup dengan lolos tes ujian masuk karena mekanisme 
korupsi mengharuskan adanya koneksi dengan uang suap dana yang diharuskan 
lembaga pendidikan terkait. 

Walaupun kisah Murad dan watak koruptif birokrasi dari level istana negara 
sampai birokrasi jalanan adalah sebuah novel, namun kisah dalam L’Homme Rompu 
tidak akan muncul jika Tahar Ben Jelloun tidak terinspirasi oleh fakta korupsi yang 
ada di Maroko. Di titik inilah maka kita perlu secara kritis melihat kembali format 
kelembagaan negara dan akar historisnya sebagaimana juga sudah kita bahas terkait 
dengan Indonesia sebagai sebuah Republik. 

Maroko adalah sebuah negara monarki konstitusional dengan raja sebagai 
pemegang otoritas dominan hingga saat ini. Artinya, raja mempunyai otoritas untuk 
langsung turun dalam day to day politics sekalipun terdapat perdana menteri. Dengan 
kalimat yang berbeda, Maroko adalah sebuah kerajaan dengan parlemen dan 
pengadilan yang independen. Perjuangan anti-imperialisme yang berbuah hasil pada 
1956 terhadap Perancis melahirkan formasi kenegaraan sebagaimana tersebut di atas 
hingga saat ini. Dengan kata lain, raja merupakan otoritas penting dalam semangat 
pemberantasan korupsi karena formasi lembaga negara dan sejarah memungkinkan hal 
tersebut. Bahkan kekuasaan raja yang dianggap berlebihan memunculkan protes 
beberapa kaum sufi dan aktivis Maroko untuk memangkas kekuasaannya. 
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Alternatif Kerjasama, Perspektif Baru 
Namun sebagai sebuah usaha kerjasama produktif dan instrumentatif, kita tidak 

akan berbicara formasi ideal bentuk negara dan tata kelola di dalamnya karena akar 
sejarah dan konstruksi sosial yang berbeda. Lebih lanjut, dalam kerjasama kasus 
korupsi adalah dengan melakukan fungsionalisasi dan maksimalisasi lembaga yang 
bekerja pada penegakan hukum terutama korupsi. Dan di titik inilah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu kita libatkan dalam pembahasan ini. 

Kerjasama dengan tujuan menuju negara bebas korupsi baik Indonesia maupun 
Maroko adalah kerjasama dalam kerangka kelembagaan. Hal ini penting, karena 
secara regulatif kedua negara ini berada pada posisi asimetris. Indonesia, berbarengan 
dengan semangat demokratisasi post-Soeharto, telah mempunyai tiga regulasi terkait 
upaya pemberantasan korupsi: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Maroko yang kini berada di bawah 
kepemimpinan Raja Mohammed VI baru menggagas sebuah undang-undang 
pemberantasan korupsi, dan itupun atas desakan masyarakat sipil. Oleh karena itu 
kerjasama yang dibangun adalah antarlembaga penegak hukum terkait, baru kemudian 
sistem regulasi yang mendukungnya. 

Secara teknis, sebagai paradigma baru hubungan diplomatik yang ‘memberi’, 
lembaga penegak hukum di Maroko seperti kepolisian—yang juga tercatat paling 
korup—perlu menggagas kerjasama dengan KPK Indonesia untuk melakukan 
pertukaran personalia atau staf penegak hukum. Hal ini penting, karena bagi Maroko 
adalah dapat memetik strategi dan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, 
sedangkan bagi Indonesia mampu mempelajari modus-modus baru tindak pidana 
korupsi. 

Di sisi lain, dalam kerjasama multilateral terkait dengan kasus korupsi adalah 
dihasilkannya sebuah kesepakatan untuk membentuk Akademi Antikorupsi di Wina, 
Austria, sebagaimana hasil Konferensi International Association of Anti-Corruption 
Authorities (IAACA) yang dilaksanakan di Kiev, Ukraina pada awal Oktober 2008 
lalu. Artinya, baik Indonesia maupun Maroko mampu memaksimalisasi kesepakatan 
ini dengan terlibat aktif dalam implementasi akademi antikorupsi tersebut. Sedangkan 
konferensi terbaru yang diselenggarakan di Bali oleh KPK dan Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) pada Mei 2011 lalu menekankan 
pada isu suap dalam transaksi bisnis internasional. Sehingga kerjasama Indonesia-
Maroko pada bidang pariwisata, pendidikan, dan ranah ekonomi perlu prakondisi 
bebas korupsi untuk memastikan kerjasama dalam banyak ranah berjalan lebih baik 
dan berkelanjutan. 
 
 

Arya Budi, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakata 
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Kontribusi Citizen Diplomacy 
Mempererat Hubungan RI-Maroko 

 
Oleh: Mita Anggraeni 

 
Indonesia dan Maroko telah memiliki hubungan kerjasama lebih dari 50 tahun. 

Dua negara sama-sama melakukan upaya mempererat hubungan yang sudah terjalin 
sejak Presiden Soekarno. Lebih dari setengah abad hubungan RI-Maroko terjalin 
dengan harmonis. Tentu pencapaian tersebut tidak lepas dari peran kedua negara 
dalam menjalankan misinya melalui kerjasama pihak kedutaan besar di masing-
masing negara. Berbagai kerjasama di segala sektor diupayakan dalam memanfaatkan 
potensi dua negara melalui hubungan RI-Maroko. Di antara bentuk kerjasama 
tersebut, hal yang tidak dapat dielakkan adalah peran penting Warga Negara Indonesia 
maupun Maroko untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan segala hal/aktivitas yang 
bertujuan melakukan kerjasama diantara RI-Maroko, inilah yang disebut citizen 
diplomacy. 

Citizen diplomacy adalah sebuah konsep bahwa individu mempunyai hak atau 
bahkan tanggung jawab dalam memperkuat hubungan relasi internasional. Seorang 
citizen diplomat bisa saja seorang siswa, akademika, guru, atlet, artis, pebisnis, 
sukarelawan, atau turis. Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat di kedua negara 
dapat menjadi citizen diplomat, mereka tentunya mempunyai andil dalam menciptakan 
hubungan harmonis selama ini antara RI dan Maroko. Pemerintah melalui pihak 
Kedutaan Besar di RI atau Maroko harus bisa melihat potensi yang dapat 
dikembangkan oleh dua belah pihak melalui pemaksimalan peran citizen diplomat. 

Mari kita lihat potensi citizen diplomat dalam mempererat hubungan RI-Maroko 
yang telah melakukan cukup banyak kerjasama di berbagai bidang. Globalisasi 
menciptakan perdagangan bebas yang memberi peluang bagi Indonesia dan Maroko 
untuk melakukan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Para pebisnis 
kedua negara sangat berperan dalam menciptakan kerjasama ekonomi yang menjadi 
bidang penting dalam hubungan internasional. Inilah salah satu contoh bentuk 
partisipasi businessman dua negara sebagai citizen diplomat dalam kerjasama RI-
Maroko. 

Indonesia dan Maroko merupakan negara yang berbeda, tetapi perbedaan ini 
merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri sehingga manusia bisa belajar dari 
perbedaan. Secara geografis Maroko terletak di benua Afrika yang mewakili negara 
dengan ciri khas unik karena terdapat percampuran kebudayaan dari Arab (Asia), 
Eropa (Perancis dan Spanyol) serta Afrika. Demikian pula dengan Indonesia yang 
merupakan negara Kepulauan terdiri dari berbagai keragamaan etnik, suku bangsa dan 
bahasa daerah. Maroko merupakan bekas jajahan Perancis sedangkan Indonesia bekas 
jajahan Belanda. Hal ini yang menyebabkan kedua negara mempunyai perbedaan 
budaya yang terdiri dari berbagai kebudayaan (mosaic of culture) yang dapat saling 
diperkenalkan. Perbedaan ini menjadi potensi besar bagi kedua negara dalam 
meningkatkan kerjasama pariwisata. Masyarakat di dua negara dapat berpartisipasi 
dalam event pariwisata dengan memperkenalkan produk pariwisata unggulan masing-
masing. 

Di lain hal, Indonesia dan Maroko merupakan negara yang berpenduduk 
mayoritas Muslim. Namun demikian dua negara sama-sama memperlihatkan adanya 
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toleransi beragama. Persamaan tersebut justru menjadi aspek perekat bagi dua negara. 
Baik Indonesia maupun Maroko dapat sama-sama belajar bagaimana menjalankan 
sebuah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam berdasarkan pengalaman 
yang dimiliki masing-masing negara, misalnya penerapan demokrasi di Indonesia. 
Dalam hal ini, dapat dicetuskan proyek kerjasama antara pemerintah Maroko-
Indonesia untuk saling berkunjung ke dua negara ataupun mengadakan kunjungan 
bagi para pelajar Maroko ke Indonesia. Misalnya khusus belajar demokrasi dan 
toleransi beragama, atau sebaliknya. RI maupun Maroko dapat bekerjasama secara 
aktif dalam mengambil peranan di dunia Internasional untuk mewujudkan perdamaian. 
Tiap individu dapat berperan aktif menjalankan misi yang bertujuan mempererat 
hubungan RI-Maroko. 

Relasi antar pemerintah dua negara diperlihatkan melalui kerjasama 
antarinstitusi penelitian pertanian regional di Maroko yang bertujuan meningkatkan 
ketahanan pangan. Hal ini merupakan bukti bahwa peneliti ahli dapat menjadi citizen 
diplomat yang berkontribusi, membantu hubungan antara RI-Maroko, berlaku bagi 
mahasiswa yang melakukan pertukaran pelajar ke negara Maroko maupun sebaliknya. 
Budaya merupakan faktor strategis bagi RI-Maroko dalam mengupayakan 
memperkenalkan dan mempererat hubungan harmonis tersebut. Sebagai citizen 
diplomat, keberadaan mereka sangat berperan dalam memperkenalkan budaya 
negaranya seperti yang dilakukan oleh PPI Maroko yang mengadakan pemutaran film 
Laskar Pelangi dan Denias “Senandung di atas awan” dalam bahasa Perancis yang 
dihadiri para pelajar Maroko. 

Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan PPI Maroko dalam 
memperkenalkan budaya Indonesia melalui film hasil karya anak bangsa Indonesia. 
Karena itu menjadi penting bagi dua negara dalam meningkatkan kerjasama di bidang 
pendidikan. Sekali lagi, ini menegaskan setiap orang dapat menjadi citizen diplomat 
baik aktor, para pelajar yang melakukan pertukaran pelajar hingga peneliti dan 
berbagai instansi pemerintah dan pihak kedutaan yang melakukan serangkaian upaya 
meningkatkan hubungan di antara kedua negara. 

Penjelasan di atas merupakan sebuah bukti bahwa citizen diplomacy mengambil 
peranan penting dalam hubungan yang sudah terjalin antara RI-Maroko selama ini, 
sehingga potensi seperti ini harus dimaksimalkan agar impian dan harapan akan 
hubungan RI-Maroko yang lebih baik di masa mendatang dapat terwujud. Setiap 
individu dapat mengambil peranan yang berbeda, itulah mengapa selama ini hubungan 
setengah abad yang terjalin antara RI dan Maroko begitu banyak dan menyentuh 
berbagai sektor.  

Dua negara melalui Kedutaan Besar RI di Maroko maupun Kedutaan Besar 
Maroko di Jakarta sama-sama memiliki peran sentral dalam pencapaian tersebut. 
Pentingnya peran tersebut ditambah dengan komitmen, peran kedua negara yang 
diwakilkan oleh kerjasama dua kedutaan berperan besar dalam mewadahi potensi 
tersebut serta mengkoordinasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan citizen diplomat 
sebagai bentuk kontribusi positif citizen diplomacy agar dapat menjalankan misi-misi 
yang terintegrasi dalam upaya peningkatan hubungan RI-Maroko. 
 
 

Mita Anggraeni, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
e-mail : mita_ugm@yahoo.com 
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Penyelesaian Konflik Aceh, Hadiah Indonesia untuk Maroko 
(Studi Kasus: Solusi Penyelesaian Konflik Separatis di Sahara Barat) 

 
Oleh: Adri Patria 

 
Konflik yang terjadi antara Front Polisario dan Pemerintah Maroko adalah salah 

satu konflik separatisme yang mengancam kedaulatan Kerajaan Maroko yang belum 
dapat terselesaikan hingga saat ini. Pada tahun 1975, Maroko mengumumkan 
klaimnya atas wilayah Sahara Barat. Sementara sekelompok rakyat Sahara Barat di 
bawah bendera Front Polisario memproklamirkan berdirinya negara Saharan Arab 
Democratic Republic (SADR) pada tahun 1976. Sengketa Sahara Barat merupakan 
penyebab penting friksi antara Maroko dan Aljazair yang perbatasan tanahnya, ditutup 
pada 1994 di tengah ketegangan keamanan. Hal ini dikarenakan, Aljazair merupakan 
tempat Front Polisario yang mengupayakan kemerdekaan Sahara bermarkas. 

Berdasarkan catatan sejarah berabad-abad lalu tentang hak kepemilikan wilayah 
Sahara Barat, Maroko mengambil kembali wilayah itu, setelah Spanyol pada Tanggal 
15 Desember 1975 mengumumkan untuk meninggalkan Sahara Barat, daerah 
jajahannya sejak tahun 1884 tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah 
berupaya memperantarai diakhirinya perang gerilya tingkat-rendah pada tahun 1991. 
Namun tidak ada penyelesaian politik yang mengikuti. Di tahun 2007, PBB menggelar 
4 putaran pembicaraan damai di Menhasset, New York. Awalnya, PBB merencanakan 
5 putaran pembicaraan damai hingga akhir 2009. Namun rencana itu terganggu setelah 
4 pertemuan pertama berakhir dengan tidak adanya kata sepakat dalam pembicaraan 
tersebut. Bahkan sebelum pembicaraan dimulai, salah seorang dari tim Polisario 
memperingatkan pembicaraan itu akan gagal, jika Maroko bersikeras dengan rencana 
otonomi kolonialnya yang dipromosikan menjadi titik pangkal penyelesaian konflik 
tersebut. 

Proposal otonomi khusus yang disampaikan Maroko dihadang oleh keinginan 
Polisario yang didukung Aljazair untuk melepaskan diri dari Maroko. Adapun dunia 
internasional, termasuk PBB, menilai bahwa tawaran yang disampaikan pemerintah 
Maroko adalah yang paling masuk akal. Dan sebaliknya menilai bahwa gagasan 
Sahara Barat yang terpisah dari Maroko sebagai gagasan yang paling tidak mungkin 
dilakukan. 

Pada tahun 2008, Menteri Luar Negeri Maroko, Mohamed Benaissa meminta 
Indonesia untuk membantu tentang penyelesaian masalah Sahara Barat di Maroko ini. 
Hal ini tidak terlepas dari hubungan persahabatan antara Indonesia dan Maroko yang 
sangat erat secara diplomatik dan historis. Menurut Benaissa, Indonesia mempunyai 
peran sangat strategis dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Menurut Benaissa, 
selain kedudukan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Persatuan Bangsa-Bangsa 
(PBB) dan Ketua Komisi Khusus Urusan Dekolonisasi yang bisa berperan aktif 
memperjuangkan resolusi PBB dalam mempercepat upaya mengatasi isu Sahara Barat, 
Indonesia juga sangat berpengalaman menangani masalah Timor-Timor dan Aceh, 
yang semuanya diselesaikan secara bijaksana. Secara prinsip Maroko sangat respek 
terhadap upaya-upaya Indonesia dalam menangani masalah-masalah dalam negeri 
Indonesia dan sangat mendukung kedaulatan Indonesia. Karena itu, bagaimana dengan 
solusi penyelesaian Sahara Barat secara bermartabat dan tetap mengakui kedaulatan 
Kerajaan Maroko di wilayah bergolak tersebut? 
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Integrasi Politik dan Konsensus Normatif 
Sahara dipisahkan dari Maroko dalam Perjanjian Fes yang ditandatangani Sultan 

Abdelhafid pada 30 Maret 1912. Dalam perjanjian itu wilayah utara Maroko 
diserahkan ke bawah proteksi Perancis. Sementara wilayah selatan dikuasai Spanyol. 
Sementara dalam perjanjian di bulan November tahun itu, Spanyol memperoleh 
wilayah di utara Maroko, Tangier, Rif, Ifni dan Tarfaya. Sampai hari ini, Kota Melilla 
yang berada di tepi Laut Mediterania masih berada di bawah kekuasaan Spanyol. 

Perancis meninggalkan wilayah utara Maroko pada tahun 1956. Menyusul 
dekolonisasi wilayah utara ini, ratusan ribu orang Sahara yang berada di wilayah 
selatan pindah ke utara. Sejak saat itu, pejuang-pejuang Maroko dari berbagai suku 
semakin mengintensifkan upaya membebaskan wilayah selatan Maroko dari 
penjajahan Spanyol. Menyusul serangkaian krisis nasional, pada tahun 1975 Spanyol 
pun angkat kaki dari Sahara. Namun penjajahan yang dilakukan negara-negara Barat, 
khususnya Perancis dan Spanyol di Maroko telah menyisakan konflik panjang dan 
perang saudara hingga kini. 

Konflik Aceh dan konflik Sahara Barat ini, banyak memiliki kesamaan dalam 
perjalanan historis konflik tersebut. Semangat primordialisme, konsep kebijakan 
pemerataan sektor sosial dan ekonomi maupun politik yang tidak tepat, peran dan 
partisipasi politik yang tidak memadai kerap menjadi basis sosial lahirnya gerakan 
separatisme seperti di kedua wilayah tersebut. Pada konflik Aceh, Gerakan Acheh 
Sumatera National Liberation Front (ASNLF), yang kemudian dikenal dengan 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamirkan pada 4 Desember 1976 
mengklaim telah merdeka dari Inggris pada tahun 1873 dan tidak pernah menjadi 
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang diungkapkan 
Panglima GAM, Tgk. Abdullah Syafe’i. 

Ia berpendapat bahwa antara bangsa Aceh dengan bangsa Indonesia Jawa tidak 
ada hubungan sama sekali. Secara historis Aceh adalah suatu bangsa yang memiliki 
struktur sendiri, kalaupun Aceh sekarang di bawah Indonesia, hal itu karena kesalahan 
Belanda, sebab sejak tahun 1873 bangsa Aceh diberi kemerdekaan oleh Inggris 
(Rakyat Merdeka, 22 Agustus 1999). 

Klaim-klaim tentang kedaulatan seperti di atas persis terjadi di Sahara Barat 
ketika Desember 1975, Spanyol mundur meninggalkan Sahara Barat yang merupakan 
tanda berakhirnya perjuangan rakyat Sahara Barat. Front Polisario kemudian 
memproklamirkan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahara (SADR) pada 1976 
tepat dengan tahun diproklamirkannya GAM. Perbedaan persepsi historis ini, 
ditambah dengan realitas ketimpangan aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, 
secara umum membuat rakyat di kedua wilayah tersebut semakin tidak percaya kepada 
pemerintah pusat yang akhirnya pemerintah pusat mengalami delegitimasi dari 
rakyatnya sendiri. Seperti yang diungkapkan proklamator GAM, Hasan Tiro bahwa 
“bagi rakyat, yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah keinginan buat 
menyerang, tetapi kehilangan kesabaran buat menderita” (Tiro, 1999:7). 

Penolakan oleh Front Polisario terhadap konsep otonomi yang ditawarkan 
Pemerintah Maroko, juga pernah terjadi dalam konflik Aceh, ketika Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh juga ditolak oleh GAM. 
Pada akhirnya Pemerintah Republik Indonesia menyetujui MoU Helsinki yang 
ditandatangani pada 15 Agustus 2005 yang lalu, yang kemudian nota kesepahaman ini 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
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Aceh, yang di dalamnya juga terdapat pasal pengaturan tentang diperbolehkannya 
berdirinya partai lokal sebagai simbol kemerdekaan rakyat Aceh dalam mengatur 
daerahnya. 

Dari beberapa penjelasan di atas, semakin jelaslah bahwa konflik Sahara Barat 
dan Konflik Aceh hampir persis sama dari aspek historis maupun empiris, dan dapat 
dikategorikan sebagai “konflik politik.” Karena itu, pola-pola penyelesaian konflik 
Aceh sangat memungkinkan untuk diterapkan pada proses penyelesaian konflik 
Sahara Barat, karena faktor kesamaan basis dan sifat konflik. Di sinilah peran pihak 
ketiga menjadi urgen seperti yang dikutip Dahrendrof dari Kerr yang menekankan 
bahwa hadirnya pihak ketiga amat penting dalam pengaturan pertentangan 
(Dahrendrof, 1986: 283). 

Pemerintah Maroko dimungkinkan melakukan perundingan yang bersifat win-
win solution dengan Front Polisario sebagai upaya menciptakan konsensus yang 
diikuti proses integrasi politik kelompok separatis Front Polisario dalam Kerajaan 
Maroko. Mengingat hal serupa juga terjadi pada konflik Aceh yang diakhiri dengan 
perundingan damai Helsinki yang dipandang sebagai bagian yang paling mendasar 
dari proses integrasi politik kelompok separatis GAM ke dalam Republik Indonesia. 
Menurut Claude Ake (1967: 13), integrasi politik sebagai suatu proses untuk mencapai 
konsensus normatif. Konsensus normatif adalah suatu proses untuk membangun kultur 
dan komitmen politik berbagai pihak dalam mewujudkan kepercayaan terhadap sistem 
politik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai dasar 
tindakan politik. 

Konflik Sahara Barat merupakan konflik politik yang harus diselesaikan secara 
politis pula untuk mencapai konsensus bersama yang menyerap keinginan rakyat di 
Sahara Barat. Timor Timur merupakan contoh riil dari keinginan sejumlah elit politik 
di wilayah itu yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Tapi saat ini, Timor Timur 
(Timor Leste) merupakan salah satu negara miskin yang memprihatinkan yang masih 
sangat tergantung pada Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan diri, 
bukanlah jalan terbaik dan justru mengorbankan nasib banyak orang. Konflik Sahara 
Barat diharapkan dapat mengikuti pola-pola penyelesaian konflik Aceh yang juga 
merupakan konflik politik yang berhasil mengakomodir keinginan besar masyarakat 
Aceh dalam suatu konsensus. Konsensus tersebut menandai kebijaksanaan pemerintah 
yang rela mundur selangkah dalam sikapnya demi mempertahankan kedaulatannya, 
merupakan bukti sikap dan kesungguhan pemerintah dalam menjunjung nilai-nilai 
HAM dan martabat rakyatnya. 

Indonesia memiliki pengalaman penting dan bersejarah dalam penyelesaian 
konflik Aceh secara bermartabat, di samping Indonesia memiliki hubungan bilateral di 
bidang politik yang telah terjalin sebelum Kerajaan Maroko merdeka dari Perancis 
tahun 1956, sudah saatnya Indonesia mengambil peran strategis untuk menyelesaikan 
konflik Sahara Barat dengan bijak dalam koridor respektif terhadap kedaulatan 
Kerajaan Maroko terhadap Sahara Barat. 
 
 

Adri Patria, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
e-mail: adriano@mail.ugm.ac.id, adri.kkbfinansial@gmail.com 
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Maroko-Indonesia Fair, 
Wujud Kerjasama RI dan Maroko 

 
Oleh: Widya Adian Putra 

 
Dalam berjalannya waktu, terjadi perubahan dari zaman ke zaman. Tak hanya 

sekedar zaman yang berubah, namun seluruh aspek-aspek yang ada di dalamnya juga 
ikut berubah. Hal ini juga berlaku dalam sebuah negara, yang selalu terjadi perubahan 
dan perkembangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Bahkan 
budaya yang dinilai sangat melekat pada tatanan kehidupan masyarakat pun dapat ikut 
berubah dalam perkembangannya. Hal ini tak luput dari era globalisasi di mana 
informasi-informasi dari berbagai belahan dunia mudah didapat. Perubahan-perubahan 
ini tentunya tak hanya menghadirkan efek positif dalam pencapaian tujuan sebuah 
negara tersebut, perubahan berbagai aspek tersebut juga dapat menimbulkan efek 
negatif yang nantinya berpengaruh dalam proses pencapaian tujuan negara. 

Namun, bila negara tersebut memiliki nilai nasionalisme yang tinggi akan 
budayanya, efek negatif tersebut dapat disulap menjadi sebuah kekuatan untuk 
mencapai tujuan-tujuan negara yang sudah ditetapkan. Banyak kebijakan-kebijakan 
dan strategi yang telah diusung oleh berbagai negara untuk mencapai tujuan nasional 
mereka, tetapi perlu banyak juga hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan 
strategi-strategi tersebut, termasuk bekerjasama dengan negara lain demi mewujudkan 
tujuan nasional. Kerjasama ini ditujukan untuk saling menguntungkan kedua pihak 
untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. 

 Kerjasama ini bisa saja dalam bentuk nyata untuk memajukan ekonomi, 
pengembangan pendidikan, ataupun dalam hal pemberdayaan SDM. Kerjasama inilah 
yang nantinya akan membentuk sebuah hubungan atau persahabatan antardua negara 
yang tak hanya mementingkan keuntungan politik belaka. 

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki beberapa tujuan yang tertuang pada 
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu: memajukan kesejahteraan umum, 
melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
menertibkan kedamaian dunia. Tujuan inilah yang nantinya menjadi dasar sebagai 
arah dalam penentuan kebijakan dan strategi yang akan diambil. Untuk memenuhi 
tujuan-tujuan tersebut, Indonesia dengan seluruh komponen yang dimiliki tidak akan 
dapat berjalan sendiri dalam era globalisasi ini. 

Bahkan tak hanya Indonesia, seluruh negara yang ada pun ikut serta dalam 
kerjasama antarnegara, baik yang bilateral maupun multilateral. Begitu juga dengan 
Maroko, sebuah negara yang juga menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara 
lain dalam berbagai bentuk, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 
hubungan kerjasama dengan Maroko. Kerjasama dua negara ini telah terjalin lebih 
dari 50 tahun, dan ini merupakan hal positif bagi kedua negara untuk terus 
berdiplomasi dan bekerjasama demi mewujudkan cita-cita masing-masing. Tak hanya 
bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan negara masing-masing. Namun bisa dalam 
bidang sosial ataupun pendidikan. Untuk lebih mempererat hubungan antardua negara, 
pihak Maroko dan Indonesia dapat mengadakan sebuah acara nyata yang 
keseluruhannya bergerak di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. 

Acara ini dapat digelar dalam bentuk peringatan kerjasama antara Maroko dan 
Indonesia. Dapat juga digelar tahunan atau dalam jangka beberapa tahun sekali. Selain 
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untuk mempererat hubungan antar dua negara, tentu saja kegiatan ini akan bermanfaat 
bagi warga dan pemerintah dari kedua negara. Kegiatan ini dapat dikemas seperti 
acara pekan raya atau bisa disebut Maroko-Indonesia fair yang pelaksanaannya bisa 
diadakan selama 2 minggu sampai sebulan. 

Dalam segi ekonomi, kegiatan ini sepertinya cukup menguntungkan bagi kedua 
negara. Selain kerjasama dalam perdagangan seperti ekspor impor barang, kita bisa 
menguatkan perekonomian kedua negara dengan kekuatan pariwisata dari Indonesia 
dan Maroko. Dalam acara Maroko-Indonesia Fair ini nantinya wisatawan dari Maroko 
dapat berkunjung ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Konsep dasar dari rencana ini, 
pemerintah Indonesia dan Maroko bekerjasama untuk mengadakan paket pariwisata 
lintas Maroko-Indonesia. Dari paket pariwisata ini, masyarakat dapat 
memanfaatkannya untuk berdagang dan berjualan sesuatu di sekitar tempat wisata. 
Tentu saja hal ini dapat mengurangi angka pengangguran dan juga dapat memperkuat 
perekonomian masyarakat. 

Selain paket pariwisata, acara yang ada di Maroko-Indonesia Fair ini adalah 
pameran pendidikan, olimpiade dan juga pekan olahraga dan seni tingkat Maroko-
Indonesia. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah para pelajar, karena acara ini 
bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan juga kemampuan akademik ataupun 
nonakademik dari para pelajar di Indonesia dan Maroko, sehingga pada ke depannya 
para pelajar ini dapat berkembang dan kompetitif. Bila tujuan dari acara tersebut 
berhasil, maka SDM Indonesia dan Maroko juga akan berkembang sehingga dapat 
menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. 

Hal lain yang cukup bermanfaat adalah pengenalan budaya dari kedua negara, 
dikatakan bermanfaat karena pengenalan ini dapat memperkuat nasionalisme pada 
negeri sendiri. Sebagai contoh, apabila salah satu budaya dari negara kita 
diperkenalkan ke negara lain, maka pasti akan timbul rasa bangga dan hal tersebut 
akan memotivasi kita untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki. 
Dengan SDM yang berkualitas dan rasa nasionalisme yang kuat, maka Indonesia dan 
Maroko pasti dapat memilah mana pengaruh asing yang sekiranya untuk diterapkan di 
negaranya demi menghadapi era globalisasi ini. 

Perdamaian dunia tidak hanya dapat terbangun dari dua negara saja. Namun 
apabila banyak dari dua negara yang bekerjasama dan bersahabat, tidak menutup 
kemungkinan bahwa nantinya kedamaian akan tercapai. Oleh karena itu, kerjasama 
dan persahabatan antara Maroko dan Indonesia merupakan sebuah upaya kedua negara 
tersebut dalam mewujudkan kedamaian dunia. Apabila Maroko-Indonesia Fair ini 
digelar dan banyak negara lain juga tertarik untuk mengadakan kegiatan semacam ini, 
maka sudah banyak dari negara yang juga bertujuan baik untuk bekerjasama dan 
bersahabat dengan negara lainnya demi mewujudkan perdamaian dunia. 

Kegiatan Maroko-Indonesia Fair ini memiliki banyak keuntungan bagi dua 
negara. Namun, yang lebih penting adalah terjalinnya hubungan dan persahabatan 
yang lebih baik di antara keduanya. Dengan kesamaan nasib yang sama-sama pernah 
dijajah oleh negara lain dan juga negara yang sama-sama berpenduduk mayoritas 
Islam, maka kerjasama dan persahabatan yang kini terjalin lebih dari 50 tahun agar 
lebih terlihat dalam berbagai aspek dan pewujudan perdamaian dunia. 
 

Widya Adian Putra, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya 
e-mail : Adian_devil@yahoo.com 
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Penerapan Program Twins University: 
Meningkatkan Hubungan Bilateral Indonesia-Maroko 

di Dunia Pendidikan 
 

Oleh: Ika Sandra 
 

Indonesia dan Maroko tercatat sudah 51 tahun menjalin hubungan bilateral yang 
sangat mesra dan harmonis. Hal ini menjadi sejarah besar bagi kedua negara ini baik 
negara Indonesia maupun negara Maroko. Tentunya dengan waktu yang tidak sebentar 
dalam menjalin hubungan bilateral ini, Indonesia dan Maroko pasti sudah mengetahui 
keadaan dari negara masing-masing. Hubungan yang sangat lama terjalin antara 
Indonesia dan Maroko ini adalah suatu kemungkinan disebabkan jarak kedua negara 
yang sangat jauh, sehingga tidak ada terjadi konflik yang bisa menghambat terjadinya 
hubungan bilateral antara dua negara. Hubungan ini sangatlah menyenangkan bila 
terus diupayakan untuk meningkatkan keharmonisan antar dua negara dalam berbagai 
aspek (cachacuah.blogspot.com/2011.06). 

Dilihat dari beberapa aspek, penyelenggaraan hubungan bilateral Indonesia-
Maroko yang sudah lama terjalin belumlah begitu optimal, seperti halnya dalam dunia 
pendidikan. Selama ini hubungan bilateral Indonesia-Maroko dalam dunia pendidikan 
sudah lama berjalan. Namun kurang terealisasi. Hal ini dibuktikan setiap tahun 
pemerintah Maroko menyediakan beasiswa melalui AMCI sebanyak 15 beasiswa 
kependidikan untuk mahasiswa Indonesia melalui Departemen Agama. Namun 
kesempatan ini tidak terlalu dimanfaatkan oleh mahasiswa Indonesia, sehingga dari 
segi seleksi penerimaan beasiswa ini tidak terlalu selektif serta Indonesia sering tidak 
memenuhi kuota pengiriman mahasiswa ke Maroko. Hal demikian sudah lama terjadi 
dan tidaklah baik jika terus berlanjut. 

Dapat dikatakan ini merupakan salah satu efek dari penyelenggaraan beasiswa 
yang terpusat sehingga beasiswa tidak terealisasi dengan baik. Selanjutnya agar hal ini 
tidak terulang, ada baiknya apabila penyelenggaraan beasiswa yang disediakan oleh 
pemerintah Maroko diserahkan melalui universitas-universitas yang ada di Indonesia. 
Program seperti ini selain mempermudah realisasi beasiswa, universitas tersebut bisa 
menjalin suatu kerjasama dengan universitas yang ada di Maroko yang menjadi tujuan 
dari beasiswa yang diselenggarakan atau yang dinamakan dengan Program Twins 
University. 

Hal ini bertitik tolak dari program yang diselenggarakan oleh Universitas Islam 
Sultan Agung Semarang dengan Universitas Sidi Mohammed Fes yang ada di 
Maroko. Dua universitas ini menetapkan Program Twins University. Hal ini bertujuan 
meningkatkan mutu serta saling mengisi dalam dunia serta metode ilmu antara 
masing-masing universitas, apalagi baru-baru ini UNESCO telah memberikan predikat 
kepada Maroko sebagai negara yang memiliki pendidikan berkualitas. Dengan adanya 
Program Twins University, memberikan banyak keuntungan di antaranya informasi 
penyelenggaraan beasiswa serta kualitas pendidikan di negara Maroko lebih 
terealisasi, agar bisa meningkatkan minat mahasiswa Indonesia untuk belajar ke 
Maroko.  

Program Twins University ini bisa menjadi langkah kongkrit yang menjadi hal 
baru bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan hubungan bilateral dengan pemerintah 
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Maroko baik masa sekarang maupun akan datang. Program ini selain bermanfaat 
untuk masing-masing pemerintahan negara dalam rangka meningkatkan hubungan 
bilateral, juga berguna bagi universitas yang ikut serta dalam Program Twins 
University antara Indonesia dan Maroko. Karena dengan program seperti ini 
universitas terkhusus yang ada di Indonesia bisa menjaring mahasiswa mereka untuk 
berguru ke universitas yang ada di Maroko. Selain itu dengan program ini pula 
universitas antara masing-masing negara bisa melakukan studi banding tentang 
pembelajaran dan kesetaraan kurikulum yang dipakai di masing-masing universitas 
yang ada di dua negara. Sehingga output yang diharapkan dari hubungan kerjasama ini 
adalah dapat digunakan dalam pertukaran pelajar melalui beasiswa yang 
diselenggarakan oleh dua negara, bukan hanya beasiswa dari Maroko. Namun 
Indonesia juga diharapkan mampu menarik mahasiswa Maroko dengan program 
beasiswa melalui Program Twins University. 

Sebenarnya bagi Indonesia sendiri dengan adanya program seperti ini, selain 
bisa memenuhi kuota beasiswa dari Maroko, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi 
penerima beasiswa dari Maroko tersebut terseleksi secara objektif karena dipegang 
langsung oleh universitas tempat mahasiswa itu menuntut ilmu sebelumnya, serta 
banyak aspek-aspek lain yang bisa dilakukan bersama dengan universitas di Maroko 
yang mengikuti Program Twins University seperti bagaimana penggunaan teknologi 
sebagai media pembelajaran yang baik serta bisa meningkatkan kualitas pendidikan, 
melakukan riset untuk menemukan suatu metode disiplin ilmu dari masing-masing 
jurusan serta menyelesaikan masalah dalam pendidikan secara bersama. Hal ini bisa 
dicontohkan dari salah satu fakultas kedokteran di Indonesia dengan fakultas 
kedokteran yang ada di Maroko, hubungan yang dapat dilakukan adalah kerjasama 
dalam meneliti penggunaan obat-obatan herbal dalam dunia kedokteran dalam 
menyembuhkan penyakit pasien mereka serta mengatasi masalah dalam dunia 
kedokteran secara bersama-sama, begitupun dengan fakultas-fakultas lain yang ikut 
serta dalam Program Twins University ini dalam rangka menjalin serta menjaga 
keharmonisan hubungan bilateral Indonesia-Maroko baik sekarang maupun masa akan 
datang. 

Dalam penyelenggaraan Program Twins University ini diharapkan peran yang 
sangat penting dari pemerintah masing-masing Negara agar bisa menjadi penjembatan 
serta pengawas dalam mempermudah pelaksanaan program ini, hal ini semua 
dilaksanakan dan dirancang untuk menjaga serta meningkatkan hubungan kerjasama 
Indonesia-Maroko baik masa sekarang maupun akan datang, dengan pengoptimalan 
hubungan kerjasama dalam aspek yang telah lama berjalan namun dengan program 
seperti ini diharapkan mampu memberikan konstribusi positif bagi masing-masing 
negara. Kerjasama ini diharapkan mampu menggelitik gairah semangat masing-
masing negara Indonesia maupun Maroko yang telah terjalin, bahkan layak dikatakan 
sebagai sahabat. Karena negara Maroko telah menganggap Indonesia sebagai saudara 
kandungnya. Optimalisasi hubungan bilateral ini memang perlu selalu dilakukan 
terutama dalam aspek yang telah lama dilakukan sebelumnya, dalam rangka 
menciptakan hubungan bilateral yang langgeng serta harmonis sekarang serta masa 
akan datang. 
 

Ika Sandra, mahasiswa Universitas Negeri Padang 
e-mail : biruku_indah@yahoo.com 
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Inkubator Bisnis RI-Maroko: 
Upaya Kerjasama RI-Maroko melalui 

Pertukaran Wirausahawan 
 

Oleh: Afiqie Fadhihansah 
 

RI-Maroko telah menjalin hubungan bilateral sejak setengah abad lalu, tepatnya 
diperingati setiap tanggal 19 April. Kerjasama yang telah dijalin tentu bukan tanpa 
alasan, melainkan agar dua negara berkembang ini memiliki sebuah implementasi 
untuk saling membangun, membutuhkan, melengkapi, dan bekerjasama terutama di 
bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sejauh ini hubungan dua negara ini tetap 
harmonis. Namun sejauh ini hanya sebatas hubungan antara pemerintah Indonesia 
dengan Maroko. Ini dapat dibuktikan sejak pemerintahan Presiden Soekarno dengan 
Raja Mohammed V kala itu, banyak jalinan hubungan diplomatik di antara dua negara 
itu. 

Sementara saat ini, hubungan rakyat kedua negara tersebut kurang erat dan 
saling mengenal. Duta Besar Maroko di Indonesia Mohamed Majdi sedang berupaya 
keras untuk mempererat hubungan rakyat Maroko dengan rakyat Indonesia. Saat ini 
rakyat Maroko lebih mengenal Eropa daripada Indonesia. Menurutnya, sebenarnya 
peluang kerjasama sangat besar antara dua bangsa, yang masih menjadi kendala 
menurutnya adalah faktor jarak antara dua negara. Maka perlu adaya sebuah 
kerjasama yang jelas antara dua negara tersebut. 
 
Pendidikan RI-Maroko 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran aktif. Tujuan 
utama dari pendidikan itu adalah membantu peserta didik untuk mencapai kematangan 
pribadi. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan 
UUD Negara RI Tahun 1945. Sedangkan pelaksanaan pendidikan Maroko 
berlandaskan kepada Dahir (Undang-undang yang dikeluarkan oleh raja) yang dapat 
diuraikan dalam Undang-Undang Departemen Pendidikan Nasional Maroko. 

Pendidikan yang dilaksanakan di Maroko maupun di Indonesia berfungsi untuk 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk 
berkembangnya potensi kaum terpelajar agar menjadi manusia yang cakap, kreatif dan 
mandiri. Namun, kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Maroko, hingga kini 
dipandang belum optimal. Padahal, masih banyak potensi di bidang pendidikan yang 
bisa dikerjasamakan kedua belah pihak. 

Pendidikan di Indonesia selain memiliki potensi secara akademis, ternyata 
Indonesia juga berupaya keras untuk memajukan pendidikan di bidang wirausaha. 
Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan aplikasi wirausaha, yakni 
inkubator bisnis sebagai ladang mahasiswa dalam melakukan wirausaha demi 
tercapainya Tri Dharma Pendidikan. Namun, penerapan inkubator bisnis belum 
maksimal apabila tidak ada apresiasi untuk mahasiswa dalam meningkatkan karyanya. 
Selama ini hanya ada istilah pertukaran pelajar yang memiliki output belum jelas, 
karena hanya sekadar studi tanpa praktik, jadi belum bisa diterapkan secara maksimal. 
Maka saya memiliki sebuah gagasan pentingnya sebuah wirausahawan dari kaum 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 123 

terpelajar (mahasiswa) bisa mengaplikasikan usaha di inkubator bisnis, lalu ada 
sebuah jalinan kerjasama antara RI-Maroko dalam memajukan dunia wirausaha. 

Pada zaman ini, sebuah inovasi terbaru di bidang wirausaha sangat dibutuhkan 
di berbagai negara, tak salah bila saya memiliki sebuah ide mengenai kemajuan 
wirausaha dengan mengadakan pertukaran wirausahawan RI-Maroko. Selain bertujuan 
memajukan bidang ekonomi, bisa juga untuk menjalin kerjasama yang apik antara RI-
Maroko serta mampu menjawab tantangan dari Duta Besar RI untuk Maroko. 
 
Potensi Inkubator Bisnis RI-Maroko 

Indonesia memiliki banyak inkubator bisnis, sebagian besar dari inkubator bisnis 
tersebut berada di perguruan tinggi. Meskipun perkembangan inkubator bisnis cukup 
pesat, namun demikian masih banyak pejabat negara yang belum memahami makna, 
cara kerja, dan operasi inkubator bisnis. 

Kurang berkembangnya inkubator bisnis di Indonesia dan Maroko telah dikaji 
karena adanya beberapa faktor. Di samping karena usianya yang relatif baru dan masih 
pada taraf belajar (belum berpengalaman), menurut saya beberapa faktor penentu bagi 
kurang berkembangnya inkubator bisnis RI-Maroko, di antaranya keterbatasan dalam 
penyediaan fasilitas operasional, kurangnya dukungan modal awal, komitmen dan 
dukungan pemerintah relatif kurang dan tidak konsisten dalam mengembangkan 
inkubator bisnis. 

Junaidi, dkk (1997) telah melakukan kajian pada beberapa inkubator bisnis yang 
ada di Indonesia. Kajian tersebut bukan saja mengungkap kinerja inkubator bisnis 
yang ada, tetapi juga mencoba memahami latar belakang pendirian inkubator bisnis 
tersebut. Dari kajian tersebut dapat dikelompokkan bahwa inkubator bisnis yang ada 
berdiri dilatarbelakangi oleh adanya visi dan misi yang sama dari setiap perguruan 
tinggi, yaitu adanya kepedulian untuk mengembangkan usaha kecil. Namun saya 
mengkhususkan inkubator bisnis yang bergerak pada pengembangan kewirausahaan 
bagi mahasiswa yang ahli di bidangnya, sehingga mahasiswa bisa mengembangkan 
usahanya di inkubator bisnis yang disediakan oleh kampusnya. 
 
Gagasan Pertukaran Wirausahawan 

Pertukaran wirausahawan, tentu belum pernah terfikirkan sama sekali di benak 
kita. Sebuah gagasan baru dan cemerlang untuk kemajuan pendidikan di bidang 
wirausaha sangat diperlukan. Karena itu perlu adanya apreasiasi RI-Maroko terhadap 
mahasiswa yang berprestasi di bidang wirausaha. Dengan adanya pertukaran 
wirausahawan RI-Maroko yang diwadahi oleh inkubator bisnis, maka kesempatan 
besar untuk kedua negara saling melengkapi satu sama lain. Bukan hanya pada sektor 
pariwisata yang maju pesat di RI-Maroko, tetapi juga sektor industri menengah yang 
harus ditingkatkan demi tercapainya peningkatan taraf ekonomi dua negara tersebut. 

Cara-cara mengambangkan dan implementasi pertukaran wirausaha tentu bukan 
perkara mudah, perlu adanya dukungan dari dua belah negara. Gagasan yang saya 
berikan untuk pemerintah RI-Maroko adalah memberikan apresiasi dan pelatihan 
secara maksimal bagi mahasiswa berprestasi dalam mengembangkan usaha kecil, 
namun berkembang dengan pesat. Selain itu yang perlu dilakukan adalah memberikan 
wadah bagi mahasiswa yang aktif di bidang wirausaha, dengan memberikan modal 
yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Wadah tersebut adalah inkubator 
bisnis Indonesia Maroko (Inbisim). Jadi, mahasiswa Indonesia yang berprestasi dalam 
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Inbisim dapat langsung dikirim ke Maroko, begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, 
RI-Maroko tidak lagi seperti katak dalam tempurung, namun bisa mengambangkan 
wirausaha dari mahasiswanya untuk dikembangkan bersama-sama demi terwujudnya 
pertukaran wirausahawan RI-Maroko. 
 
Inbisim di Masa Depan 

Yang perlu RI-Maroko lakukan adalah menumbuhkan komitmen di kalangan 
para pejabat pemerintah akan pentingnya inkubator bisnis bagi pengembangan 
kreativitas wirausahawan mahasiswa, dan untuk mempererat jalinan kerjasama RI-
Maroko. Tuntutan pengembangan inkubator bisnis ini semakin menjadi prioritas 
mengingat krisis yang melanda negara RI-Maroko selama ini telah memperparah 
jumlah pengangguran, terutama pengangguran terdidik. Salah satu upaya 
mengatasinya adalah penciptaan lapangan kerja melalui inkubator bisnis yang 
bekerjasama dengan Maroko sebagai kekuatan baru bisnis di Indonesia, dan 
sebaliknya. 

Dampak krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan belakangan 
telah juga menjelma menjadi krisis multi dimensional harus ditanggulangi RI-Maroko. 
Kalau tidak jumlah pengangguran akan terus semakin banyak dan akibatnya 
kerawanan sosial akan sulit diatasi. Sekali lagi, agar dunia usaha dapat bergerak 
kondisi sosial dan politik harus diredam. Keamanan perlu segera diatasi sehingga 
minat untuk mengembangkan Inbisim dapat ditumbuhkan. 

Setelah iklim berusaha menjadi lebih kondusif, maka baik pemerintah, dunia 
usaha dan masyarakat RI-Maroko harus ikut secara bersama untuk memberikan 
bantuan bagi berkembangnya Inbisim. Salah satu diantaranya adalah memberikan 
fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki usaha baru melalui wadah Inbisim. Sejak awal 
berdirinya inkubator bisnis selalu dimotori oleh pihak pemerintah. Bahkan tidak 
jarang inkubator bisnis yang dikembangkan memperoleh subsidi dari pemerintah. Jadi 
dukungan pemerintah RI-Maroko sebagai pemicu tumbuhnya Inbisim sangat 
dibutuhkan demi tercapainya hubungan bilateral RI-Maroko. Tentu pemerintah juga 
harus lebih selektif dalam memberikan fasilitas ini. Dengan kata lain, inkubator bisnis 
yang diberikan di perguruan tinggi harus betul-betul didasarkan pada kualitas, karena 
di sanalah pusat dari sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sangat 
diperlukan bagi pengembangan Inbisim. 

Guna mendorong tumbuhnya Inbisim yang betul-betul memberikan manfaat 
bagi berkembangnya kreativitas usaha dari mahasiswa, maka peranan perguruan 
tinggi, lembaga riset, dan lembaga swasta yang memiliki Inbisim harus memberikan 
perhatian yang serius terhadap Inbisim yang dikembangkan. RI-Maroko juga harus 
memaksimalkan penyediaan fasilitas operasional, dukungan modal, dan komitmen 
dari pemerintah yang konsisten dalam mengembangkan Inbisim. Sehingga Inbisim 
dapat mengupayakan kemajuan ekonomi dan mempererat hubungan RI-Maroko 
melalui pertukaran wirausahawan. 
 
 

Afiqie Fadhihansah, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang 
e-mail : afiqie.fadhihansah@yahoo.com 
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Diplomasi Pendidikan RI–Maroko 
dalam Dimensi Waktu 

 
Oleh: Novia 

 
Masyarakat dunia akan memasuki milenium ketiga dengan tuntutan–tuntutan 

global. Kehidupan global membutuhkan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Saatnya dunia pendidikan menjadi sebuah kebutuhan pokok yang tak 
terelakkan lagi. Kerjasama diplomatik dalam bidang pendidikan akan menjadi sebuah 
benteng penahan tergerusnya tembok hak–hak asasi manusia yang dinodai dengan 
banyaknya perang antar bangsa. 

51 Tahun, kerjasama Indonesia dan Maroko terjalin. Sejak 19 April 1960, 
hubungan diplomatik nan kerabatik itu dimulai. Dunia pendidikan belum menjadi 
sorotan utama sejak Raja Mohammed V mengawali kerjasama dengan Soekarno di 
Rabat pada tanggal 2 Mei 1960. Julukan "Akh Syaqiq" (Saudara Kandung) yang 
diberikan oleh Maroko terhadap Indonesia hanya sebatas penghargaan pada penamaan 
jalan di dua negara itu. Rue (jalan) Soekarno, Rue Jakarta dan Rue Bandoeng menjadi 
nama jalan di Maroko yang diambil dari Indonesia. Sehingga Soekarno berinisiatif 
untuk mengambil nama Casablanca yang menjadi ibukota dan pelabuhan terpenting di 
Maroko menjadi sister city-nya Kota Jakarta. 

Tahun 1980, Maroko mulai membenahi kerjasama di bidang pendidikan dengan 
negara–negara lain, salah satunya Indonesia. Melalui pertemuan dengan menteri–
menteri luar negeri ke–12 di Islamabad, Pakistan bulan Mei 1980, terbesitlah niat 
untuk membentuk sebuah Organisasi Islam Internasional yang berkecimpung dalam 
dunia pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Niat tersebut baru terealisasi 
pada muktamar Organisasi Konferensi Islam ke–3 di Thaif, Saudi Arabia dengan 
dibentuknya ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization). 
Pada ISESCO, terdapat 3 departemen yaitu departemen pendidikan, departemen ilmu 
pengetahuan dan departemen kebudayaan. Untuk melengkapi posisinya sebagai 
organisasi internasional, ISESCO menjalin kerjasama dengan organisasi internasional 
lainnya seperti UNESCO, WHO dan Islamic Development Bank (IDB). 

Untuk memberikan sumbangsihnya sebagai organisasi iternasional dalam bidang 
pendidikan, ISESCO memberikan beasiswa pelajar dan mahasiswa bagi negara 
anggotanya, termasuk Indonesia. Beasiswa tersebut mendorong berkembangnya 
proses pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan dan penguatan kultural Islami di 
Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko. Mahasiswa Indonesia dapat menyampaikan 
permohonan kepada ISESCO melalui lembaga negara (dalam hal ini KBRI Rabat dan 
atau departemen agama sebagai representative consultant ISESCO bagi mahasiswa 
Indonesia). 

Selain ISESCO, untuk memperbaharui diplomasi dalam bidang pendidikan, 
khususnya dengan Indonesia, Pemerintah Maroko mendirikan AMCI (L’Agence 
Marocaine de l’Coopration Internationale) pada tahun 1986. AMCI ialah satu-satunya 
agen yang mengatur mahasiswa atau calon mahasiswa asing di Maroko. 

Tahun 1990-an sampai awal 2000-an, pemerintah Maroko terus berupaya 
mengubah dan meningkatkan kerjasama pendidikan di negaranya. Hingga pada tahun 
2006, pengeluaran untuk pendidikan dari anggaran dan belanja negaranya adalah 5,5 
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persen, di mana nilai ini lebih tinggi dari pengeluaran pendidikan untuk negara-negara 
Arab, seperti, Oman, Kuwait dan Mesir. 

Jarak negara yang melebihi sekitar sepertiga lingkaran dunia tidak menghalangi 
hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan antara RI-Maroko. Indonesia 
mengirimkan mahasiswanya setiap tahun untuk menuntut ilmu di negara yang 
berbentuk monarki konstitusional itu. Namun, bagi mahasiswa Indonesia, popularitas 
Maroko di bidang pendidikan belum setingkat Mesir atau negara-negara di Eropa. Hal 
itu kita lihat dari jumlah mahasiswa asing yang ada di Maroko yang belum melampaui 
angka 4.000. 

Bila ditelusuri, jumlah tersebut masih mengindikasi kurangnya mahasiswa 
Indonesia yang melanjutkan studinya di Maroko. Padahal, secara objektivitas, Maroko 
adalah panutan dalam hal pelaksanaan pendidikan yang berkualitas di wilayah MENA, 
berdasar pada pernyataan Penasihat Pendidikan UNICEF untuk wilayah Timur 
Tengah, Malak Zaalouk, yang dilansir MAP. 

Kerjasama RI–Maroko pada bidang pendidikan belum optimal sampai saat ini. 
Hal ini bisa dilihat dengan keterbatasan diplomasi pada kerjasama sepihak dari 
Indonesia ke Maroko khususnya pada pengiriman mahasiswa ke Universitas Al-
Akhawayn di Provinsi Meknes sekitar 250 Km dari Rabat yang merupakan PT yang 
dibangun tahun 1993 atas kerjasama Raja Hassan II dan Raja Fahd dari Arab Saudi 
beroperasi Januari 1995, di mana terdapat 1.500 mahasiswa termasuk sekitar 200 
mahasiswa asing dari 28 negara seperti Eropa, AS dan Timur Tengah. 

Selain itu, penawaran beasiswa dari Maroko yang berjumlah 15 orang setiap 
tahun belum bisa dimanfaatkan secara baik oleh pihak Indonesia. Mahasiswa yang 
dikirim setiap tahun tidak mencapai kuota. Dan juga kurang selektifnya dalam 
memilih utusan-utusan penuntut ilmu, sehingga tidak sedikit yang kurang maksimal 
dalam belajar di Negeri Seribu Benteng ini. 

Tahun demi tahun, iklim diplomasi dalam bidang pendidikan antara Indonesia 
dan Maroko terjalin dengan erat. Harmonisasi dan improvisasi dipandang penting 
demi mencapai target milenium, yaitu meraih pengembangan signifikan, dan 
membangun masyarakat yang demokatis dan modern. Reformasi pendidikan pun 
menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan kedua negara itu secara beriringan demi 
peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan kesempatan yang luas untuk belajar, dan 
peningkatan kapasitas bagi para pelajar dan mahasiswa. 

Dengan berbagai kesamaan yang begitu identik dalam bidang agama, Indonesia 
dan Maroko merupakan negara dengan mayoritas Muslim yang lebih dari 80 persen. 
Tak ayal, bila Islam dijadikan fondasi pendidikan bagi keduanya. Dengan modernisasi 
yang menghimpit nilai–nilai agamis, perlu adanya pembahasan lebih lanjut antara 
menteri pendidikan dan menteri luar negeri serta pihak terkait dari kedua negara 
tersebut. Pembahasan itu akan membuahkan solusi cerdas bila kebutuhan pendidikan 
dari RI dan Maroko bisa saling dilengkapi satu sama lain. 

Sebuah contoh, untuk meningkatkan popularitas perguruan tinggi di Maroko 
maupun di Indonesia, perlu adanya pemilihan duta pelajar dan mahasiswa untuk 
mempromosikan sekolah dan perguruan tinggi serta aset dan peran pendidikan bagi 
negara tersebut. Duta pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk Maroko bertugas untuk 
memperkenalkan pendidikan di Indonesia, prospek pendidikan di Indonesia serta 
bentuk pertukaran pelajar yang akan menjadi motivasi akhir, begitupun sebaliknya 
untuk duta pelajar dan mahasiswa Maroko untuk Indonesia. 
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Simposium, seminar dan penelitian bersama yang bergelut dalam bidang 
pendidikan dari Indonesia dan Maroko dengan mengkaji isu mutakhir dalam bidang 
teknologi pendidikan akan membuat sebuah persiapan matang demi menghadapi 
tantangan global yang datang menghantam silih berganti. Selain itu pertukaran para 
ahli, dosen atau pun para pakar pendidikan yang dilakukan akan menambah khasanah 
pengetahuan antar negara. Kompetisi pelajar dan mahasiswa bidang teknologi 
pendidikan yang dilakukan bilateral antara Indonesia dan Maroko termasuk hal 
penting, karena akan menumbuhkan generasi andal dan cerdas dalam mencipta dunia 
modern. 

Dengan dimensi waktu, berawal dari sejarah, kemudian tumbuh dalam masa 
kekinian, dan tercermin hari esok, diplomasi bidang pendidikan RI–Maroko bisa lebih 
baik jika semua komponen terkait bahu-membahu untuk meningkatkan hubungan 
bilateral itu. Tak mustahil, kepopuleran Maroko akan bernilai lebih di mata pelajar dan 
mahasiswa dibanding dengan Mesir atau negara Eropa lain. Indonesia dan Maroko 
menyimpan berjuta potensi pendidikan yang luar biasa dan menunggu tangan-tangan 
mahir untuk menumbuhkembangkannya demi menghadapi persaingan internasional. 
 
 

Novia, mahasiswa Universitas Tadulako, Palu 
e-mail: vhiea.cweetz@yahoo.com 
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Demokrasi Indonesia untuk Maroko 
 

Oleh: Dede Triyani 
 

Maroko adalah sebuah negara Muslim yang berada di kawasan Afrika, tepatnya 
di ujung utara benua Afrika, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah 
timur berbatasan dengan Aljazair dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra 
Atlantik. Maroko merupakan negara yang subur dan indah yang terkenal sebagai 
Negara Matahari Terbenam, keindahan itu yang menjadikan Maroko sebagai salah 
satu negara tujuan para wisatawan karena memang cukup menarik untuk dikunjungi. 

Negara yang merdeka dari Perancis sejak tahun 1956 ini, mulai bekerja keras 
untuk meningkatkan kualitas bangsanya dari sektor ekonomi, sosial politik, dan 
pendidikan. Upaya ini dilakukan agar Maroko menjadi sebuah negara yang mandiri 
dan bisa diperhitungkan keberadaannya di mata dunia. Tidak jauh berbeda dengan 
Maroko, Indonesia juga tengah gencar mengupayakan peningkatan di berbagai bidang 
kehidupan agar mampu bersaing dalam menghadapi krisis global. Hal tersebut 
mendorong dua negara untuk mengadakan kerjasama di berbagai bidang dalam rangka 
perluasan hubungan bilateral yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tidak 
banyak orang Indonesia yang mengetahui bahwa Indonesia dan Maroko telah 
bekerjasama sejak abad ke-14 Masehi dan pada tanggal 19 April 2011, lalu hubungan 
ini telah berlanjut dan mencapai umur ke-51 tahun. 

Sebagai negara berkembang, tidak bisa dipungkiri Indonesia dan Maroko 
dihadapkan pada tantangan ekonomi yang terus meningkat, hal ini menununtut negara-
negara tersebut untuk dapat menemukan solusi dari berbagai masalah yang harus 
dihadapi sehingga tetap bisa bertahan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan dan 
memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masing-masing negara. Dengan sumber 
daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu menjadi pemecahan masalah dan 
berdaya guna untuk mengurangi ketertinggalan. Aspek pendidikan di sini harus 
didukung juga dengan kelengkapan fasilitas sebagai penunjang untuk mencapai hasil 
yang optimal, sehingga negara harus mengeluarkan anggaran untuk mendukung 
pengadaan program-program pendidikan. 

Di sisi lain Indonesia dan Maroko yang mayoritas penduduknya merupakan 
penganut islam, memiliki beberapa permasalahan yang sama, salah satunya adalah 
sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan di Maroko adalah monarki 
konstitusional yakni suatu bentuk pemerintahan di suatu negara yang dikepalai oleh 
seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi). Baru-
baru ini permasalahan tentang isu perubahan sistem pemerintahan di Maroko sedang 
hangat diperbincangkan. Terkait masalah ini beberapa pihak termasuk negara-negara 
lain khawatir, jika isu tersebut akan menyulut kerusuhan seperti yang terjadi di 
Tunisia beberapa bulan lalu. Di Maroko 10.000 orang melancarkan protes di 
Casablanca Maroko untuk menolak usulan perubahan konstitusi oleh Raja Mohammed 
VI, mereka menganggap usulan tersebut tidak membawa perubahan yang berarti untuk 
rakyat Maroko. Di kota lain gerakan reformasi 20 Februari melakukan protes dengan 
berjalan kaki untuk mendukung reformasi. Isu perubahan konstitusi sebenarnya 
muncul sejak adanya usulan dari Raja Mohammed VI untuk sedikit menghilangkan 
kekuasaan absolutnya, tetapi tetap memegang kontrol pada keamanan Maroko dan 
kebijakan luar negeri, seperti halnya masalah agama. Usulan ini ternyata menimbulkan 
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pro-kontra di berbagai kalangan, proposal yang diajukan oleh Raja Mohammed VI 
diputuskan pada 1 Juli 2011. 

Dinasti Maroko yang berusia 400 tahun, yang sekarang ini dipimpin oleh Raja 
Mohammed VI tengah menginginkan pemerintahan yang demokratis seperti sebagian 
negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara. Perubahan sistem pemerintahan juga 
dialami oleh Indonesia yang mengakibatkan kerusuhan di mana-mana, peristiwa itu 
terjadi pada 21 Mei 1998 dalam upaya melengserkan rezim Soeharto yang telah 
berkuasa cukup lama, saat itu Soeharto akhirnya bersedia mundur dengan sukarela. 

Indonesia yang dulu tunduk pada rezim Soeharto, akhirnya bisa merasakan 
demokrasi. Transisi menuju demokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya mulus karena 
masih dibayang-bayangi kerusuhan. Seperti kelompok politik Islam dan kemungkinan 
kembalinya militer ke panggung politik. Namun di luar itu, Indonesia telah membuat 
kemajuan yang luar biasa, rakyat Indonesia kini bebas menyuarakan perbedaan 
pendapat, mengawasi, dan mengkritisi pemerintah tanpa ada rasa takut dipenjara atau 
diciduk. Tidak hanya itu pers di Indonesia juga bebas mengungkap berbagai 
penyimpangan yang terjadi di pemerintahan. Indonesia sering menjadi sorotan sebagai 
negara yang sukses menerapkan demokrasi di negara Muslim, walaupun Indonesia 
masih berbenah diri untuk menghadapi tantangan demokrasi. 

Dari fakta-fakta di atas tidak ada salahnya Maroko belajar dari Indonesia yang 
telah lebih dulu melewati masa-masa sulit menuju demokrasi, di mana kekuasaan 
sepenuhnya berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
Sebagai negara yang sudah cukup lama, Indonesia juga hendaknya mampu 
mendukung dan memberikan inspirasi positif untuk kemajuan bangsa Maroko. 
Masalah-masalah yang dihadapi oleh Maroko sekarang ini adalah sebuah proses yang 
lazim dalam mencapai demokrasi dan perkembangan untuk bangsa mereka. Pro-kontra 
yang muncul dalam hal ini merupakan bagian dari keberhasilan menuju demokrasi 
yang sebenarnya, pemerintah Maroko diharapkan memahami dan mendengarkan 
aspirasi rakyatnya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tentunya 
berpihak pada rakyat. 

Dua negara sahabat ini yakni Indonesia dan Maroko sebaiknya mempergunakan 
kesempatan hubungan bilateral ini dengan mengadakan komunikasi politik untuk 
membahas isu yang berkembang dan bertukar pikiran, sehingga bisa menemukan titik 
temu dalam pemecahan masalah tersebut. Dengan keharmonisan jalinan kerjasama 
Indonesia dan Maroko, sangat memungkinkan dua negara ini untuk memantapkan 
langkah, bersama-sama memasuki kancah politik dunia sebagai negara yang mandiri 
yang mampu menciptakan kestabilan politik, ekonomi, serta menjadi negara Islam 
namun tetap bisa menjalankan demokrasi dalam keberagaman secara beriringan. 
 
 

Dede Triyani, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta 
e-mail: triyani_dede@yahoo.com 
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Sinergi Religius RI-Maroko, 
Hubungan Siklikal Keagamaan 

 
Oleh: Rizka Amalia Fulinda 

 
Berbicara mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Maroko, berbanding lurus 

dengan berbicara mengenai 51 tahun sudah hubungan kerjasama kedua negara tersebut 
terjalin. Setengah abad bukan waktu yang sebentar. Bila dianalogikan seperti sebuah 
pernikahan, pernikahan yang sanggup mencapai angka 51 tahun mendapat julukan 
pernikahan emas, di mana pasangan tersebut dianggap sudah purna dan langgeng. 

Dari penjabaran di atas, dapatlah ditarik benang merah bahwa hubungan bilateral 
Indonesia-Maroko bukanlah sembarang hubungan, bukanlah sebuah hubungan ecek-
ecek tanpa makna belaka. Selama 5 dekade hubungan diplomatik itu terbina. Sebuah 
hubungan diplomatik yang unik. Di salah satu sisi banyak mendatangkan simbiosis 
mutualisme, namun di sisi lain juga banyak menimbulkan kejutan. Bak sepasang 
kekasih yang sedang menjalin hubungan long distance relationship. Terpisahkan jarak 
dua benua sepanjang ribuan kilometer, terkadang mesra, namun tak jarang pula saling 
menjauh, tetapi tidak putus. 

Sedikit menyinggung ranah histori, hubungan persahabatan ini berawal sekitar 
tahun 1960-an, tepatnya pada tanggal 19 April 1960. Sinergi ini ditandai dengan 
kedatangan Presiden Soekarno ke Maroko. Saat itu, Raja Mohammed V sangat 
menyambut baik lawatan dari presiden Indonesia pertama ini. Bagi Maroko, Soekarno 
ibarat seorang hero. Karena keberaniannya mengadakan Konferensi Asia Afrika yang 
menginspirasi banyak negara-negara di benua Afrika untuk membebaskan diri dari 
penjajahan. Soekarno menjelma sebagai inspirasi bagi rakyat Maroko. Tak heran, ada 
sebuah jalan raya esensial di ibukota Maroko yang diberi nama sesuai dengan nama 
tokoh patriotik Indonesia ini. Sebagai bentuk apresiasi, Soekarno pun mengambil 
nama kota pelabuhan terpenting di Maroko, Casablanca, untuk diabadikan sebagai 
nama sebuah jalan di jantung Kota Jakarta. 

Tak hanya sekedar barter nama jalan, hubungan diplomatik ini pun merambat ke 
bidang-bidang lain. Persamaan fundamental yang sangat menyolok antara kedua 
negara ini berupa mayoritas penduduk yang beragama Islam, semakin memperkokoh 
pondasi simbiosis mutualisme yang dijalin dua negara ini. Tak pelak lagi, Indonesia 
bagi Maroko sudah seperti ‘Akh Syaqiq’ atau saudara kandung saking dekatnya 
hubungan yang sudah terjalin. Kekariban inipun sudah dilirik oleh Clifford Geertz 
yang akhirnya menelurkan buku ‘Islam Observed: Religious Development in Morocco 
and Indonesia’ yang menggambarkan kedekatan dua negara ini karena didasari oleh 
unsur-unsur religius. “So in Morocco, the Islamic conception of life came to mean 
activism, moralism, and intense individuality, while in Indonesia the same concept 
emphasized aestheticism, inwardness, and the radical dissolution of personality” 
begitulah sekilas gambaran persamaan konsep Islami yang diterapkan di Maroko dan 
Indonesia. 

Pertanyaannya, berhasilkah konsep keagamaan ini menguatkan hubungan 
bilateral antardua negara dan menyentuh aspek-aspek lain? Bisa! Dalam kurun waktu 
5 dasawarsa, Maroko dan Indonesia telah melebarkan hubungan kerjasamanya secara 
multisektoral, meliputi bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya, hingga 
pariwisata. 
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Dari bidang ekonomi, bukan rahasia lagi bahwa Maroko dan Indonesia saling 
bertukar barang. Indonesia mengekspor kopi, rempah-rempah, minyak kelapa sawit, 
hingga furniture. Maroko banyak mengimpor bahan makanan dan bumbu dapur dari 
Indonesia karena iklim ekstrim di Maroko tidak memungkinkan rempah-rempah dapat 
tumbuh subur. Sedangkan, Maroko menyuplai fosfat yang dapat dimanfaatkan sebagai 
pupuk bagi Indonesia. Terlihat bagaimana dua saudara kandung ini saling 
menguntungkan dari sisi ekonomi. Belakangan, neraca pertukaran perdagangan 
Indonesia-Maroko terus mengalami kenaikan yang signifikan, dan mengakibatkan 
banyak surplus yang dapat dituai oleh Indonesia. Suatu hal yang harus terus 
dipertahankan dan ditingkatkan. 

Dari sektor politik, data-data sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sangat 
mendukung adanya pembebasan dari segala bentuk kolonialisme yang masih banyak 
bercokol di negara-negara Afrika. Dukungan ini tampak pada saat Konferensi Asia 
Afrika yang saat itu digelar di Bandung pada tahun 1955. Berdasar pada dukungan 
itulah, Maroko terinspirasi untuk segera melepaskan diri dari penjajahan Perancis, 
yang akhirnya berbuah kemerdekaan setahun kemudian. 

Saat ini, bukan penjajahan lagi yang menjadi topik utama permasalahan kedua 
negara ini. Baik Maroko dan Indonesia saat ini bergelut pada masalah sama, yaitu 
pemberantasan korupsi. Maroko yang pada tahun 2010 lalu menempati posisi ke-84 
negara paling bersih dari korupsi mulai berbenah diri. Beberapa manuver ditempuh 
pemerintah Maroko untuk menekan angka korupsi, antara lain dengan kewajiban bagi 
para pejabat teras untuk mendeklarasikan asetnya, terbukanya akses bagi masyarakat 
untuk menyampaikan keluhan atas korupsi dan pemerasan, hingga transparasi 
kerangka hukum mengenai korupsi dan integritas penguasa. Semua usaha yang 
berujung pada satu kata: demokrasi! 

Indonesia, sebagai negara penjunjung tinggi demokrasi, haruslah bisa 
mencontoh Maroko. Dengan posisinya yang menempati urutan ke-110 dalam negara 
paling bersih dari korupsi, Indonesia harus berkaca ulang, harus mengevaluasi 
berbagai kebijakan untuk meminimalkan angka terjadinya korupsi. Kedua sejoli ini 
haruslah saling bahu-membahu dan saling menguatkan dalam ikhwal penyelesaian 
problema kronis endemik yang sudah menggurita di dua negara ini. Indonesia juga 
harus banyak belajar dari Maroko tentang kestabilan politik. Meskipun banyak aksi-
aksi rakyat yang menjamur seiring dengan ketidakpuasan atas kinerja pemerintahan, 
namun Maroko tetap mempertahankan aspek kehumanisan negaranya. Tidak ada aksi 
anarkis yang berujung pada pemberontakan berdarah. Demonstrasi berjalan damai dan 
tenang. Maroko, membuktikan pada dunia, kekebalannya terhadap efek domino yang 
ditimbulkan oleh beberapa negara tetangganya seperti Mesir, Suriah, Yaman, Libya, 
dan Tunisia. Sebuah kestabilan politik yang patut mendapatkan acungan jempol. 

Beralih ke aspek pendidikan, Maroko dan Indonesia telah banyak menggalakkan 
kerjasama yang bertujuan untuk membangun peradaban yang berasas kemanusiaan. 
Banyak beasiswa diperuntukkan bagi warga Indonesia yang tertarik untuk 
memperdalam ilmu mengenai keislaman di Maroko. Tentu, tawaran itu dianggap 
sebagai peluang emas bagi Indonesia karena Maroko mampu menyelenggarakan 
pendidikan berbasis keislaman yang berkualitas. Hal itu berdasarkan fakta bahwa 
Maroko merupakan pelopor kajian-kajian di bidang Ilmu Maqashid dan Pemikiran 
Islam Kontemporer yang lebih unggul dari negara-negara Islam lainnya. Tentu dengan 
penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, kesempatan ini harus dimanfaatkan 
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sebaik-baiknya bagi Indonesia untuk melahirkan para cendekiawan Islam yang hingga 
saat ini masih dirasa kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

Dengan adanya kerjasama antara Maroko dan Indonesia dalam bidang 
pendidikan, akan secara otomatis menyeret peningkatan kualitas hubungan antarkedua 
negara dalam sektor kebudayaan. Dua negara ini dapat saling mempromosikan aspek-
aspek kultural melalui para pelajar yang dikirim oleh dua negara. Berbagai ajang 
pamer kebudayaan Indonesia yang dilangsungkan di Maroko membuktikan hal itu, 
seperti Festival Teater dan Festival Musik yang dilakukan setiap tahun. Setali tiga 
uang dengan Indonesia, beberapa saat lalu di Jakarta juga diselenggarakan Pameran 
Kebudayaan Maroko untuk merayakan tepat setengah abad hubungan diplomatik ini 
terbangun. 

Sebuah hubungan pasti akan memunculkan masalah, akan ada saat mesra dan 
menjauh, seperti yang sekilas sempat saya singgung di awal. Hubungan Maroko-
Indonesia bukan tanpa hambatan. Berakar dari jauhnya jarak yang terbentang dan 
hambatan komunikasi terkait penggunaan bahasa Arab dan Perancis sebagai bahasa 
nasional Maroko, menyeret persoalan yang menyangkut sumber daya manusia untuk 
ditempatkan di Maroko. Karena bahasa pula, banyak kerjasama bidang pendidikan 
yang belum berjalan optimal dikarenakan keengganan mahasiswa Indonesia untuk 
belajar di Maroko. Selain itu, adanya ambivalensi mengenai penempatan atase 
pertahanan Maroko yang masih didompleng Spanyol, juga menyebabkan adanya 
keruwetan pada bidang pertahanan. 

Setiap hubungan pasti akan memiliki permasalahan. Hambatan dan riak-riak 
perbedaan pun tetap akan sering timbul. Tantangan dalam hubungan diplomatik 
Indonesia-Maroko merupakan sebuah pembelajaran yang baik bagi kedua saudara 
kandung ini. Kiranya Indonesia dan Maroko dapat mengadakan interfaith dialog atau 
people–to-people contact untuk terus meningkatkan adanya saling pengertian di antara 
dua bangsa, agar hubungan siklikal ‘Akh Syaqiq’ ini tetap dalam koridor-koridor 
negara yang berdaulat, sederajat, dan tidak ada satu pihak pun yang merasa superior. 
Perlu adanya pengelolaan semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan 
bilateral dengan prinsip-prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, namun 
tanpa mencampuri urusan internal negara masing-masing. Dengan kerjasama yang 
erat, niscaya akan tercipta kestabilan dan kemakmuran di kedua negara yang sama-
sama religius dan berketuhanan ini. 
 
 

Rizka Amalia Fulinda, mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 
e-mail: dr.rizka.amalia@gmail.com 
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Hubungan Bilateral 
Menanggulangi Krisis Global dan Islamofobia 

 
Oleh: Rahmad Kadry 

 
Maroko adalah salah satu negara Islam di belahan utara Benua Afrika. Negara 

Maroko berbentuk monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih melalui 
Pemilu dan kepala negara dipegang oleh seorang Raja yang secara turun-temurun. 
Kekuasaan raja sangatlah dominan. Sedangkan Indonesia adalah negara kepulauan 
yang berada di Asia Tenggara. Mayoritas Warga Negara Indonesia beragama Islam. 
Dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. Meskipun antara Indonesia 
dan Maroko berbeda dalam pemerintahannya, tetapi hubungan bilateral dua negara ini 
sangat harmonis. Indonesia dan Maroko tercatat sudah 51 tahun menjalin hubungan 
bilateral yang sangat mesra dan harmonis. Hal ini menjadi sejarah besar bagi dua 
negara ini baik Negara Indonesia maupun Maroko. Tentunya dengan waktu yang tidak 
sebentar dalam menjalani hubungan bilateral ini, Indonesia dan Maroko pasti sudah 
mengetahui keadaan tanah masing-masing. 

Hubungan bilateral yang sejak tahun 1960 itu tidak hanya didasari kerjasama 
layaknya hubungan bilateral seperti biasanya. Bahkan hubungan Indonesia dengan 
Maroko lebih tepatnya disebut "Persahabatan Indonesia-Maroko" karena di samping 
usia hubungan dua negara ini lebih dari setengah abad (51 tahun), Maroko 
menganggap Indonesia adalah sebagai saudara kandung (Akh Syaqiq). Hal ini 
dibuktikan dengan penamaan jalan (rue) di salah satu jantung Kota Rabat di Maroko 
seperti Jl. Soekarno, Jl. Bandoeng, dan Jl. Jakarta. Ini adalah sedikit dari bukti 
harmonisnya hubungan Indonesia–Maroko. 

Menilai Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar menjadi negara demokrasi 
ketiga terbesar di dunia di mana Islam dapat berjalan beriringan. Karena alasan itu 
Maroko ingin belajar dari Indonesia. Keinginan itu disampaikan Latifa Akherbach di 
London (Inggris), Senin (21/6/2010) malam sehubungan dengan digelarnya resepsi 
peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Maroko yang diadakan di Wisma 
Duta, Rabat. Acara resepsi peringatan 50 tahun hubungan Indonesia Maroko itu juga 
mendapat liputan dari media masa setempat termasuk televisi RTM Rabat yang 
mewawancarai Dubes RI untuk Maroko Tosari Widjaja (berita): Wakil Menteri Luar 
Negeri Maroko Latifa Akherbach. 

Dalam pertemuan tersebut, bukan hanya Indonesia dan Maroko yang hadir. 
Melainkan negara-negara maju turut hadir dalam resepsi perayaan 50 tahun hubungan 
Indonesia-Maroko itu di antaranya duta besar dan perwakilan negara sahabat, 
termasuk Dubes Amerika Serikat di Maroko beserta keluarga, pejabat pemerintah, 
akademisi, pengusaha dan kalangan masyarakat Indonesia di Maroko dan 3 mantan 
Dubes Maroko di Indonesia. 

Latifa mengemukakan Indonesia sebagai negara Muslim dengan penduduk 
terbesar dapat menyatukan nilai Islam, demokrasi dan modernisasi, sehingga Maroko 
menilai Indonesia merupakan negara penting untuk menjalin kerjasama dalam 
menghadapi tantangan dan krisis global serta Islamofobia yang makin meningkat. 

Bukan sampai di situ saja, Indonesia dan Maroko juga akan melanjutkan 
hubungan bilateral yang sangat erat dalam bidang penelitian pertanian yang baru-baru 
dilaksanakan oleh Tim Pertukaran Ilmiah Badan Litbang Pertanian dengan 
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mengadakan kunjungan Pertanian di Maroko terdiri dari Kepala Bagian Umum, 
Sekretariat Badan Litbang Pertanian Dr Marhendro, Dr Hardiyanto selaku kepala balai 
penelitian jeruk dan Balai Besar Penelitian Veterine Dr. Muharram Saefulah. 
Sekretaris III/Pelaksana Fungsi Pensosbud Rahmat Azhari dalam keterangan persnya 
yang diterima Antara London, Sabtu, menyebutkan bahwa kehadiran Tim Badan 
Litbang Pertanian ke Maroko untuk mengidentifikasi bidang penelitian pertanian yang 
berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk kerja sama antar institusi RI-Maroko. 

Selama di Maroko, Tim Badan Litbang Pertanian mengadakan pertemuan 
dengan Dirjen INRA Maroko Prof Mohamed Badraoui yang menjelaskan program 
yang dilaksanakan INRA berupa riset dan pengembangan pertanian guna mengurangi 
kesenjangan produksi melalui meningkatkan produktivitas. Penelitian pertanian 
tersebut difokuskan antara lain meningkatkan ketahanan pangan, water management 
atau efisiensi penggunaan air, pengembangan varietas tanaman gandum yang 
difokuskan pada peningkatan ketahanan tanaman gandum terhadap kekeringan. Selain 
pengembangan tanaman kurma, pengembangan varietas tanaman jeruk, INRA telah 
berhasil mengembangkan lima varietas jeruk baru dan tanaman zaitun serta rekayasa 
genetika ternak untuk pengembangan hewan ternak. 

Setelah pulang dari kunjungan ke Maroko, kini Indonesia kedatangan 5 orang 
petani dan penyuluh pertanian dari Maroko, mereka datang dengan tujuan mengikuti 
program magang sektor pertanian di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. 
Gunung Kidul dipilih karena kondisi lahannya mirip dengan Maroko. Deputi Direktur 
Kerja Sama Teknis Kementerian Luar Negeri Daryanto Harsono menjelaskan, 
program magang bertujuan meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi 
pertanian, sekaligus menganalisa masalah-masalah yang timbul. "Kelima orang yang 
dikirim oleh Kementerian Pertanian Maroko itu akan belajar bercocok tanam padi dan 
palawija, terutama jagung dan ubi kayu," kata Daryanto, saat mendampingi peserta di 
Kecamatan Playen, Gunung Kidul, Sabtu (9/4/2011). 

Mereka akan belajar langsung tentang pola budidaya palawija pada sejumlah 
kelompok tani di Pulutan, Kecamatan Playen, serta penggarapan tanaman padi lahan 
kering di Kecamatan Tanjungsari dan Semin. Dari kerjasama yang terjalin cukup 
lama, maka Indonesia dan Maroko harus memperhatikan satu sama lain baik dalam 
bidang apapun yang akan dilaksanakan, karena tantangan yang dihadapi oleh dua 
negara ini akan lebih sulit ke depannya. 
 
 

Rahmad Kadry, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 
e-mail: rahmadkadry@yahoo.co.id 
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Melihat Relasi Indonesia-Maroko 
dari Sisi Pendidikan dan Kebudayaan 

 
Oleh: Cristina G Silalahi 

 
Kebudayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Sebab 

tidak ada masyarakat yang bisa lepas dari kebudayaan. Masyarakat tanpa kebudayaan 
adalah masyarakat tanpa bentuk. EB Taylor dalam bukunya Primitive Cultures 
mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya 
terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, 
kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota 
masyarakat (Setiadi, 2007: 27). 

Mengingat pentingnya kebudayaan, penting bagi sebuah negara untuk 
mengembangkan kebudayaannya yang memiliki banyak unsur penting bagi integritas 
suatu negara. Kita dapat bercermin pada Mesir dengan kebudayaannya yang diakui di 
dunia internasional. Bahwa kebudayaan Mesir menceritakan kepada kita kejayaan 
bangsa itu di masa lalu hingga disebut sebagai bangsa dengan peradaban tertinggi di 
dunia. 

Dalam protokol tentang pertukaran kebudayaan dan pendidikan, lazimnya dua 
pihak menyepakati beberapa tujuan, antara lain: 
1. Berkeinginan untuk mengembangkan dan memperkuat persahabatan antara dua 

bangsa dengan memperdalam kerjasama di bidang kebudayaan, kesenian, 
pendidikan, media massa, pemuda dan olahraga. 

2. Berupaya untuk mengimplementasikan persetujuan antara dua negara yang telah 
dibuat. 

3. Kedua pihak akan mendukung kerjasama antarlembaga yang berhubungan dengan 
kesenian visual kontemporer dalam rangka pengaturan pameran, kunjungan para 
seniman, kurator, pelestari dan kritikus seni, simposium dan konferensi serta 
bentuk-bentuk kegiatan sejenis lain dalam bidang-bidang tersebut selama masa 
berlaku protokol. 

Membentuk manusia berbudaya tidak cukup hanya dengan pendidikan formal 
saja. Pendidikan formal hanya memberikan apa yang disebut teori saja. Maka teori 
saja tidak cukup. Tanpa praktik langsung pada objeknya, sama saja seperti orang buta 
yang tengah membicarakan seekor gajah. Atau seperti orang tuli yang mencoba 
berbicara dengan orang yang sama-sama tuli sehingga yang terjadi kemudian adalah 
frustasi dan mungkin pertengkaran. 

Di sinilah letak fungsi pertukaran pelajar antara dua negara, Indonesia dan 
Maroko. Melalui pertukaran pelajar didapatkan apa yang disebut sebagai nilai praktik. 
Dua pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda saling merefleksikan 
diri melalui komunikasi kebudayaan. Jadi tidak merasa seperti katak dalam 
tempurung. Masing-masing mengetahui potensi yang dimiliki sehingga tidak merasa 
bahwa diri sendiri yang terbaik. 

Hubungan Indonesia-Maroko terutama dapat dilihat dari segi kepercayaan dan 
kesenian. Hubungan tersebut terjalin sejak Abad XIV Masehi. Perdagangan 
merupakan titik pertemuan dua pihak. Layaknya moto penjajah Barat, gospel, gold, 
and glory. Meski dalam hal ini tidak dapat dikatakan demikian, tidak dalam bentuk 
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penjajahan tetapi memiliki tujuan yang sama. Bedanya adalah dalam praktiknya tidak 
terjadi pemaksaan. 

Dimensi sosial budaya merupakan pelekat utama hubungan RI-Maroko. 
Kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia pada masa lalu, merupakan jembatan 
terjalinnya hubungan yang kokoh antar kedua bangsa. Kerajaan Samudra Pasai yang 
berkedudukan di Aceh merupakan tempat yang disinggahi seorang pedagang asal 
Maroko, Ibnu Batutah. Saat itu Kerajaan Samudra Pasai sedang di puncak 
kejayaannya. Kerajaan Samudera Pasai memiliki pelabuhan yang merupakan tempat 
persinggahan kapal-kapal dagang mancanegara, tak terkecuali dari Maroko. 

Agama menjadi sisi lain hubungan antara dua bangsa ini menjadi lebih dekat. 
Walisanga merupakan pemuka agama yang demikian dihormati di kalangan ulama 
Indonesia. Maulana Malik Ibrahim, seorang Maroko merupakan salah satu sesepuh 
yang begitu dihormati dari antara 9 Walisanga itu. Pada awal kedatangannya beliau 
adalah seorang pedagang. Mengingat saat itu bangsa Indonesia tidak menganut agama 
modern, beliau dengan kepiawaiannya dalam berkata-kata berhasil menarik hati 
bangsa Indonesia untuk menganut agama Islam. 

Banyak hal yang dapat dilakukan, dengan banyaknya kesamaan yang dimiliki 
antara dua negara. Dari sisi ekonomi, keduanya termasuk negara berkembang. Dari 
sisi hubungan Internasional, dua negara merupakan anggota KAA yang memiliki latar 
belakang penjajahan. Dalam hal pendidikan, pelajar Indonesia banyak yang belajar di 
Maroko, terutama belajar mengenai ilmu agama Islam. Yang menjadi permasalahan 
adalah bagaimana dua pihak menemukan titik penting untuk merealisasikan tujuan 
bersama. Sebab hal ini merupakan yang paling sulit. Hal ini disebabkan gejolak-
gejolak yang terjadi terutama di dalam negeri yang mengalihkan pandangan terhadap 
poin penting tadi. 

Data tahun 2009 menunjukkan bahwa Maroko memiliki 10 % tingkat 
pengangguran dari jumlah penduduk, lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya 
7,8 % menurut sebuah situs matematika, Wolfram Alpha. Dalam hal ini dua negara 
masih sulit berkoordinasi mengingat Indonesia juga kekurangan lapangan pekerjaan. 
Pengangguran ini dapat diatasi dengan mendorong masyarakat usia produktif untuk 
menciptakan sendiri lapangan kerja dengan wirausaha kreatif. Banyak pihak korporat 
maupun organisasi nonprofit yang menyediakan sarana untuk menelurkan 
wirausahawan-wirausahawan baru dengan memberi modal yang cukup dan pelatihan 
yang memadai. Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah langkah yang signifikan untuk 
mengurangi jumlah pengangguran di dua negara. Pemerintah sebaiknya melakukan 
lobi terhadap perusahaan-perusahaan masif, untuk memberikan dana wirausaha 
kepada masyarakat produktif yang dinilai kompeten melalui tahapan sistematis mulai 
dari presentasi hingga tes wawancara. 

Hubungan dua negara ini tergolong baik mengingat antardua negara tidak pernah 
terlibat dalam konflik yang mempengaruhi hubungan antara dua negara. Kenyataan 
tersebut menjadi nilai lebih bagi kemajuan hubungan dua negara di masa akan datang. 
Dua negara ini harus bahu-membahu mengatasi berbagai konflik yang menyeluruh di 
berbagai bidang. Krisis-krisis yang terjadi di dunia Arab seperti Palestina dan Israel 
tak kunjung menemui titik penyelesaian. Konflik itu tidak hanya mempengaruhi dua 
negara, tetapi juga banyak negara di dunia. Pro-kontra terjadi antarnegara dunia 
pertama dan negara dunia kedua. Negara dunia ketiga atau yang sering disebut 
Gerakan Non Blok, terjepit di antara dua konflik tersebut dan mencoba keras 
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melepaskan diri terutama dari kontrol negara sayap kanan yang memegang kunci 
politik dan ekonomi internasional. 

Dengan situasi yang dihadapi dunia saat ini, terutama krisis-krisis yang dihadapi 
Libya, Tunisia; keduanya merupakan yang tersohor di samping Israel-Palestina yang 
tak kunjung menemui titik temu. Sikap apa yang harus diambil dua negara adalah 
sebuah jawaban penentu apakah konflik tersebut semakin parah atau sebaliknya, 
karena kita sama-sama tahu apa yang mendasari konflik itu. 
 
 

Cristina G. Silalahi, mahasiswa Universitas Sumatera Utara 
e-mail: chloesilalahi@yahoo.com 
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Metode “AKADEMIS” 
Jembatan Hati Indonesia-Maroko 

 
Oleh: Nurlaili Lisdiyarini 

 
 “Without peace our independent means little”, yang berarti tanpa perdamaian 

kemerdekaan tidak banyak faedahnya. Hal tersebut mulai disadari bangsa Indonesia 
setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika (18-24 April 1955) yang mempunyai arti 
penting dan besar pengaruhnya hingga sekarang, terutama bagi negara yang cinta 
damai. 

Konferensi tersebut menghasilkan Dasa Sila Bandung atau Semangat Bandung 
dengan tema sentral “Kemerdekaan dan Perdamaian”. Semangat Bandung tercantum 
secara utuh dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu perdamaian abadi berdasarkan 
kemerdekaan dan keadilan sosial. Satu negara yang turut serta memperjuangkan 
Semangat Bandung bersama Indonesia adalah negara Maroko. 

Maroko merupakan sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian barat laut 
Afrika, bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional. Sedangkan Indonesia 
sendiri bentuk pemerintahannya adalah republik presidensial. Sebagai upaya 
mempererat hubungan persahabatan RI-Maroko, seperti yang didambakan dalam 
Semangat Bandung, solusi yang ditawarkan adalah metode “AKADEMIS”. Metode 
tersebut singkatan dari beberapa kata. 
 
Agama 

Agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhan. Manusia sebagai makhluk 
sosial yang beragama, harus selalu menjaga hubungan baik dengan sesamanya, 
walaupun berbeda agama. Karena hal tersebut merupakan perintah di setiap agama 
yang tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap umatnya. Dengan adanya berbagai 
agama di setiap negara khususnya Indonesia dan Maroko, perlu dijadikan sebagai 
pegangan untuk mengadakan kerjasama yang disesuaikan dengan norma-norma agama 
dalam aspek sosial secara tepat. Tidak dibenarkan antara negara bekerjasama untuk 
mengabaikan agama, atau bahkan melanggar aturan-aturannya. 
 
Kemanusiaan 

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak awal 
dilahirkan yang berlaku seumur hidup. Setiap orang harus menghormati dan 
menjunjung tinggi nilai HAM sebagai bentuk harkat kemanusiaan dan kedudukan 
yang terhormat. Pada tahun 1990-an, Maroko mengalami perubahan dramatis setelah 
diamandemennya konstitusi. Hal tersebut membuka peluang terjadinya lebih banyak 
lagi reformasi politik. Dengan semakin demokratisnya dunia politik, berbagai 
organisasi dan asosiasi masyarakat sipil pun bermunculan untuk memperbaiki 
penegakan hak asasi manusia, hak-hak perempuan, pembangunan ekonomi, 
pendidikan dan kesehatan. 

Ada dua jenis organisasi masyarakat sipil yang tidak hanya mendorong 
terjadinya perubahan di Maroko, tetapi juga memastikan perubahan itu benar-benar 
terjadi. Jenis pertama adalah organisasi-organisasi yang menyediakan layanan publik, 
mengisi celah yang tidak diisi negara dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Jenis 
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kedua, kebanyakan adalah kelompok-kelompok HAM, melakukan advokasi dan lobi 
untuk memperkuat budaya demokrasi di Maroko. 

Beberapa organisasi nonpemerintah terkemuka memainkan dua peran sekaligus, 
organisasi-organisasi tersebut memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran 
HAM. Sekaligus melakukan lobi untuk perubahan undang-undang agar jaminan 
perlindungan terhadap HAM menjadi lebih baik. Masyarakat sipil di Maroko sedang 
menggalakkan partisipasi aktif masyarakat, mobilisasi sosial, tata pemerintahan, serta 
budaya warga negara-responsif, bukan warga negara yang pasif. Partisipasi aktif 
masyarakat inilah yang dapat diadaptasi oleh masyarakat Indonesia untuk 
mengembangkan perlindungan terhadap hak maupun kewajiban asasi manusia secara 
adil. 
 
Adab 

Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pada sila kedua berbunyi “Kemanusiaan 
yang Adil dan Beradab”, artinya Negara Indonesia merupakan negara HAM 
(Kemanusiaan), berhukum (yang adil), dan berbudaya (yang beradab). Sebagai negara 
beradab, telah tersusun beberapa tujuan yang ingin dikembangkan yaitu: Iptek (cipta); 
moral dan etika (karsa); seni dan estetika (rasa); dan karya-karya monumental dalam 
arti yang seluas-luasnya. 

Upaya Indonesia dengan negara lain untuk mengembangkan seni dan estetika 
dapat diterapkan dengan negara Maroko, seperti diselenggarakannya pameran sarung 
batik dan kebaya di Museum Peranakan Singapura, yang dapat dijadikan mode di awal 
Abad XX. Acara tersebut dimulai 1 April 2011 sampai 26 Februari 2012, hampir 90 % 
kain batik dan kebaya berasal dari Indonesia. Dengan demikian, kegiatan tersebut 
dapat menjadi ajang untuk menambah perbendaharaan estetika busana di mancanegara 
yang terinspirasi dari budaya Indonesia. 

Sebaliknya, Indonesia dapat meneladani Maroko yang mampu meningkatkan 
kualitas pendidikan. Reformasi pendidikannya bergerak di bidang peningkatan 
kualitas pendidikan, penyediaan kesempatan yang luas untuk belajar, dan peningkatan 
kapasitas para pelajar. Selain itu, Maroko menekankan fungsi sekolah sebagai tempat 
untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia dan berkewarganegaraan. RI-
Maroko berpotensi besar menjalin kerjasama mengembangkan ilmu pengetahuan, 
karya seni, dan sebagainya dalam upaya menjadi negara yang lebih maju. 
 
Demokrasi 

Negara Indonesia menerapkan asas kerakyatan sesuai dalam Pancasila, sila 
keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan”. Asas kerakyatan adalah landasan penerapan 
kedaulatan rakyat, sebagai basis demokrasi yang bersifat universal. 

Dalam Undang-Undang Dasar negara Maroko disebutkan, bahwa negara 
tersebut adalah negara kerajaan yang berkonstitusi dan menganut sistem organisasi 
dan multipartai. Kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga 
konstitusional. Demikian pula dengan hubungan diplomatik RI-Maroko sebagai 
negara demokrasi agar dapat mengembangkan cara penyelesaian masalah atau 
keputusan damai via perundingan. 
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Efisien 
Kerjasama antarbangsa diharapkan efisien (sesuai dan tepat) dengan tujuan 

masing-masing negara, serta meminimalisir dampak negatif atas suatu keputusan. 
Pedoman yang dijadikan landasan bagi RI-Maroko agar kerjasama yang terjalin dapat 
berjalan dengan efisien, meliputi: asas teritorial (negara mempunyai kekuasaan hukum 
di wilayahnya); asas kebangsaan (warga negara di manapun berada tetap mendapat 
perlakuan hukum dari negaranya); asas kepentingan umum (dapat menyesuaikan diri 
dengan semua keadaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kepentingan umum); 
asas persamaan derajat, harkat, dan martabat; dan asas keterbukaan. 
 
Mempersatupadukan 

Negara Indonesia dan Maroko perlu mempersatupadukan satu sama lain agar 
kerjasama yang telah ada dapat terjalin lebih erat. Hal ini dapat meminimalisir adanya 
intervensi atau agresi antar bangsa, senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas 
teritorial semua bangsa, serta senantiasa mengakui persamaan ras. Nilai persatuan 
sendiri berprinsip pada ‘bersatu dalam keberagaman/keberbedaan/ketidaksamaan/ 
heterogenitas’ dan ‘bersatu dalam keseragaman/ketidakberbedaan/kesamaan/ 
homogenitas. Diperlukannya nilai persatuan yang tidak hanya diterapkan dalam 
hubungan pemegang kekuasaan yang terbatas, tetapi perlu memasyarakat pada rakyat 
dan bangsa-bangsa Asia Afrika secara menyeluruh. 
 
Ideal 

Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, menandakan berdirinya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, mengatur rumah tangganya sendiri dan berperan penuh 
sebagai anggota masyarakat internasional sederajat dengan bangsa-bangsa lain. 
Diharapkan kerjasama antara RI-Maroko ideal dengan cita-cita dua bangsa agar 
negara dapat mempertahankan kemerdekaan dengan memiliki pondasi yang kuat, 
terpenuhi segala aspek yang menunjang untuk mencapai kepentingan nasional, serta 
segera merealisasikan bersama-sama tujuan yang belum tercapai. 
 
Solidaritas 

Sejarah membuktikan, bahwa keterbelakangan dan keadaan sosial ekonomi yang 
tidak segera membaik seringkali menimbulkan benih-benih pergolakan politik dan 
menjadi penghambat proses intregasi bangsa yang lebih mantap. Dalam hal ini, 
solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika seperti Indonesia dengan Maroko masih sangat 
diperlukan, yang tidak hanya di bidang politik. Tapi juga di bidang-bidang lainnya. 
Dengan rasa solidaritas inilah diharapkan dapat memelihara/menciptakan hidup 
berdampingan damai dan adil dengan bangsa lain, mencegah dan menyelesaikan 
konflik yang dapat mengancam perdamaian dunia, memiliki kesadaran untuk 
membantu bangsa lain yang terancam kemerdekaannya, serta menjamin kelangsungan 
hidup bangsa dan negara.  

Jadi, metode “AKADEMIS (Agama, Kemanusiaan, Adab, Demokrasi, Efisien, 
Mempersatupadukan, Ideal, dan Solidaritas)” diharapkan menjadi jembatan 
mempersatukan hati RI-Maroko untuk bekerjasama dengan baik. 
 

Nurlaili Lisdiyarini, mahasiswa Universitas Negeri Malang 
e-mail: nurlailisirius@gmail.com 
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Woman Movements 
dalam Pembangunan Indonesia dan Maroko 

 
Oleh: Rima Nur Annisa 

 
Suatu negara tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa 

adanya hubungan dengan negara lain. Sama seperti para wanita, sebagai makhluk 
sosial, ia membutuhkan seorang sahabat yang selalu bisa menemaninya disaat suka 
maupun duka. Seperti itulah indahnya hubungan Indonesia dan Maroko. Tak hanya di 
kala suka cita melanda, saat duka pun dua negara ini selalu saling mendukung. 
Indonesia dan Maroko telah menjalin hubungan yang cukup mesra selama bertahun-
tahun lamanya. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Maroko selama ini 
berlangsung dengan harmonis dan saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan 
bilateral yang telah berlangsung lebih 50 tahun ini terdiri dari kerjasama ekonomi, 
sosial maupun budaya. 

Jarak dua negara yang melebihi sekitar sepertiga lingkaran dunia tidak 
menghalangi hubungan cinta dan kerjasama antara Indonesia dan Maroko. Dua negara 
ini bahkan telah memulai hubungan bilateral ini sejak awal kemerdekaan. Kedekatan 
Indonesia dan Maroko ini menyebabkan keduanya merasa sebagai saudara kandung. 
Kuatnya hubungan antara dua negara ini tercipta akibat berbagai kesamaan yakni 
persamaan agama mayoritas yang dianut serta persamaan nasib sebagai bangsa yang 
pernah dijajah oleh bangsa asing. 

Tidak hanya persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa 
lain, Indonesia dan Maroko sama-sama memiliki kisah perjuangan wanita dalam 
berbagai permasalahan dan konflik yang memiliki kemiripan. Tentunya kita 
mengetahui bagaimana Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita 
Indonesia dengan cara membangun sekolah wanita untuk dapat memberantas 
kebodohan kaum wanita Indonesia, khususnya di Jawa. Kartini memulai 
perjuangannya dengan cara berkorespondensi dengan kerabatnya yang ada di Belanda. 
Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut 
budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin 
wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-
citanya atas dasar yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan, ditambah dengan 
perikemanusiaan dan nasionalisme. 

Tidak hanya Kartini, Indonesia juga memiliki pejuang wanita lain yang tak kalah 
hebatnya, baik dalam masa perjuangan kemerdekaan maupun pada masa saat ini. 
Indonesia memiliki Martha Christina Tiahahu, sang pejuang kemerdekaan yang 
langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam 
perang Pattimura tahun 1817. Ada pula Maria Walanda Maramis, sosok yang 
dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di 
dunia politik dan pendidikan. Indonesia juga pernah memiliki presiden wanita, yaitu 
Megawati Soekarnoputri yang sangat gigih memperjuangkan nasib wong cilik. Bukan 
hanya itu, Indonesia memiliki pahlawan-pahlawan yang tak kalah berjasa bagi 
perolehan devisa Indonesia dan bagi keluarga para wanita tersebut. Mereka adalah 
para TKW yang bekerja keras mencari nafkah di negeri orang demi mencari sesuap 
nasi. 
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Maroko juga memiliki wanita-wanita tangguh yang memiliki perjuangan gigih 
dan membanggakan. Beberapa wanita memainkan peran penting dalam masyarakat 
yang menandai sejarah Maroko. Fatima Al Fihria adalah yang mendirikan Universitas 
tertua di AlKarawayin pada Abad XI. Istri Ben Tashafine Youssef, Zineb Al-
Nafzaouia, adalah contoh lain dari wanita yang memainkan peran utama dalam 
masyarakat pada waktu itu, karena berkat dia Kekaisaran terbesar Murabbitine dapat 
menyebar dari Andalusia hingga ke Senegal. Dia adalah seorang diplomat dan 
penasehat yang baik bagi suaminya. Khnata Bent Bekkar, istri dari Moulay Ismael, 
memerintah Maroko selama 25 tahun setelah kematian suaminya. Saat itu dia berhasil 
mengeluarkan Maroko dari krisis yang berlangsung 30 tahun lamanya. Selain itu, 
perempuan Maroko juga memainkan peran penting selama periode kolonialisme 
Perancis. Contoh terkenal dari wanita Maroko, yang berjuang untuk kemerdekaan 
Maroko adalah Malika Al-Fassi. 

Dua negara sama-sama memiliki perjuangan dan pergerakan kaum wanita yang 
sangat membanggakan dan berjasa bagi perkembangan dan kemajuan bangsa masing-
masing hingga saat ini. Namun hal ini terlihat ironis di mana masih terlihat 
ketimpangan yang dialami wanita masa kini di dua negara. Di era modern ini, masih 
selalu ada penyiksaan terhadap wanita, pelecehan, kurangnya akses pendidikan, dan 
sejumlah ketidakadilan lain yang dialami oleh wanita di kedua negara. Terdapat 80% 
wanita di pedesaan Maroko yang masih buta huruf. Begitupun di Indonesia, hal ini 
dapat dilihat dari data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada akhir 
tahun 2010 yang menyatakan terdapat sekitar 5,3 juta perempuan Indonesia berusia 15 
tahun ke atas mengalami buta aksara. Data itu masih berbentuk perkiraan di mana 
kenyataan sesungguhnya di lapangan bisa lebih besar lagi. 

Permasalahan kurangnya akses pendidikan yang dialami wanita yang 
menyebabkan kebutaan aksara di dua negara merupakan permasalahan pelik yang 
harus segera dituntaskan. Apabila angka wanita yang buta aksara tinggi, maka wanita 
akan terus menerus tertinggal dan akan terus berada pada garis kebodohan. Dan 
kebodohan sangat berdekatan dengan kemiskinan. Pendidikan yang minim akan 
menghambat seseorang untuk berkarya dan mengenal dunia. Apalagi bagi wanita yang 
memiliki kodrat untuk melahirkan dan membesarkan serta mendidik anak-anaknya, 
para penerus bangsa. Wanita memiliki kecerdasan dan kreativitas yang tidak bisa 
diremehkan dibandingkan dengan kaum pria. Kemampuan dan kecerdasan tidak 
memiliki kaitan dengan gender, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi seorang 
wanita untuk dapat cerdas dan mengenal dunia. Dua negara, Maroko dan Indonesia, 
masih berada pada taraf negara berkembang. Masih terdapat ketidakmerataan tingkat 
perekonomian di masing-masing negara. Angka kemiskinan masih tetap tinggi. 
Maroko dan Indonesia yang dikenal memiliki wanita-wanita yang luar biasa, 
sebaiknya memanfaatkannya untuk meningkatkan pembangunan bangsa. Dengan 
mengelola potensi wanita melalui bidang pendidikan maka wanita akan semakin 
menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa. 

Dalam upaya peningkatan kualitas wanita di dua negara, Indonesia dan Maroko 
dapat menerapkan upaya-upaya di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan kunci 
dari segala permasalahan yang melanda wanita di dua negara sehingga perlu upaya 
keras untuk meningkatkannya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara 
menetapkan undang-undang serta peraturan lainnya yang berpihak pada pendidikan 
wanita khususnya pemberantasan buta aksara. Pencanangan program pemberantasan 
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buta aksara yang jelas dan terprogram dengan baik melalui kerjasama yang intensif 
antarkementerian, misalnya kementerian pendidikan dan pemberdayaan perempuan. 
Program tersebut harus dapat dilaksanakan secara terus menerus dan 
berkesinambungan. 

Program pemberantasan buta aksara tersebut hendaknya menjangkau ke semua 
pelosok daerah mengingat penyandang buta aksara baik di Maroko maupun di 
Indonesia sebagian besar terdapat di daerah pedesaan. Pemberantasan buta aksara 
harus dilakukan oleh lembaga formal maupun nonformal. Artinya pemberantasan buta 
aksara membutuhkan peranan dari masyarakat pula. Pemberantasan buta aksara dapat 
dilakukan melalui struktur terkecil dalam masyarakat misalnya pada tingkat RT atau 
desa. Dalam tingkat tersebut pemerintah ataupun LSM dapat memberikan pendidikan 
aksara melalui perkumpulan wanita di daerah tersebut misalnya yang tergabung dalam 
PKK. Perlu juga adanya perluasan informasi pada penyandang buta aksara pentingnya 
pengetahuan tentang aksara. Pemberian materi untuk para wanita juga harus melalui 
cara yang inovatif. Selanjutnya, setelah sasaran pemberantasan buta aksara dapat 
terkurangi, para wanita dapat terus didorong secara berkesinambungan turut 
memajukan perekonomian keluarga dan perekonomian bangsa dengan pelatihan-
pelatihan ataupun kursus tepat guna. 

Walaupun secara geografis posisi Indonesia dan Maroko berjauhan dan memiliki 
bahasa nasional berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dan Maroko 
dapat menjalin kerjasama yang intensif dalam mendidik kaum wanita di masing-
masing negara. Bentuk kerjasama tersebut adalah dengan cara saling bertukar 
pengalaman atas program pemberantasan buta aksara yang telah dicanangkan di dua 
negara. Dua negara dapat saling bertukar informasi dan belajar bagaimana 
pemberantasan buta aksara pada wanita dapat dilakukan. Kerjasama lain dengan cara 
memberikan akses yaitu semacam people to people contact untuk para wanita 
Indonesia agar dapat memiliki akses dengan wanita Maroko untuk dapat saling 
berkorespondensi mengenal budaya dan pribadi masing-masing. 

Selain itu, wanita juga dapat menambah relasi bisnis sehingga para wanita dapat 
melakukan kegiatan bisnis dengan rekan lintas negara. Pemerintah di dua negara juga 
dapat menyelenggarakan beasiswa khusus wanita untuk woman development dan atau 
pertukaran pelajar wanita di dua negara agar wanita di dua negara dapat menjadi salah 
satu pilar pembangunan bagi bangsa. Dengan adanya kerjasama di dua negara dalam 
pengembangan wanita dalam hal pendidikan, diharapkan pembangunan bangsa baik 
Indonesia dan Maroko dapat semakin meningkat dengan adanya salah satu pilar 
pembangunan bangsa yang sangat tangguh nan lembut yaitu wanita. 
 
 

Rima Nur Annisa, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang 
e-mail: rimanurannisa@gmail.com 
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Meretas Agenda Politik, 
Upaya Konstruktif Relasi RI-Maroko 

 
Oleh: Deni Humaedi 

 
Tak terasa prosesi politik luar negeri, yakni hubungan diplomatik, Indonesia 

telah memasuki masa dekade ke-6. Tak bisa pula dipungkiri, dalam masa 5 dekade 
yang telah dilewati telah meninggalkan sejumput momentum, jejak, dan pelajaran 
(hikmah) dalam membentuk jati diri bangsa. Sejumlah “keuntungan” ini yang menjadi 
raison d’etre negara kita untuk membangun hubungan diplomatik dengan dunia 
internasional, baik dalam bentuk negara maupun komunitas internasional. Alasan 
tersebut juga kemudian diperkuat oleh landasan politik luar negeri kita yang termaktub 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan pancasila 
sebagai landasan idiil. 

Namun, seiring perjalanan waktu, jalinan diplomatik ini bisa rapuh oleh aneka 
persoalan yang mengiringi. Bahkan bisa saja jalinan diplomatik tersebut akan 
berujung pada perpecahan dan permusuhan. Belakangan ini telah banyak fakta empirik 
yang mengurai perpecahan hubungan diplomatik dua negara, padahal sudah terjalin 
begitu lama. Aneka persoalan yang mampu mengeruhkan hubungan diplomatik 
tersebut yakni: lunturnya tingkat kepercayaan, saling curiga, ikut campur urusan 
masing-masing negara, dan terlalu mementingkan persoalan domestik hingga 
mendiskreditkan persoalan kepentingan internasional. 

Pertanyaan yang mengemuka, bagaimana hubungan diplomatik Indonesia dan 
Maroko? Secara historis, persahabatan Indonesia dan Maroko sudah dimulai pada 
Abad XIV Masehi. ketika itu Maroko yang diwakili Ibnu Batutah melakukan 
perjalanan dunia yang dimulai dari Maroko ke Mesir, India kemudian sampai di 
kerajaan Samudera Pasai. Kemudian ”tradisi” tersebut dilanjutkan oleh Syeh Maulana 
Malik Ibrahim, yang merupakan “punggawa” Walisanga. Syeh Maulana Malik 
Ibrahim datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. 

Bila dilihat dari garis diplomatik, dua negara ini mulai menjalin ikatan resmi 
pada 2 Mei tahun 1960. Indonesia diwakili Presiden Soekarno dan anggota rombongan 
waktu itu berkunjung ke Rabat disambut Raja Mohammed V dan pejabat Kerajaan 
Maroko. Kunjungan tersebut diklaim sebagai awal hubungan diplomatik. Kunjungan 
tersebut menjadi tonggak hubungan Indonesia-Maroko. Hubungan diperkuat melalui 
jalan politik yang mana dua negara tersebut memiliki pandangan dan sikap yang sama 
dalam merespon berbagai masalah regional maupun internasional. Patut diketahui 
Indonesia pernah mendukung upaya penyelesaian masalah Sahara Barat. Pemerintah 
Indonesia mendukung upaya penyelesaian lewat jalan damai di bawah mediasi PBB. 
Dalam menyikapi masalah tersebut pemerintah Indonesia berpendapat, Maroko berhak 
menjaga keutuhan integritas wilayahnya dan itu menjadi tanggung jawab Maroko 
sendiri. 

Tapi hubungan baik antara Indonesia dan Maroko bisa saja pecah sewaktu-
waktu, meskipun telah terjalin melalui proses sejarah panjang. Sekarang misalnya, 
kerap terjadi konflik dua negara. Negara Timur Tengah adalah contohnya. Tentu, kita 
pun tak menginginkan jalinan hubungan Indonesia dan Maroko retak. 
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Latar Sejarah dan Pragmatis 
Arah dan segmentasi politik luar negeri (baca: hubungan diplomatik) kita dari 

orde ke orde memang berbeda. Pada masa Soekarno, arah politik luar negeri lebih 
cenderung pada ranah politik. Dapat dimaklumi karena pada periode—atau dalam 
istilah Atiqoh Nurmala adalah periode mencari bentuk—Indonesia baru menikmati 
kemerdekaan sehingga bisa mendapatkan dukungan politik internasional. 

Berbeda pada era Orde Baru yang lebih menitikberatkan pada persoalan 
pembangunan ekonomi dan keamanan negara. Presiden Soeharto beranggapan bahwa 
penguatan ekonomi dan keamanan negara menjadi hal penting pasca era Orde Lama. 
Karena segmentasi tersebut adalah langkah tepat setelah penguatan dalam bidang 
politik. Dan pada era reformasi titik fokus politik luar negeri kita sebenarnya hanya 
kontinuitas dari orde-orde sebelumnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fokus politik luar negeri dari orde ke 
orde berbeda didasarkan situasi dan kondisi yang mengiringi masing-masing orde. 
Konklusi ini sejalan dengan hipotesa Bung Hatta. Bung Hatta mengemukakan arah 
dan segmentasi politik luar negeri kita harus disesuaikan dengan latar situasi dan 
kondisi yang terjadi pada negara tersebut. Atau lebih pragmatis tepatnya. Jelas bagi 
kita bahwa langkah apa yang harus kita ambil untuk memperkuat hubungan Indonesia 
dan Maroko? 

Kita dapat melihat dengan jeli, apakah akar persoalan yang menimbulkan 
konflik antar dua negara dewasa ini. Tak dapat dielakan “api” konflik ini 
bersinggungan dengan persoalan politik. Memang di satu sisi politik adalah instrumen 
perekat antarnegara. Namun di sisi lain, politik bisa menjadi sumber konflik 
antarnegara. Karena itu dalam agenda perekatan dan penguatan jalinan hubungan 
Indonesia dan Maroko, ada dua langkah yang harus kita ambil segera. Pertama adalah 
langkah politik. ini menjadi suatu keharusan karena dalam agenda politik selalu 
“membungkus” kesepakatan-kesepakatan yang dapat mempererat dan menguatkan 
masing-masing negara. Selain itu, politik senantiasa sering menjadi “wakil” dari 
bidang-bidang lain semisal ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Atau dengan 
kata lain, politik selalu menjadi “kran air” bagi terciptanya kerjasama yang telah 
disebutkan tadi. Langkah kedua adalah membaca sejarah dan kemudian mengambil 
maknanya. Artinya adalah bahwa upaya penguatan selanjutnya dengan bercermin pada 
fakta historis Indonesia dan Maroko. Dari penjelasan di atas kita sudah mengetahui 
bahwa media pertama yang membentuk jalinan diplomatik Indonesia dan Maroko 
adalah politik. Maka pembacaan terhadap sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan 
Maroko mau tak mau harus terejawantahkan. 

Namun sebelum itu, kerikil-kerikil semisal yang telah paparkan pada paragraf 
awal, yakni sikap saling curiga yang akut, minus kepercayaan, terlalu ikut campur 
dalam urusan masing-masing negara, abai pada kepentingan internasional harus 
dibabat habis terdahulu. Walhasil, jika kerikil-kerikil yang menghambat ini 
ditempatkan secara proporsional, jalinan hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko 
akan langgeng sampai nanti. Semoga saja. 
 
 

Deni Humaedi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta 
e-mail: sosio_psycho@yahoo.com 
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Casablanca-Denpasar, 
Kerjasama Wisata Maroko dan Indonesia 

 
Oleh: Setia Marlyna Mayangsari 

 
Sebuah negara yang eksotis, perpaduan antara keagungan peradaban Islam dan 

modernitas ala Eropa berbatasan dengan Aljazair di timur, Mauritania dan Spanyol 
merebut Kota Ceuta dan Melilla, dekat dengan Pantai Eropa. Maroko menyuguhkan 
keindahan Pegunungan Atlas yang berbatasan dengan Gurun Sahara. Al Mamlakah al-
Magribiyah yang dalam bahasa Arab berarti kerajaan di barat adalah nama resmi dari 
Kerajaan Konstitusional Maroko. Maroko merupakan negara Muslim berpenduduk 
31.689.265 jiwa yang terletak di Afrika Utara. Melintasi samudera, dengan jarak 
melebihi sepertiga lingkaran bumi dari Maroko terdapat sebuah negara kepulauan 
yang memadukan keindahan alam tropis dengan keanggunan budaya ketimuran 
Indonesia adalah Surga Khatulistiwa. Republik Indonesia, sebuah negara Muslim 
multikultural berpenduduk 240.271.522 jiwa yang terletak di Asia Tenggara 
dikelilingi sirkum Pegunungan Pasifik yang indah dibalut pesona pantai-pantai yang 
menghampar luas mulai dari Sabang hingga Merauke. 

Hubungan bilateral Indonesia dan Maroko telah berlangsung selama lebih 50 
tahun. Pada tahun 1955 Maroko turut aktif berperan di Konferensi Asia Afrika (KAA) 
di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 1956, Maroko merupakan salah satu negara 
pertama di Afrika Utara yang meraih kemerdekaan dari kolonial Perancis. Sekitar 4 
tahun kemudian, 2 Mei 1960, Presiden Soekarno tiba di Kota Rabat bertemu Raja 
Mohammed V. Soekarno merupakan presiden pertama yang datang ke negara itu. Ini 
awal hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko. Presiden Soekarno juga dianggap 
sebagai pemimpin revolusi dunia yang membangkitkan semangat kemerdekaan 
bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

Berawal dari kunjungan Presiden Soekarno dan hubungan persahabatan itulah 
yang membuat Raja Mohammed V memberi kenang-kenangan khusus bagi Soekarno 
yaitu penamaan jalan yang mengambil namanya yaitu Rue (jalan) Soekarno di jantung 
Kota Rabat, ibukota Kerajaan Maroko. Tidak hanya jalan Soekarno saja yang ada di 
Kota Rabat, ada lagi nama jalan yaitu Rue Bandoeng dan Jalan Jakarta. Penamaan 
jalan tersebut juga membuat Presiden Soekarno mengambil nama Casabalanca yaitu 
kota perdagangan terpenting dan kota pelabuhan di Maroko sebagai nama jalan 
terpenting dan tersibuk yang ada di ibukota negara kita yaitu Jakarta. Selain itu Kota 
Casablanca juga adalah sister city-nya Kota Jakarta. Kunjungan tersebut juga 
merupakan awal mulanya pendirian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat yang 
pada awalnya bertempat di Agdal. Sehingga tidak heran apabila Maroko sering 
menyebut Indonesia sebagai saudara kandung (Akh Syaqiq) dikarenakan kedekatan 
antara dua negara. 

Menyaksikan hubungan bilateral yang sangat mesra antara Indonesia dan 
Maroko yang memiliki banyak persamaan sekaligus keunikan di berbagai bagian, 
seperti keindahan bentang alam, keunikan budaya, persamaan latar belakang sebagai 
negara Muslim, bahkan kemesraan hubungan politik di antara keduanya untuk 
mewujudkan kerjasama yang strategis di bidang kepariwisataan. Pada 2008, Qatar 
Airlines telah membuka jalur penerbangan antara Casablanca dan Denpasar dengan 
transit di Doha. Langkah progresif yang diambil Qatar Airlines ini merupakan satu 
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peluang emas untuk mengembangkan kerjasama yang strategis di bidang 
kepariwisataan antara dua negara. Selain itu dibukanya jalur penerbangan antara 
Casablanca dan Denpasar (Bali), Warga Negara Indonesia juga dibebaskan visa untuk 
masuk ke Maroko begitu juga sebaliknya Warga Negara Maroko dibebaskan visa 
masuk Indonesia karena Pada 1960, Raja Mohammed V berjanji akan memenuhi satu 
permintaan Presiden Soekarno saat berkunjung ke Rabat, dan Bung Karno hanya 
meminta pembebasan visa bagi Warga Negara Indonesia bila berkunjung ke Maroko. 
Peluang-peluang yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah 
Maroko diharapkan, ke depannya arus wisatawan antara Casablanca dan Denpasar 
dapat meningkat. 

Promosi wisata antara keduanya perlu digaungkan, mengingat kedua kota 
tersebut merupakan kota-kota yang menyimpan sejuta pesona. Casablanca adalah kota 
terbesar dan pelabuhan terpenting di Maroko, yang terletak di pantai Altantik, di 
bagian barat Maroko. Casablanca pusat ekonomi dan budaya negara. Pesona 
Casablanca terletak Lembaga Oseanografi dan Royal Navy Base di Maroko. Kota 
Casablanca memiliki dua bagian, yaitu Kota Tua (Medina Qodim) dan Kota Baru 
(Medina Jaded). Kota tua dikelilingi oleh dinding-dinding benteng peninggalan dari 
sejarah dan dikelilingi oleh pelabuhan. Sedangkan Kota Baru dibangun oleh Perancis. 
Pusat Kota Casablanca baru bernama Place Mohammed V dengan bangunan dibuat 
dengan gaya Moor. 

Kota terbesar di Maroko ini menyimpan banyak bangunan indah bergaya Art 
Deco. Monumen yang paling penting adalah Masjid Hassan II Casablanca. Masjid ini 
berdiri di outcropping berbatu di atas laut dan mendominasi kota. Konstruksi dimulai 
tahun 1980 dan selesai pada tahun 1993. Menara masjid ini mempunyai ketinggian 
200 meter. Bangunan lain yang menarik di Kota Casablanca adalah Katedral Sacre 
Coeur dan di Casablanca juga dapat dijumpai sebuah taman yang bagus yakni de la 
Ligue Arabe. 

Terbang menuju Denpasar tentunya juga tidak kalah menarik dari Casablanca. 
Keindahan Pulau Dewata telah tersebar ke seluruh penjuru dunia bahkan seringkali 
disebut sebagai Surga Khatulistiwa. Bali menawarkan beragam objek wisata yang 
layak dikunjungi. Wisatawan dapat mengunjungi Bedugul sembari ke Pura Tama 
Ayun, ke Danau Bratan, Monkey Forest Alas Kedaton dan jangan ketinggalan pula 
menikmati Pura Tanah Lot. Kalau mengunjungi Kintamani sekalian kunjungi juga 
Celuk, Batuan dan Air Terjun Tegenungan. Tonton juga Tari Barong, Pura Tampak 
Siring. Untuk oleh-oleh jangan lupa ke Pasar Sukawati. Ke arah selatan, kunjungi 
Garuda Wisnu Kencana, Dream Land, dan Pura Uluwatu untuk melihat sunset. Bagi 
penggemar olahraga air, silakan datang ke Daerah Tanjung Benoa. Mencoba 
berpetualang dengan Banana Boat, parasailing, dan jetski. Bagi yang suka rafting juga 
dapat menikmatinya di Sungai Ayung dan Telaga Waja. 

Begitu banyak pesona pariwisata yang ditawarkan oleh Indonesia dan Maroko, 
sayang apabila tidak dibingkai dalam sebuah kerjasama bilateral di antara keduanya. 
Kerjasama pariwisata ini juga diperkuat dengan kerjasama di bidang seni budaya, 
sehingga pariwisata dan seni budaya dibungkus menjadi satu paket yang menarik. Seni 
budaya dapat dimanfaatkan sebagai media pemersatu antara Indonesia dan Maroko, 
apalagi keduanya adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim 
sehingga sedikit-banyak memiliki persamaan budaya yang bernuansa Islam pula. 
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Suguhan menarik dari bidang seni budaya yang dapat mempererat hubungan 
Indonesia-Maroko, salah satunya telah terselenggara ketika Indonesia turut 
berpartisipasi dalam rangka Festival Teatre International untuk Pemuda XI, sukses 
mementaskan drama klasik Ramayana yang dibawakan dengan bahasa Arab dan 
menyita perhatian penonton di Gedung Teater Qa’atu al Marad Kota Taza Maroko. 
Selanjutnya KBRI beserta mahasiswa dan anak-anak staf KBRI Rabat pada 26 Juni 
2011 dengan apik mementaskan cerita rakyat Ande-Ande Lumut dalam Festival 
Teather Anak International di kota turis Asilah, dekat Tanger, Maroko. 

Sangatlah tepat, apabila kerjasama pariwisata digunakan sebagai media untuk 
mengenalkan seni budaya Indonesia kepada Maroko, begitu pula sebaliknya. Mozaik 
keindahan alam dan keunikan seni budaya antara Indonesia dan Maroko ibarat 
sepasang sepatu yang saling melengkapi dalam sebuah perjalanan. Perpaduan antara 
kerjasama pariwisata dan pertukaran seni budaya inilah yang diharapkan mampu 
menjadi pemantik kerjasama bilateral bidang pariwisata antara Indonesia dan Maroko 
guna mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (sustainable 
tourism development). 
 
 

Setia Marlyna M, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta 
e-mail: setiamarlyna@gmail.com 
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Refleksi Persahabatan Indonesia-Maroko 
untuk Masa Depan Kedua Bangsa 

 
Oleh : Yerwinda Lalengke 

 
Indonesia, negara yang merdeka pada 17 agustus 1945 adalah negara kepulauan 

yang berada di Asia Tenggara, dipimpin oleh presiden. Sedangkan Maroko adalah 
salah satu negara di daratan benua Afrika bagian utara dan merupakan negara pertama 
di kawasan itu yang meraih kemerdekaan dari kolonial Perancis, dipimpin oleh 
seorang raja. Salah satu persamaan yang mencolok dari kedua bangsa ini adalah 
kesamaan agama mayoritas penduduk di kedua negara tersebut, yakni beragama Islam. 

Jarak antara Indonesia dan Maroko kira-kira sekitar sepertiga lingkaran dunia. 
Meskipun jaraknya begitu jauh dan berbeda dalam sistem pemerintahan tidak 
menghalangi hubungan antara kedua negara, baik dalam bidang politik maupun sosial-
kemasyarakatan. Bahkan, sebenarnya hubungan Indonesia dan Maroko sudah tejalin 
sejak dahulu kala, yakni sejak pertengahan abad 14 masehi ketika musafir Ibnu 
Batutah melakukan perjalanan dari Maroko menuju Mesir, kemudian ke India, dan 
akhirnya tiba di Indonesia di kerajaan Samudra Pasai, Aceh di bagian utara Pulau 
Sumatra. 

Di era kemerdekaan, di saat Indonesia dan Maroko sudah terbebas dari belenggu 
penjajahan masing-masing oleh kekuasaan bangsa asing, hubungan kedua negara 
dibangun lebih erat lagi. Kunjungan presiden Soekarno pada tahun 1960 ke Kota 
Rabat, Maroko, melakukan kunjungan resmi bertandang ke kediaman raja Maroko, 
King Mohammed V. Kunjungan ini menjadikan Soekarno sebagai Presiden pertama di 
dunia yang berkunjung ke negara tersebut setelah Maroko mendapatkan 
kemerdekaannya dari Perancis pada 1956. 

Kunjungan Presiden Republik Indonesia pertama itu merupakan tonggak sejarah 
penting yang lebih memperkuat jalinan kerjasama dan hubungan diplomatik antara 
Indonesia dan Maroko, yang sekaligus juga merupakan saat-saat awal pembentukan 
dan pendirian Kedutaan Besar RI di Rabat. Presiden Soekarno yang juga dikenal 
sebagai pemimpin revolusi dunia yang membangkitkan semangat kemerdekaan 
bangsa-bangsa Asia-Afrika, dan Maroko menyebut Indonesia sebagai saudara 
kandung (Akh Syaqiq). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan dibebaskannya visa 
warga negara Indonesia untuk masuk ke negara Maroko dan penerimaan yang hangat 
dari masyarakat Maroko terhadap warga Indonesia di sana yang bisa dirasakan hingga 
kini, terutama bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Maroko. 

Kedekatan antara kedua negara tersebut telah menghasilkan kerjasama di 
berbagai bidang seperti di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, 
pariwisata dan kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan Indonesia berpartisipasi dalam 
rangka Festival Teater Internasional untuk Pemuda IX di Taza, Maroko. Kedubes RI 
di Rabat menampilkan sendratari Ramayana dalam bahasa Arab. 

Hingga saat ini hubungan bilateral Indonesia dan Maroko dalam bidang politik 
berjalan baik dan stabil karena kedua negara memiliki kesamaan sikap dan pandangan 
dalam menyikapi berbagai masalah regional maupun internasional. Melihat 
kebelakang dari kedekatan selama ini akan banyak lagi kesempatan untuk 
mendekatkan diri antara Indonesia dan Maroko, tergabungnya kedua negara dalam 
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beberapa organisasi seperti PBB, OKI, GNB, Kelompok-77 dan Komite Al-Quds telah 
menjadi suatu modal untuk persahabatan antara Indonesia dan Maroko ke depannya. 

Kemajuan dan perkembangan suatu negara tidak terlepas dari adanya negara lain 
yang bisa bekerjasama dalam berbagai bidang, seperti halnya Indonesia dan Maroko. 
Bahkan hubungan antar kedua negara tidaklah sebatas hubungan kerjasama saja tetapi 
sudah menjadi sahabat. Seperti layaknya dalam kehidupan kita arti sahabat sangatlah 
penting, dan kita akan berusaha mempertahankan persahabatan kita sampai kapanpun. 
Oleh karena itu tentulah kita juga berharap persahabatan antara Indonesia dan Maroko 
langgeng sampai dunia ini berakhir. 

Banyak hal yang bisa dikerja-samakan antar negara, termasuk oleh Indonesia 
dengan Maroko. Kerjasama bidang pendidikan seperti selama ini telah terjalin antar 
kedua negara adalah satu contoh saja yang amat populer. Perekonomian kedua negara 
juga bisa ditingkatkan melalui sistim saling memenuhi kebutuhan masing-masing 
kedua negara dalam kontrak kerjasama ekonomi perdagangan, produksi, dan 
pengaturan biaya-biaya bea masuk barang-barang dagangan ke negara masing-masing. 
Hubungan diplomatik yang sudah terjalin lama tentu saja menyuburkan kerjasama 
politik, baik antar kedua negara maupun dalam saling memberikan dukungan terhadap 
kebijakan di tingkat internasional berhadapan dengan negara-negara lainnya di dunia. 

Mungkin yang masih kurang mendapatkan perhatian kedua negara selama ini 
adalah bidang sosial budaya. Walau sudah ada beberapa even kebudayaan dilakukan, 
namun masih amat sedikit kita mendapat informasi tentang pagelaran budaya dari 
kedua negara, semisal festival budaya Maroko di Indonesia atau sebaliknya. Lebih 
lagi, kita jarang melihat adanya kolaborasi pementasan budaya dan seni antara dua 
negara ini. Tentu masyarakat kedua bangsa yang memiliki banyak persamaan sosial 
budaya, terutama yang bernuansa Islami, dapat menjalin kerjasama pertunjukan 
bersama seni-budaya Indonesia-Maroko yang digelar di berbagai kota di Indonesia 
maupun di Maroko. Dengan begitu, nuansa kebersamaan, persahabatan, bahkan 
persaudaraan antara kedua negara dapat lebih ditingkatkan. 

Semoga suatu saat nanti, saya dapat menyaksikan pergelaran wayang orang 
dimainkan oleh saudara-saudara saya orang Maroko. Sebaliknya juga, kita 
menyaksikan bersama penampilan orang Indonesia dan Maroko mementaskan Opera 
Van Java dengan latar belakang gurun pasir Sahara. 
 
 

Yerwinda Lalengke, mahasiswa Universitas Islam Riau 
email : wihnda@yahoo.com 
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Persahabatan Tak Mengenal Rupiah dan Dirham 
 

Oleh: Sinta Triyani 
 

Di tengah dinamika perdagangan dunia, naik-turunnya stabilitas ekonomi 
regional dan internasional, ancaman krisis moneter, menipisnya sumber daya alam, 
kerusakan lingkungan, dan besarnya angkatan kerja yang menganggur, sudah saatnya 
kita – bangsa Indonesia – memiliki pandangan yang bijak mengenai hubungan 
internasional. 

Lebih khusus lagi, sudah selayaknya kita membedakan antara “mitra dagang” 
dan “negara sahabat”. Mitra dagang adalah negara atau konsorsium yang melakukan 
transaksi dagang dengan negara kita dengan motif keuntungan ekonomi antara dua 
belah pihak. Perlu menjadi catatan, hubungan yang baik dengan mitra dagang hanya 
ditandai dengan besarnya keuntungan yang didapat dari kemitraan tersebut. Jujur saja, 
setiap negara atau setiap pihak pasti ingin mendapatkan keuntungan terbesar. Jika 
keuntungan tersebut mulai menipis, bahkan defisit, negara atau konsorsium tersebut 
bukanlah mitra dagang ideal. Bahkan tidak mustahil bila keuntungan optimal dari 
suatu kemitraan dagang hanya bisa diperoleh dengan menguasai seluruh perdagangan 
dengan negara tersebut. 

Saat kapal-kapal dagang Belanda mendarat di Nusantara di Abad XVI, mereka 
adalah mitra dagang. Namun, keuntungan optimal Belanda hanya bisa diperoleh saat 
mereka melalui VOC menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dengan 
cara militer. Ini adalah penjajahan cara lama. Cara modern adalah dengan menguasai 
nilai mata uang, dominasi produk, menciptakan kebutuhan yang sangat besar, dan 
kadang melalui “penjajahan” secara ekonomi. Tentu ada beberapa etika yang tertuang 
dalam perjanjian maupun protokol, namun hal itu justru membuktikan bahwa 
kecenderungan saling menguasai tentulah tidak sedikit. Tidak semua mitra dagang 
adalah sahabat, dan tidak semua sahabat adalah mitra dagang. 

Sedangkan sahabat adalah mereka yang siap membantu dan mendukung di saat 
suatu negara membutuhkan. Bahkan kerap kali tanpa keuntungan apa-apa. Hal ini 
merupakan hubungan yang kian langka di kancah pergaulan Internasional. Tradisi 
saling membantu demi kemerdekaan seperti yang diteladankan Soekarno sudah 
bergeser menjadi motif demi keuntungan secara finansial. Hal ini tampak nyata dari 
hampir setiap opini mengenai hubungan Indonesia dengan Kerajaan Maroko; 
“Perdagangan apa yang bisa kita lakukan?”, “Keuntungan apa yang bisa kita 
peroleh?”. Sangat jarang pertanyaan “Apakah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa 
Maroko meskipun hal itu tidak menguntungkan–tetapi harus dilakukan?”. Sungguh, 
sahabat adalah mereka yang bersedia duduk setara dan sederajat di samping kita pada 
saat kita sedang terpuruk. 

Menurut sejarah, melalui Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, untuk 
pertama kalinya para pemimpin negara Asia dan Afrika (yang sebagian besar masih 
dikuasai rezim imperialisme) bertemu dan melahirkan kesepakatan serta kesepahaman 
untuk masa depan. Menurut sejarah pula, Jakarta telah menjadi tempat pemerintahan 
pengasingan beberapa negara di Afrika yang sedang berjuang untuk merdeka; salah 
satunya Maroko. Atas peran Presiden Soekarno dan Komite Pembantu Perjuangan 
Negara-negara Afrika Utara yang diketuai oleh M Natsir, Maroko–diwakili oleh Alal 
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Fassi–dapat berperan aktif di KTT Asia-Afrika tersebut. Maroko merdeka setahun 
sesudahnya. 

Saat kunjungan resmi Presiden Soekarno di tahun 1960, beliau disambut sebagai 
sahabat dan saudara oleh bangsa Maroko dan dianggap sebagai pemimpin revolusi 
dunia yang membangkitkan semangat kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika. 
Sebagai monumen persahabatan ini, Raja Mohammed V mengubah dua buah nama 
jalan protokol di Rabat menjadi Sharia Al-Rais Ahmed Soekarno (sekarang Rue 
Soekarno) dan Zangkat Jakarta. Sebuah bunderan di Cassablanca pun diubah 
namanya menjadi Rondpoint de Bandung. Soekarno dianugerahi tanda jasa Orde du 
Trone, Raja Mohammed V dianugerahi Bintang Sakti. Lebih jauh lagi, Raja 
Mohammed V memberi kebebasan visa selama 3 bulan bagi setiap Warga Negara 
Indonesia yang berkunjung ke Maroko. Nyaris seperti berkunjung ke negeri sendiri. 

Persahabatan yang terjadi 51 tahun silam tersebut terus berlanjut hingga kini. 
Walaupun karena kesulitan ekonomi Indonesia pernah menutup kedutaannya, Maroko 
merupakan salah satu negara yang senantiasa memberi dukungan positif kepada 
Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Walaupun nilai perdagangan antara dua negara 
belum dapat dikatakan signifikan sebagai mitra dagang, namun bukankah tidak semua 
sahabat merupakan mitra dagang? Sahabat jauh melampaui mitra dagang. Bahkan 
jangan sampai hubungan antara Indonesia dengan Maroko tergelincir dalam perspektif 
perdagangan semata. 

Ibarat sebuah pohon, persahabatan akan mudah berubah menjadi monumen 
usang jika tidak dirawat dengan baik. Sejarah akan berubah menjadi sekadar catatan 
jika tidak ditindaklanjuti dengan arif dan bijaksana. Hubungan Republik Indonesia 
dengan Kerajaan Maroko hanya akan menjadi hubungan diplomatik antara kedua 
pemerintahan, dan tidak menjadi hubungan yang mesra antara kedua rakyat dan kedua 
bangsa, bila hal ini tidak disikapi dengan serius. 

Salah satu aspek penting dalam hubungan persahabatan antar dua negara adalah 
pengenalan. Persahabatan hanya dapat lahir jika kedua bangsa mampu saling 
mengenal dan mengidentifikasi berbagai persamaan (bahkan persamaan sejarah) serta 
memiliki tujuan yang selaras. Dalam hal ini pemerintah kedua belah pihak memegang 
peran kunci, namun kunci tersebut hanya dapat dibuka oleh rakyat dua bangsa. 

Cara paling mudah adalah dengan “menghadirkan” Maroko di Indonesia, dan 
“menghadirkan” Indonesia di Maroko. Misalnya dengan membuat pusat kebudayaan 
di dua negara, dan bahkan di kota-kota besar dua negara. Meningkatkan kunjungan 
antara dua negara dengan berbagai program seperti pertukaran pelajar, Summer Camp, 
dialog multikultur, festival bersama, dan–tidak mustahil–Indonesia dan Maroko 
(karena mayoritas penduduknya memeluk Islam Sunni) bersama-sama membuka pusat 
kajian Islam atau festival film Islam, dan masih banyak kemungkinan lain. Maroko 
yang secara historis memiliki hubungan dekat dengan dunia Arab tentu akan memberi 
banyak sekali referensi mengenai sejarah Islam. Bahkan Raja-raja Maroko adalah para 
pemimpin Islam karena merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad. 

Beberapa tahun belakangan, hubungan Indonesia dengan Maroko meningkat 
cukup baik. Duta-duta kesenian Indonesia mulai tampil di Maroko. Beberapa festival 
dan performance mulai menggelar budaya Nusantara di Maroko. Inilah tanda positif 
bahwa “Jakarta” dan “Bandung” di Maroko mulai tidak hanya dikenal sebagai nama 
jalan, namun sebuah kota di negara sahabat di Asia Tenggara nun jauh dari Afrika 
Utara. 
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Setelah kedua negara “saling menghadirkan dirinya”, tahap selanjutnya adalah 
belajar. Sebagai salah satu bangsa tertua, Maroko memiliki pengalaman yang tak 
terhitung dalam hubungan internasional. Lokasi geografis dan geopolitiknya yang 
strategis serta budayanya yang telah bersinggungan dengan Spanyol, Perancis, Arab, 
dan Afrika menghasilkan kekayaan budaya dan filosofi yang tak tertandingi. Negara 
ini pun adalah negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Amerika Serikat 
setelah deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1776. Seperti Indonesia, sejarah Maroko 
dipenuhi dengan kejayaan zaman kerajaan sebelum era kolonialisme. Bahkan negeri 
ini telah didiami sejak ribuan tahun sebelum masehi. Indonesia dapat belajar banyak 
mengenai multikulturalisme dari Maroko serta bagaimana nilai-nilai kebangsaan tidak 
tergerus oleh arus gaya hidup yang dibawa oleh bangsa lain. 

Di bidang politik dalam negeri, Maroko adalah negara kerajaan yang memberi 
kesempatan sangat besar bagi demokrasi. Pada Pemilihan Umum tahun 1998, untuk 
pertama kalinya pemerintahan Maroko dipimpin oleh kubu oposisi. Hal ini baru 
pertama kali terjadi di dunia Arab. Pun Raja Mohammed VI yang kini bertahta adalah 
sosok yang memiliki integritas tinggi untuk memajukan bangsanya. Dijuluki sebagai 
“King of the Poor”, selalu memihak pada kepentingan rakyat, Raja Mohammed VI 
memajukan kesejahteraan Maroko dengan tetap menjalin kerjasama internasionalnya 
dengan sangat baik. Banyak hal yang benar-benar dapat dipelajari oleh Indonesia 
maupun Maroko. 

Sebagai penutup, tidak ada salahnya bila profil negara Maroko dimasukkan 
dalam kurikulum pelajaran Geografi bagi anak-anak sekolah di Indonesia. Setidaknya 
biarkan dunia tahu bahwa Indonesia memiliki kepribadian luhur yang rindu untuk 
mengenal lebih jauh sahabat-sahabatnya. Dalam persahabatan, proses pengenalan ini 
bisa jadi merupakan pengalaman yang tak tergantikan. 
 
 

C. Sinta Triyani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
e-mail: sinta.triyani@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 154 

Relasi Diplomatis Indonesia–Maroko 
Mewujudkan Ketahanan Pangan 

 
Oleh: Anfendita Azmi Rachmatika 

 
Manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Robot tidak 

akan dapat bergerak dan beroperasi dengan canggih tanpa adanya paduan elemen-
elemen elektronika di dalamnya. Bunga tidak akan dapat melakukan penyerbukan 
tanpa adanya angin, serangga, ataupun burung. Agaknya hubungan seperti itulah yang 
melandasi adanya hubungan saling keterkaitan antara suatu bagian dengan bagian lain, 
tidak terkecuali hubungan bilateral antarnegara. Hubungan bilateral merupakan 
hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain untuk dapat 
melakukan kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang. 

Pertanian merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan manusia secara 
individual maupun global. Kegiatan pertanian merupakan salah satu cara yang dapat 
dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Usaha ini telah lama dilakukan 
dari zaman purba yang ditandai dengan perubahan pola hidup dari berladang dan 
berpindah menjadi menetap di suatu daerah. Mengingat perannya yang krusial 
tersebut, sektor pertanian yang erat kaitannya dengan pangan sampai detik ini masih 
menjadi topik pembicaraan yang menarik di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali 
Indonesia dan Maroko. 

Sejak dahulu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Hal tersebut bukan tanpa 
alasan. Berabad-abad lalu, negara ini menjadi sasaran empuk penjajahan negara-
negara Barat. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia, khususnya di daerah 
timur Indonesia membuat para penjajah betah berlama-lama untuk tetap menduduki 
daerah emas tersebut. Selain itu, keadaan tanah Indonesia yang subur membuat 
Indonesia memiliki berbagai macam komoditas pertanian yang sangat layak untuk 
dikembangkan. 

Secara umum, keadaan negara Maroko hampir sama Indonesia. Meskipun 
terletak di benua Afrika yang terkenal kering dan tandus, Maroko merupakan wilayah 
yang subur dan hijau. Hasil pertanian negara ini di antaranya gandum, gula bit, biji-
bijian, tepung jagung, sari buah, anggur, jeruk, dan sayur-sayuran. 

Kesamaan yang ada membuat kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama 
di bidang pertanian. Gagasan tersebut muncul seiring proses serta kegiatan bilateral 
yang dilakukan dua negara sejak tahun 1960 silam. Adanya globalisasi dan krisis 
moneter yang terjadi tahun 1998 lalu sedikit banyak mengoyak sendi-sendi pertanian 
dalam mewujudkan ketahanan pangan. Badan Pangan Dunia (FAO) pada Maret 2008 
mengidentifikasi krisis pangan yang semakin meluas. Kelangkaan ini bahkan telah 
menyulut gejolak sosial di berbagai negara termasuk Indonesia dan Maroko. 

Ketahanan pangan atau yang biasa disebut dengan istilah food security 
merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada 
setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara 
fisik maupun ekonomi. Dalam pengertian tersebut, ketahanan pangan dikaitkan 
dengan tiga hal penting yaitu: 
1. Kecukupan (ketersediaan) pangan 
2. Stabilitas ekonomi pangan 
3. Akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan 
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Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara agraris, tak luput dari serangan 
krisis pangan. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras dan terigu 
mengakibatkan kenaikan impor dari tahun ke tahun yang semakin tinggi. Tidak jauh 
berbeda keadaannya dengan negara Maroko, hampir setengah dari penduduk negara 
yang bertempat tinggal di pedesaan masih menggunakan praktik pertanian tradisional 
berskala kecil. Sekitar 2 juta orang menderita kekurangan gizi. Air bersih hanya 
dimiliki oleh sekitar 50 persen penduduk. Belum lagi masalah lingkungan lain yang 
merupakan ancaman jangka pendek. Sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi dan 
sosial Maroko selalu memilih ketahanan pangan sebagai prioritas utama untuk 
meningkatkan kondisi kehidupan serta daya beli rumah tangga (Naji, 2006). 

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, tantangan utama yang dihadapi adalah 
terbatasnya sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia. Kondisi 
masyarakat dua negara yang hampir setengah dari jumlah penduduknya bertempat 
tinggal di areal pedesaan membuat mereka memiliki pengetahuan yang terbatas untuk 
dapat memanfaatkan teknologi guna meningkatkan produktivitas pertanian. 
Kelembagaan pertanian juga berfungsi lemah sehingga berdampak pada rendahnya 
pendapatan petani serta ketidakmampuannya untuk mencapai ketahanan pangan 
rumah tangga maupun akses jangkauan terhadap pasar. 

Special Program for Food Security (SPFS) merupakan program yang digagas 
FAO dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan beberapa negara Asia 
lain yang pendanaannya dari negara donor (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2003). 
Kegiatan ini adalah satu cara untuk menciptakan ketahanan pangan. Kegiatan yang 
dilakukan merupakan pemberdayaan partisipatif kepada petani dengan keterbatasan 
sumber daya yang dimiliki. Akhirnya nanti dilakukan injeksi adopsi serta inovasi 
secara bertahap diiringi dengan input teknologi yang lebih maju guna meningkatkan 
pendapatan petani. Hal tersebut diyakini dari pencapaian ketahanan pangan nasional 
yang bermula dari ketahanan pangan rumah tangga petani, sehingga terjadi 
desentralisasi kegiatan di daerah marginal. Inti dari kegiatan SPFS ini adalah 
merevitalisasi dan mengembangkan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan 
melalui: 
1. Identifikasi hambatan sosial ekonomi terhadap produksi dan pemasaran komoditas 

pangan 
2. Pengelolaan sumberdaya air secara mikro 
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, peternakan, dan perikanan 
4. Mengembangkan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 

Kemiripan keempat pilar dalam program SPFS dengan kegiatan serta tujuan 
kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Maroko membuat program SPFS atau 
yang serupa nantinya setidaknya dapat “tercicil” sedikit demi sedikit. Pada akhir tahun 
2010 kemarin, Tim Pertukaran Ilmiah Badan Litbang Pertanian dari Indonesia 
melakukan kunjungan ke INRA (Institute National de la Recherce Agronomique) di 
Maroko. Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk mengidentifikasi bidang 
penelitian pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan dalam kerjasama Indonesia 
dan Maroko. Penelitian pertanian tersebut difokuskan untuk mengatasi masalah 
ketahanan pangan, water management, serta pengembangan varietas tanaman gandum 
dalam menghadapi kekeringan. Selain itu, beberapa tenaga ahli pertanian dari Maroko 
juga telah berkunjung ke daerah Gunung Kidul, Yogyakarta untuk belajar mengenai 
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kegiatan budidaya umbi-umbian yang nantinya akan dipraktikkan di negara asal 
mereka sebagai bentuk diversifikasi pangan. 

Dengan adanya berbagai kegiatan yang telah dilakukan, diharapkan adanya 
program Special Program for Food Security (SPFS) atau program sejenisnya, 
hubungan kedua negara bertambah baik. Tidak hanya dalam aspek pertanian, akan 
tetapi merambah ke aspek-aspek positif lainnya. Indonesia yang saat ini memiliki 
tingkat permintaan beras dan tepung yang melewati batas kapasitas produksi dalam 
negeri diharapkan mampu belajar dari Maroko untuk dapat melakukan pengembangan 
varietas gandum guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, perlu dilakukan 
diversifikasi pangan untuk menjaga ketahanan pangan masing-masing negara. Hal 
tersebut dikarenakan sebenarnya masih banyak sumber daya lokal lainnya (seperti 
umbi-umbian ataupun bahan pangan lainnya) yang dapat digunakan untuk mengatasi 
masalah ketahanan pangan sehingga makanan pokok tidak terpaku pada satu jenis 
bahan makanan saja. 

Dua negara diharapkan dapat duduk bersama untuk mengidentifikasi, melakukan 
monitoring, serta evaluasi untuk keempat pilar mendasar program SPFS. INRA 
sebagai institusi pertanian yang sering mengadakan riset guna meningkatkan 
produktivitas pertanian serta pengembangan ternak diharapkan terus dapat 
bekerjasama dengan institusi penelitian pertanian di Indonesia. Filosofi value added 
(nilai tambah) pada produk pertanian secara global juga bisa dilaksanakan sebagai 
salah satu bentuk diversifikasi usaha guna meningkatkan pendapatan petani. Tanpa 
lupa bercermin dari kegiatan SPFS yang telah dilakukan Indonesia dan negara-negara 
Asia lain, dua negara (bahkan tidak menutup kemungkinan adanya negara-negara lain 
yang ikut bergabung) dapat menciptakan ketahanan pangan yang mandiri dari 
berbagai tingkatan. 
 
 

Anfendita Azmi Rachmatika, mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang 
e-mail: anfenditaazmir@ymail.com 
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Sinergisitas Pendidikan Indonesia-Maroko 
 

Oleh: Rizki Adawiyah 
 

Ibnu Batutah, pengembara hebat sekelas Marcopolo – pengembara terkemuka 
dari benua Eropa – ini lahir di Tangier, 17 Rajab 703 H (25 Februari 1304 M). Beliau 
merupakan sosok berpendidikan yang sejak kecil begitu tertarik untuk mendalami 
ilmu-ilmu fikih, sastra dan syair Arab. Selain terkenal sebagai seorang penjelajah 
dunia, beliau juga adalah seorang teologis, sastrawan dan juga cendekiawan Muslim. 
Pada Abad XIII Masehi, tepatnya tahun 1345 pengembaraannya sampai pada wilayah 
Asia Tenggara, yaitu Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di 
Indonesia. Pada masa itu Samudera Pasai telah menjelma sebagai pusat studi Islam di 
Asia Tenggara. 

Fakta sejarah inilah yang menjadi pembuka jalan bagi adanya hubungan bilateral 
yang baik antara Indonesia dan Maroko. Khususnya hubungan bilateral dalam hal 
pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya negara yang maju adalah 
negara yang senantiasa memperhatikan pendidikan bangsanya. Sebagai negara yang 
sedang berkembang, Indonesia tentunya perlu menjalin kerjasama dalam bidang 
pendidikan dengan berbagai negara yang memiliki visi yang sama, yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Maroko sebagai negara yang giat 
menggalakkan program pencerdasan bangsa tentu sangat tepat bersinergi membina 
hubungan bilateral yang baik dalam bidang pendidikan dengan Indonesia. 

Maroko, sama halnya dengan negara-negara Timur tengah lain seperti Mesir, 
Sudan, Yaman dan lainnya merupakan pusat studi pendidikan Islam. Berbagai pemikir 
Islam terkemuka seperti Fatima Mernissi, Abed al Jabiri dan Ahmed Raisuni terlahir 
dari Universitas Mohammed V, yang berada di Rabat, salah satu kota ilmuwan di 
Maroko. Di sini juga terdapat salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di dunia, 
Universitas Quaraouiyine (baca: qarawiyyin), yang didirikan pada tahun 245 H (857 
M) oleh Fatimah Fihriyah, seorang wanita dari Kota Kairouan, Tunisia. 

Tentu saja Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam perlu banyak 
belajar dari Negeri Ghorbul Islami ini terkait pendidikan Islam tersebut. Hal ini dapat 
terwujud dengan adanya beasiswa yang selalu diberikan oleh Maroko terhadap 
Indonesia. Hingga saat ini secara continue Maroko telah memberikan 15 beasiswa 
pertahun kepada pelajar-pelajar Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang sudah 
ditentukan. Saat ini terdapat sekitar 72 mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh kota 
di Maroko. 

Maroko mungkin memang belum sepopuler Mesir dan negara-negara Eropa. 
Peminatnya pun masih belum terlalu banyak jika dibandingkan dengan negara-negara 
tersebut. Jumlah mahasiswa asing masih belum melampaui angka 4.000 orang. Namun 
demikian, tentunya ada banyak kelebihan yang terdapat pada negara ujung Afrika ini. 
Seperti yang ditulis oleh Dr. Dedy Wahyudin Sanusi, alumnus Universitas 
Quaraouiyine (baca: qarawiyyin), dalam catatan di blognya bahwa ada dua kelebihan 
saat kita menuntut ilmu di negara tersebut. Pertama, peluang besar untuk bisa 
berbahasa Perancis. Kedua, kesempatan untuk berkenalan lebih intensif dengan kajian-
kajian di bidang ilmu maqashid dan pemikiran Islam kontemporer. 
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"Saya menemukan dua hal, trade mark yang menjadikan belajar di Maroko lebih 
unggul dibandingkan belajar di negeri-negeri Islam lain. Tentu saja, ini dalam konteks 
belajar ilmu-ilmu keislaman" paparnya dalam catatan di blog pribadinya. 

Pertama, peluang besar untuk bisa berbahasa Perancis. Ya. Maroko adalah 
negara bekas jajahan Perancis. Dalam adminstrasi pendidikan dan bahasa pergaulan 
masyarakat, Maroko tidak hanya memberlakukan bahasa Arab, melainkan juga 
memakai bahasa Perancis. Keberagaman bahasa yang ada di Maroko memungkinkan 
mahasiswa untuk mengenal banyak bahasa. Hal ini sangat membantu dalam 
memperluas wawasan. Seperti pepatah yang kurang lebih mengatakan, “jika ingin 
menguasai sebuah daerah atau negeri, kuasailah bahasanya”. Jadi semakin kaya kita 
akan beragam bahasa, akan semakin sukses pula kita dalam meraih masa depan. 

Kedua, kesempatan untuk berkenalan lebih intensif dengan kajian-kajian di 
bidang ilmu maqashid dan pemikiran Islam kontemporer. Maroko memang 
merupakan negara yang memiliki bentuk kerajaan, namun kebebasan berpendapat dan 
berpikir dalam dunia keilmuan tetap ada di sana. Sistem pemerintah yang ada tidak 
memaksa rakyat Maroko untuk berpola pikir yang kaku dan seragam. Maka dikenal 
disini beberapa intelektual terkemuka dan terkenal, seperti Doktor Muhammah Abied 
Aljabri, Dr Thaha Abdurrahman dan Fatimah Mernisi. Kebebasan berpikir dan 
berpendapat, jelas memberikan nuansa khusus dalam dunia keilmuan dan sangat 
membantu dalam memperluas wawasan mahasiswa yang menuntut ilmu di Maroko. 

Kerjasama pendidikan Indonesia-Maroko saat ini memang masih belum optimal. 
Masih banyak potensi di bidang pendidikan yang sekiranya dapat dioptimalkan 
kembali oleh dua negara yang menjalin hubungan bilateral ini. 

Pada masa mendatang, kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Maroko 
dapat lebih dioptimalkan lagi dengan cara memperbanyak kuota beasiswa yang 
diberikan Maroko kepada Indonesia atau kuota pertukaran pelajar Indonesia-Maroko. 
Selain itu rasanya perlu juga adanya peningkatan kerjasama pendidikan dengan jalan 
pertukaran guru-guru atau dosen antara dua negara ini, serta dapat pula dilakukan 
penelitian bersama, pengembangan dual program, pengembangan kurikulum dan 
laboratorium serta berbagai program pengembangan peradaban budaya Islam 
kontemporer. 

Tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil dari hubungan bilateral yang 
telah terjalin antara Indonesia dan Maroko, dalam bidang pendidikan khususnya. 
Belajar melalui sejarah para pendahulu kita, belajar pada kondisi yang telah ada pada 
dimensi kita saat ini, untuk kemudian menjadi bekal perjalanan panjang hubungan dua 
negara yang diharapkan semakin baik ke depannya. 

Tak peduli seberapa jauh jarak daratan dan lautan antar dua negara ini. Indonesia 
dan Maroko, dulu, kini dan nanti akan terus bersinergi terutama dalam hal pendidikan 
guna membangun kecerdasan bangsa di masing-masing negeri. Mari bersinergi untuk 
negeri. 
 
 

Rizki Adawiyah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
e-mail : rizki.adawiyah@yahoo.com 
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Kiprah Indonesia dan Maroko 
di Dunia Internasional 

 
Oleh: Ricky Mardiansyah 

 
Dalam pergaulan Internasional setiap negara mencoba menunjukkan 

eksistensinya melalui berbagai diplomasi dan perannya dalam berbagai organisasi 
internasional maupun aktif dalam menanggulangi berbagai masalah global. Peran 
suatu negara dalam percaturan dunia akan berdampak positif juga bagi kepentingan 
nasional negaranya dan akan diperhitungkan di dunia internasional. Potensi yang 
dimiliki suatu negara dapat menjadi modal yang penting dalam diplomasi 
internasional, baik itu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, letak 
geografis, maupun demografi yang dimiliki oleh negara tersebut. 

Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 238 juta jiwa adalah negara dengan 
populasi terbanyak keempat di dunia dan merupakan negara berpenduduk Muslim 
terbesar di dunia. Dengan populasi sedemikian banyaknya, Indonesia menyimpan 
potensi besar menjadi negara maju seperti halnya China dan India yang terus 
berkembang dan memainkan peranan penting di dunia. Indonesia sebagai negeri 
berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia 
adalah sebuah posisi tawar yang baik dalam percaturan internasional. Indonesia dapat 
membuktikan pada dunia bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan. 

Dengan letak yang strategis dan sebagai negara terbesar di kawasan Asia 
Tenggara, Indonesia menjadi pemain penting dalam ASEAN, organisasi persatuan 
bangsa-bangsa Asia Tenggara. Menjadi semakin penting ketika Indonesia selain 
sebagai anggota APEC, OKI, WTO, dan Gerakan Non Blok, Indonesia masuk ke 
dalam kelompok negara-negara berpengaruh di dunia G-20 dan beberapa kali masuk 
sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 
Dalam isu lingkungan, Indonesia mempunyai peran juga sebagai penggagas F-8 dan 
menjadi F-11, yaitu perkumpulan negara-negara yang mempunyai hutan hujan tropis 
terbesar di dunia yang terdiri atas Brazil, Kamerun, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, 
Gabon, Malaysia, Papua Nugini, dan Peru. 

Negara sahabat Indonesia di benua Afrika yakni Maroko juga mempunyai 
peranan yang tidak kalah penting. Dengan wilayah yang strategis terletak di Afrika 
Utara dan Laut Mediterania, Maroko merupakan negara anggota Liga Arab, OKI, 
Gerakan Non Blok, Organisation Internationale de la Francophonie (organisasi 
negara-negara berbahasa Perancis), World Trade Organisation (Organisasi 
Perdagangan Internasional), Mediterranean Dialogue Group (Grup Dialog 
Mediterania) dan pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB. Uniknya, negara yang 
terletak di Afrika ini adalah satu-satunya negara yang tidak tergabung dalam Uni 
Afrika tetapi negara ini dekat dengan negara-negara NATO. Di dunia Arab, Maroko 
adalah negara dengan GDP nonmigas kedua terbesar setelah Mesir. 

Dalam konflik Timur Tengah, terutama masalah Palestina-Israel, Indonesia dan 
Maroko dapat bekerjasama didukung negara-negara lain dalam mencari solusi 
perdamaian. Karena Maroko dulu pernah mempunyai hubungan baik dengan Israel 
dan Palestina juga sangat menghargai Indonesia atas bantuannya selama ini kepada 
rakyat Palestina sehingga Indonesia dan Maroko dapat menjadi mediator. Indonesia 
sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan Maroko sebagai sesama 
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negara Arab dengan Palestina dinilai mempunyai tanggung jawab moral untuk 
membantu mengatasi konflik yang berkepanjangan tersebut. Selain masalah Palestina-
Israel, dunia Islam juga menghadapi masalah terorisme dan berkembangnya 
Islamophobia di dunia Barat. Dua negara dapat berperan aktif dalam memperbaiki 
citra Islam karena Maroko dan Indonesia mempunyai hubungan dekat dengan negara-
negara Eropa dan negara-negara lain yang non Muslim. 

Dalam forum ekonomi, Indonesia dapat mewakili negara-negara berkembang 
pada umumnya dalam G-20 dan Maroko dapat menitipkan kepentingannya sebagai 
negara berkembang kepada Indonesia. Maroko sebagai negara yang dekat dengan 
Eropa dan mempunyai perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa pun 
dapat menjadi gerbang masuknya produk-produk Indonesia ke dua kawasan tersebut 
dan Maroko dapat menjadi tempat pembelajaran bagi perjanjian perdagangan bebas 
yang akan dihadapi Indonesia. Kedua negara juga sepakat untuk mendorong proses 
World Islamic Economic Forum (WIEF). Sama halnya seperti Indonesia, krisis 
finansial global yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terlalu berimbas kepada 
Maroko. Pada masa lalu Maroko adalah negeri yang memiliki peran penting dalam 
sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara. Dan tak kalah penting, 
negeri berjuluk 'Tanah Tuhan' itu merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke 
Spanyol, Eropa. Dari Maroko inilah panglima tentara Muslim, Tariq bin Ziyad 
menaklukan Andalusia dan mengibarkan bendera Islam di daratan Eropa. 

Untuk menjaga perdamaian dunia, PBB membentuk pasukan perdamaian PBB 
yang terdiri atas tentara dari berbagai negara yang dikirim ke daerah/negara konflik di 
bawah bendera PBB. Indonesia dan Maroko sering mengirimkan tentaranya untuk 
bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Indonesia telah berpartisipasi dalam 24 
operasi pemeliharaan perdamaian PBB (UNPKO) sejak UNEF (UN Emergency 
Forces) di Sinai tahun 1957. Saat ini Indonesia menempati peringkat 17 sebagai 
Negara Penyumbang Pasukan/Polisi (Troops/Police Contributing Country), dengan 
jumlah personil sebanyak 1.618. Maroko pernah mengirimkan pasukan 
perdamaiannya ke Pantai Gading, Kongo, Angola, Somalia, dan negara-negara lain. 

Dengan peran Indonesia yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia 
dan peran Maroko di Afrika Utara dan Mediterania, sebagai sesama negara 
berkembang dan negara Muslim, Indonesia dan Maroko cukup berpengaruh di 
percaturan politik internasional. Dengan hubungan bilateral yang baik yang telah 
terjalin selama lebih dari 50 tahun, Indonesia dan Maroko diharapkan ke depannya 
dapat memainkan peran yang lebih penting dalam bidang ekonomi, politik, 
lingkungan, perdamaian dunia, maupun isu-isu global lain ditunjang dengan berbagai 
organisasi internasional yang diikuti oleh dua negara. Kerjasama antarnegara Selatan 
seperti Indonesia dan Maroko dan memperbanyak partisipasi negara dalam forum-
forum internasional akan membuat negara-negara berkembang lebih diperhitungkan di 
dunia internasional karena persatuan antarnegara akan menambah posisi tawar dalam 
diplomasi. 
 
 

Ricky Mardiansyah, mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung 
e-mail: prince.ricky@ovi.com 
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RI-Maroko Berjalan Berdampingan 
Membangun Pertanian Dunia 

 
Oleh: Hanifah Nurhayati 

 
Konsep yang paling dasar dalam pembangunan pertanian adalah “ketahanan 

pangan” sehingga sektor pertanian itu penting. Makanan yang menjadi prioritas 
seseorang pertama kali dalam hidup dan juga bila dilihat dari sisi pemerintahan. 
Dengan demikian, pertanian dianggap sebagai dasar stabilitas politik dan sosial dari 
sebuah bangsa sejak dahulu kala. Produk pertanian merupakan kebutuhan primer 
seluruh umat manusia di bumi yang masih membutuhkan makanan untuk hidup. Peran 
penting pertanian yaitu penyediaan kebutuhan pangan manusia apalagi dengan 
semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan pangan juga 
semakin meningkat. Indonesia dan Maroko sebagai negara yang memiliki alam hijau 
dan subur, memiliki kesadaran akan pentingnya pertanian sehingga membentuk suatu 
kerjasama bidang pertanian. 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan iklim dan kondisi 
alam yang menjadikan tanah Indonesia subur dan sangat mendukung untuk usaha 
pertanian menjadikan Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya 
alam yang melimpah. Tak berbeda jauh dengan Maroko, meskipun Maroko secara 
astronomis terletak pada kondisi iklim subtropis dan merupakan bagian negara Afrika 
yang sebagian besar wilayahnya merupakan gurun, Maroko memiliki alam yang tak 
jauh berbeda dengan wilayah Indonesia yang subur, hijau dan terdapat pengairan di 
mana-mana. Karena kondisi alam yang hijau dan subur tersebut, pemerintah Maroko 
memberikan perhatian yang cukup besar terhadap usaha pertanian. 

Awal dilakukannya suatu kesepakatan kerjasama pertanian RI-Maroko yaitu 
pada Agustus 2009. Menteri Pertanian Indonesia waktu itu dan delegasi RI terdiri dari 
Direktur Jenderal Tanaman Pangan beserta pejabat Deptan lainnya seperti Direktur 
Utama PT Pupuk Kaltim, Pupuk Sriwijaya serta Direktur PT Petrokimia Gresik, wakil 
dari pengusaha vaksin hewan dan eksportir/importir pupuk telah berkunjung ke Rabat-
Maroko, 23-24 Agustus 2009. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja 
Menteri Pertanian RI ke negara Magribhi lainnya yaitu ke Tunisia dan Yordania 
hingga tanggal 29 Agustus 2009. Tujuannya adalah untuk menjajaki kemungkinan 
kerjasama agribisnis, vaksin hewan dan investasi perdagangan antara swasta Indonesia 
dengan swasta pemerintah kerajaan Maroko, kerjasama penelitian pertanian khususnya 
pengembangan varietas gandum di lahan tropis dan pendekatan kepada produsen rock 
phosphat di Maroko sebagai upaya untuk menjamin pasokan bahan baku pupuk NPK 
bagi produsen pupuk di Indonesia dalam jangka waktu panjang. 

Dalam kunjungan kehormatan Mentan Anton Apriyantono kepada Menteri 
Pertanian Maroko tanggal 24 Agustus 2009 disampaikan kekaguman Maroko terhadap 
kemajuan dan sumbangsih sektor pertanian terhadap perkembangan perekonomian 
Indonesia, terutama dengan terobosan-terobosan Departemen Pertanian di bawah 
kepimpinan Anton Apriyantono. Dalam kaitan ini Menteri Pertanian Maroko Aziz 
Aknouch menyampaikan keinginan untuk menandatangani MoU bidang kerjasama 
alih teknologi pertanian dengan Indonesia. Dengan harapan dapat ikut 
mengembangkan teknologi pertanian dua negara, termasuk pembudidayaan tananam 
pangan yang tahan iklim panas dan kering. Sedangkan dari Indonesia, Maroko 
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berharap dapat mengembangkan jenis-jenis buah dan sayuran Asia yang selama ini 
belum pernah dikenal oleh masyarakat di Afrika dan Timur Tengah. 

Pada tahun berikutnya, Tim Pertukaran Ilmiah Badan Litbang Pertanian 
mengadakan kunjungan ke Maroko pada tanggal 11–18 Desember 2010. Kedatangan 
Tim Pertukaran Ilmiah Badan Litbang Pertanian ke INRA (Institute National de la 
Recherce Agronomique) Maroko adalah sebagai tindak lanjut hasil kunjungan Menteri 
Pertanian Republik Indonesia ke Maroko pada bulan Agustus tahun 2009 lalu, dalam 
rangka mengidentifikasi bidang penelitian pertanian yang berpotensi untuk 
dikembangkan dalam bentuk kerjasama antar institusi RI–Maroko. Tim Badan Litbang 
Pertanian terdiri dari Dr Marhendro (Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Litbang 
Pertanian), Dr Hardiyanto (Kepala Balai Penelitian Jeruk dan Buah Sub Tropika), dan 
Dr Muharram Saefulah (Peneliti Balai Besar Penelitian Veteriner). 

Pada pertemuan antara Tim Badan Litbang Pertanian dengan Direktur Jenderal 
INRA Maroko, Prof Mohamed Badraoui menjelaskan program yang dilaksanakan 
oleh INRA yaitu Research for Agricultural Development yang diarahkan untuk 
mengurangi kesenjangan produksi dengan meningkatkan produktivitas. Program 
penelitian pertanian tersebut difokuskan kepada beberapa aspek, antara lain: 
meningkatkan food security (ketahanan pangan); water management, yang diarahkan 
untuk mengefisiensikan penggunaan air dengan meningkatkan produksi pertanian 
permeter kubik; pengembangan varietas tanaman gandum, yang memfokuskan kepada 
peningkatan ketahanan tanaman gandum terhadap kekeringan; pengembangan 
tanaman kurma, dengan menghasilkan beberapa varietas kurma baru; pengembangan 
hewan ternak, rekayasa genetika ternak dan veteriner; pengembangan varietas 
tanaman jeruk, INRA telah berhasil mengembangkan 5 varietas jeruk baru; fruit trees; 
pengembangan tanaman zaitun (olive) dalam kerangka peningkatan kapasitas produksi 
minyak zaitun. 

Keseriusan kerjasama Indonesia dan Maroko juga dibuktikan melalui kegiatan 
magang di sektor pertanian oleh 5 petani dan penyuluh pertanian di Kabupaten 
Gunungkidul, Yogyakarta. Gunungkidul dipilih karena kondisi lahannya mirip dengan 
Maroko. Deputi Direktur Kerjasama Teknis Kementerian Luar Negeri Daryanto 
Harsono menjelaskan, program magang bertujuan meningkatkan kemampuan 
pemanfaatan teknologi pertanian. Sekaligus menganalisis masalah-masalah yang 
timbul, serta belajar bercocok tanam padi dan palawija, terutama jagung dan ubi kayu. 
Mereka akan belajar langsung tentang pola budidaya palawija pada sejumlah 
kelompok tani di Pulutan, Kecamatan Playen, serta penggarapan tanaman padi lahan 
kering di Kecamatan Tanjungsari dan Semin. 

Meskipun usia kerjasama RI-Maroko dalam bidang pertanian masih tergolong 
muda, dua negara ini selalu menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki dan 
membangun pertanian di masing-masing negara dengan banyak kegiatan positif yang 
terus dikembangkan bersama. Kerjasama bilateral dalam bidang pertanian ini, 
diharapkan mampu berjalan terus dengan baik untuk saat ini maupun di masa 
mendatang dan mampu mendorong negara-negara lain di dunia turut membangun 
dunia pertanian agar tidak ada lagi kelaparan akibat krisis bahan pangan di dunia ini. 
 
 

Hanifah Nurhayati, mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
e-mail: grangerhanny@yahoo.co.id, hanifahnurhayati@gmail.com 
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Laskar Pelangi, 
Proposal Pendidikan Indonesia kepada Maroko 

 
Oleh: Jihadul Mustafid 

 
Sekitar pertengahan tahun 2008, masyarakat negeri ini digegerkan dengan karya 

fenomenal Andrea Hirata yaitu sebuah Novel yang berjudul “Laskar Pelangi” yang 
mengisahkan mengenai perjuangan anak-anak Indonesia untuk tetap bisa sekolah 
dengan segala keterbatasannya. Sebuah potret wajah pendidikan Indonesia yang ada di 
bagian pelosok-pelosok negeri ini, sekaligus bukti nyata masyarakat negeri ini masih 
haus akan ilmu dan sangat merindukan akan hadirnya sentuhan pendidikan yang layak 
dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat negeri ini. Khususnya bagi anak-anak 
Indonesia agar dapat meneruskan estafet perjuangan bangsa ini hingga dapat tercipta 
sebuah bangsa atau negara yang mampu bersaing di era global saat ini dan berjaya di 
era yang akan datang. 

Tetralogi Laskar Pelangi yang dikemas sangat menarik dengan aksi para pejuang 
pendidikan dari daerah pinggiran negeri ini, telah berhasil menggugah kesadaran para 
petinggi atau pejabat dan seluruh lapisan masyarakat negeri ini akan pentingnya arti 
sebuah pendidikan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Setelah mampu 
mengguncang dan menggugah kesadaran masyarakat di negeri sendiri, memoar Laskar 
Pelangi juga menyihir dan mengundang banyak perhatian dari rakyat negara tetangga, 
seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam. Dan kini film tersebut bahkan 
mampu melintas antarbenua hingga ke Negeri Seribu Benteng Maroko. 

Film yang mengisahkan tentang perjuangan tokoh Lintang ini disambut sangat 
antusias oleh masyarakat dan pemerhati pendidikan di sana. Buktinya, film Laskar 
Pelangi telah dapat menyita perhatian publik dan menghipnotis seluruh penonton yang 
menyaksikan pemutaran film tersebut di sebuah universitas ternama di Maroko, 
Universitas Sultan Moulay Silmane, hingga membuat seluruh penonton yang 
mayoritas dari kalangan mahasiswa dan kaum intelektual seperti dekan dan wakil 
rektor terharu hingga meneteskan air mata. Setelah pemutaran film Laskar Pelangi di 
universitas tersebut, kemudian Laskar Pelangi terus melakukan turnya dengan 
pemutaran film dari satu tempat ke tempat lain di negara Maroko yang tetap begitu 
diminati masyarakat di sana. 

Jika mencermati dan belajar dari fenomena film Laskar Pelangi yang mampu 
menghipnotis masyarakat negara-negara di bagaian belahan dunia ini, khususnya 
negara Indonesia dengan negara Maroko, maka sangat menarik jika melalui Film 
Laskar Pelangi ini dapat menjadi perekat persahabatan antardua negara ini yaitu 
Indonesia–Maroko sehingga tercipta sebuah keharmonisan yang dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan di antara dua negara. 

Dengan adanya memoar Laskar Pelangi ini, sudah selayaknya bangsa ini bisa 
bercermin pada negara-negara yang memiliki kemampun untuk mengelola dan 
menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu seperti negara sahabat yang satu ini 
yaitu Maroko. Kualitas dan mutu pendidikan di Maroko telah diakui oleh dunia 
melalui UNICEF, sesuai dengan pernyataam yamg disampaikan oleh penasehat 
pendidikan UNICEF untuk Timur Tengah, Malak Zaalouk. Bahwa Maroko adalah 
panutan dalam hal pelaksanaan pendidikan yang berkualitas di wilayah MENA. Hal 
tersebut seperti yang dilansir MAP. 
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Pernyataan yang disampaikan oleh penasehat pendidikan UNICEF tersebut 
kemudian diperkuat dengan fakta bahwa pemerintahan negara Maroko sanggup 
memfasilitasi warganya dengan memberikan pendidikan gratis dari tingkat pendidikan 
dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian semakin memperkuat dan 
meyakinkan negara-negara di dunia, khususnya Indonesia bahwa pendidikan di negara 
Maroko layak untuk dijadikan contoh untuk membangun negara dan menciptakan 
bangsa dengan kualitas pendidikan yang unggul dan pemeratan pendidikan bagi 
seluruh rakyatnya. 

Tetralogi Laskar Pelangi Indonesia yang mampu membuat penduduk Negeri 
Seribu Benteng tersebut terharu dan tersentuh hatinya oleh aksi anak–anak Indonesia 
dalam perjuangannya untuk tetap bisa memperoleh pendidikan dengan segala 
keterbatasannya dan hubungannya dengan kualitas pendidikan di negara Maroko. 
Maka sangat menarik dan tidak berlebihan jika menjadikan tetralogi Laskar Pelangi ini 
sebagai proposal pendidikan dari Indonesia untuk Maroko. Karena melalui film Laskar 
Pelangi ini, negara Indonesia dapat mempresentasikan wajah pendidikan Indonesia 
yang ada di sudut-sudut pelosok negeri ini. Selain itu melalui mahakarya novelis 
Andrea Hirata ini dapat membawa nama harum bangsa dengan menunjukan kepada 
dunia bahwa karya-karya seniman dan sastrawan Indonesia dapat diterima tidak hanya 
di dalam negeri saja. Film tersebut juga sanggup membuat negara-negara di dunia 
terpana dan memberikan pengahargaan luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan disambut 
sangat antusias oleh para penduduk negara di dunia tanpa terkecuali warga negara 
Maroko yang begitu antusias untuk menyaksikan pemutaran film Laskar Pelangi 
tersebut. Dengan demikian, negara ini patut bangga atas karya salah satu sastrawan 
terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini, karena dengan karyanya, Indonesia dapat 
memperoleh banyak keuntungan yaitu salah satunya adalah dapat dijadikan proposal 
sebagai pengajuan bantuan pembinaan pendidikan seperti beasiswa melanjutkan 
sekolah di dalam atau luar negeri dan sekaligus dengan adanya memoar Laskar 
Pelangi ini dapat mengundang banyak perhatian dan menimbulkan kepedulian 
terhadap pembinaan kualitas pada dunia pendidikan di Indonesia. 

Selain dapat berfungsi sebagai proposal pendidikan, Laskar Pelangi juga 
merupakan duta pendidikan yang dikirimkan Indonesia kepada seluruh negara–negara 
di dunia khususnya negara sahabat yang telah lebih dulu mampu memberikan 
pendidikan yang berkualitas dan merata kepada seluruh rakyatnya yaitu negara 
Maroko. Oleh karena itu, setelah dikirimkannya proposal pendidikan melalui film dan 
novel Laskar Pelangi tersebut, maka rakyat bangsa ini sangat menunggu jawabannya 
melalui kepedulian akan nasib pendidikan di negara Indonesia tercinta ini dan sangat 
mengharapkan dapat terciptanya kerjasama yang baik untuk membina dan 
menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu antara dua negara yaitu 
Indonesia dan Maroko. 
 
 

Jihadul Mustafid, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta 
e-mail : jihadul_mustafid@yahoo.com 
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Romantisme Rabat-Jakarta 
 

Oleh : Muhammad Ardi Kurniadi 
 

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut politik luar negeri bebas 
aktif. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 
tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar 
Negeri, dirumuskan hal-hal yang di antaranya adalah menegaskan arah politik luar 
negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan 
demikian setiap langkah dan kebijakan yang ditentukan dan diambil merupakan 
sebuah langkah maupun upaya yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa setiap negara membutuhkan sebuah hubungan yang baik 
dengan negara lainnya guna mencapai tujuan bangsanya. 

Kurang lebih 51 tahun sudah Indonesia menjalin hubungan dengan Maroko. 
Hubungan bilateral dua negara ini secara resmi diawali pada tanggal 19 April 1960 
ketika HE Pamontjak Natzir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina diutus 
sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko dan kemudian diikuti oleh 
kedatangan Presiden Soekarno ke Maroko pada tanggal 2 Mei 1960. Di mana saat itu 
Soekarno merupakan presiden pertama yang mengunjungi Maroko setelah 
kemerdekaan Maroko yang didapat dari Perancis tahun 1956. 

Maroko merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. 
Hal ini dikuatkan dengan pidato yang Mulia Raja Maroko Mohammed VI pada Jumat 
17 Juni 2011 yang mengatakan akan mengubah negara yang berada di kawasan Afrika 
Utara ini menjadi monarki konstitusional. Di bawah konstitusi baru ini, raja akan tetap 
menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata dan diformalkan sebagai pemegang 
otoritas keagamaan tertinggi di negara yang memiliki luas wilayah 446,550 km 
persegi tersebut. Konstitusi baru ini juga mengangkat perdana menteri untuk kepala 
pemerintahan dan berasal dari partai dengan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum. 
Perdana menteri juga akan memiliki kekuatan baru dalam pememilihan dan 
pemberhentian anggota kabinet dan akan dapat mengisi sejumlah posisi pemerintah 
lain. Tapi, raja tetap punya hak mengangkat Gubernur. 

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan merupakan negara 
dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki karakteristik yang tidak jauh 
berbeda dengan Maroko, di mana rakyatnya merupakan mayoritas Muslim. Melalui 
payung demokrasi diharapkan kerjasama Indonesia dan Maroko akan semakin 
harmonis di mana dikemukakan oleh Latifa Akherbach sebagai Wakil Menteri Luar 
Negeri Maroko pada resepsi peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-
Maroko yang diadakan di Wisma Duta Rabat. Bahwa Indonesia sebagai negara 
Muslim dengan penduduk terbesar dapat menyatukan nilai Islam, demokrasi dan 
modernisasi. Hal ini akan membuat dua negara untuk terus bekerjasama guna 
menciptakan iklim demokrasi yang terus-menerus menjadi lebih baik di negara 
masing-masing. Begitu juga dalam penanganan permasalahan keharmonisan dalam 
ranah kemajemukan bangsa, Indonesia dan Maroko memang negara dengan mayoritas 
penduduk Muslim. Namun di samping itu Indonesia dan Maroko juga memiliki 
komposisi masyarakat heterogen dan multikultural di mana semangat pluralisme juga 
perlu dijunjung tinggi untuk keselarasan hidup di masyarakat kedua negara. Tak lupa 
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juga dalam hal kerjasama dalam melawan terorisme. Hal ini merupakan isu dunia yang 
harus ditangani secara bersama dan berkesinambungan. 

Dalam bidang ekonomi, Oktaviani, Widyastutik, dan Novianti (2008) 
mengemukakan bahwa Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu net exporter bagi 
negara Maroko di mana IIT hampir seluruh produk bernilai nol, yang berarti hanya 
terjadi perdagangan dalam satu arah (one way trade). Indonesia juga menjadi negara 
net importer untuk produk garam, sulfur, batu dan plester dari Maroko. Selain itu, 
banyak produk Indonesia yang sangat diminati oleh masyarakat Maroko seperti kayu 
manis, kopi, komoditi lemak hewan/sayuran dan minyak lainnya. Hal ini 
membuktikan bahwa kerjasama antara Indonesia dengan Maroko sangatlah 
berpotensial dan perlu ditingkatkan. Tentunya dengan kebijakan dari pemerintah yang 
implikatif terhadap perekonomian kedua negara, baik itu melalui perjanjian kerjasama 
perdagangan maupun kerjasama dalam bentuk lain. Apalagi jika mengingat 
pertumbuhan GDP kedua negara yang positif di mana Indonesia dengan pertumbuhan 
GDP sebesar 6,1 % pada tahun 2010 dan Maroko dengan pertumbuhan GDP sebesar 
3,2 % dengan tingkat inflasi 1%. 

Dengan adanya Millenium Development Goals di mana semua negara terus 
berupaya untuk mencapai target-target yang terkandung dalam Millenium 
Development Goals diharapkan dua negara untuk terus berupaya mengentaskan 
kemiskinan, di mana Indonesia masih memiliki 13,3% dari total populasi yang berada 
di bawah garis kemiskinan. Hal ini lebih tinggi dari Maroko yang memiliki 9% dari 
total populasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, dengan letak 
kedua negara yang sangat strategis, di mana Indonesia berada di antara dua samudera 
yaitu Samudera Pasifik dan berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. 
Sedangkan Maroko berada di Afrika Utara dan berdekatan dengan Benua Eropa, 
dengan pantainya yang berada di Samudera Atlantik dari selat Gibraltar hingga laut 
Mediterania tentu dapat mendongkrak hubungan ekonomi dua negara jika dilakukan 
upaya-upaya oleh pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di dua negara 
tersebut. 

Bidang pendidikan merupakan bidang yang akan menopang regenerasi suatu 
bangsa di masa kini dan masa yang akan datang. Meskipun belum banyak mahasiswa 
Indonesia yang belajar dan menuntut ilmu di Maroko jika dibandingkan dengan 
pelajar Indonesia di negara lain di Afrika Utara maupun Timur tengah seperti Arab 
Saudi dan Mesir. Namun sudah ada belasan Doktor lulusan Maroko yang siap 
memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Layaknya mercusuar, insan yang memiliki 
intelektualitas tinggi ini diharapkan dapat terus menerangi bangsanya dari kegelapan 
kebodohan, bukan layaknya menara gading yang menjulang tinggi dengan indah, 
namun tidak memberikan manfaat yang signifikan. Dengan lahirnya banyak Doktor 
dari Maroko ini, diharapkan nantinya akan menjadi agen-agen yang dapat semakin 
memperkuat hubungan bilateral dua negara melalui sektor pendidikan maupun sektor 
lain yang akan menghiasi kancah intelektual di dua negara. Di mana setiap tahunnya 
Pemerintah Maroko menawarkan 15 beasiswa kepada Indonesia melalui Departemen 
Agama dan AMCI (Moroccan Agency for International Cooperation). 

Namun demikian, jika ditelisik lebih lanjut maka kerjasama di bidang 
pendidikan ini dirasa masih belum optimal. Hal ini disebabkan belum adanya upaya 
lebih lanjut dari pemerintah Indonesia untuk menangani pelajar dari kedua negara, 
baik itu melalui pertukaran pelajar maupun program lainnya seperti studi banding 
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pendidikan kedua negara maupun dengan kegiatan pembiayaan bagi para pelajar di 
Maroko. 

Salah satu sektor yang sangat penting dalam kerjasama antara Indonesia dan 
Maroko adalah sektor budaya dan pariwisata, mengingat dua negara memiliki budaya 
yang beragam dan sektor pariwisata merupakan sektor penting bagi kedua negara. 
Maroko dan Indonesia memiliki pendapatan yang cukup besar dari sektor tersebut. 
Bagi Maroko, pariwisata berperan sebagai penyumbang kedua terbesar bagi devisa 
negara setelah sektor pertambangan. Pada tahun 2010 pendapatan Indonesia dari 
sektor pariwisata adalah sebesar USD 7.201,7 juta, sedangkan Maroko sebesar USD 
6.865,4 juta (berdasar data dari euromonitor). Selain itu, sektor ini juga lah yang 
pertama kali dibahas oleh Soekarno ketika kedatangannya pertama kali ke Maroko, 
yaitu pembebasan visa untuk WNI yang datang ke Maroko. 

Di tingkat internasional, Indonesia dan Maroko pun dapat terus saling 
memperkuat hubungan di mana kedua negara ini tergabung bersama dalam beberapa 
organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi 
Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok (GNB), dan Kelompok 77. Ini akan 
menunjukkan betapa harmonisnya hubungan dua negara, tidak hanya dalam ranah 
bilateral. Namun dapat terus mewujudkan kerjasama untuk memajukan peradaban 
dunia ke arah yang lebih baik melalui kiprah di kancah internasional. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara dua negara 
berkembang ini harus terus ditingkatkan melalui banyak sektor. Baik itu ekonomi, 
pariwisata dan budaya, pendidikan, maupun sektor lain. Yang pada akhirnya akan 
menghasilkan kerjasama yang baik dan kemajuan negara serta pencapaian tujuan 
nasional kedua negara, serta tumbuhnya rasa persaudaraan dari kedua bangsa. 
Sehingga romantisme dan kemesraan antara Rabat dan Jakarta dapat terus berlanjut 
dengan kualitas hubungan yang lebih baik. 
 
 

Muhammad Ardi Kurniadi, mahasiswa Institute Teknologi Telkom Bandung 
e-mail: jailoffice23@yahoo.co.id 
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Menakar Hubungan RI–Maroko di Masa Depan 
 

Oleh: Casmudi 
 

Maroko merupakan negara yang eksotik di Benua Afrika. Bentuk negara 
Maroko adalah “monarchi konstitusional” di mana kepala negara dipegang oleh raja 
secara turun-temurun. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana 
Menteri. Maroko mendapat julukan sebagai “Maghribi” (Matahari Terbenam), karena 
berada persis paling barat benua Afrika. Kata “Maroko” berasal dari kata 
“Marrakech”, yaitu salah satu nama kota di bagian selatan Maroko. Maroko terletak di 
bagian utara Benua Afrika yang berbatasan langsung bagian utara Laut Tengah, 
bagian timur negara Aljazair, bagian selatan negara Mauritania dan bagian barat Laut 
Atlantik. 

Posisi yang strategis itulah mengundang adanya imperialisme negara-negara 
barat pada zaman dulu seperti negara Perancis dan negara Spanyol yang telah 
menjajah Maroko dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Rakyat Maroko 
sungguh berbeda dengan masyarakat Benua Afrika lain. Mereka umumnya berkulit 
putih, seperti bangsa Eropa, hidung mancung, berperawakan seperti bangsa-bangsa 
Asia lain. Negara Maroko lebih cenderung menganut sistem bangsa Spanyol. Raja-raja 
Maroko seperti King Mohammed VI menyelesaikan pendidikannya di Eropa dengan 
menguasai 4 bahasa lain. Demokrasi yang dianut pun seperti bangsa-bangsa Eropa 
dikembangkan sejak Raja Mohammed VI. 

Hubungan bilateral Indonesia dan Maroko sudah terjalin lebih dari 50 tahun 
adalah waktu yang sangat dewasa dalam menjalin persahabatan. Hubungan tersebut 
sebenarnya bermula dari kunjungan musyafir Maroko Ibnu Batutah di Kerajaan 
Samudera Pasai, Aceh pada medio Abad XIV Masehi. Juga Maulana Malik Ibrahim 
atau Syeikh Maghribi yang sering disebut sebagai sesepuh Walisanga di Tanah Jawa 
berasal dari Maroko. Di abad modern, hubungan RI–Maroko bermula sejak kunjungan 
Presiden RI Soekarno tanggal 2 Mei 1960 sebagai tindak lanjut atas hasil Konferensi 
Asia Afrika (KAA) di Bandung. 

Kunjungan Presiden Soekarno di Rabat (ibu kota Maroko) tersebut membuat 
Raja Mohammed V merasa tersanjung, karena Presiden Soekarno merupakan satu-
satunya perwakilan negara yang pertama kali mengunjungi Maroko sejak 
kemerdekaannya di tahun 1956. Sebagai kenang-kenangan Presiden Soekarno, maka 
Raja Mohammed V memberi nama jalan penting di Kota Rabat dengan nama Rue 
(jalan) Soekarno, Rue Bandung, dan Rue Jakarta. Sedangkan Presiden Soekarno pun 
mengambil nama “Casablanca” (kota perdagangan terpenting dan kota pelabuhan di 
Maroko) sebagai nama jalan di Jakarta. Peristiwa 50 tahun yang lalu tersebut sebagai 
pijakan dan landasan terpenting pemimpin dua negara untuk mengadakan hubungan 
bilateral yang lebih baik di segala bidang. 

Saat ini hubungan bilateral RI–Maroko sedang ditata ke arah yang lebih nyata. 
Hubungan bilateral di bidang politik adalah dengan adanya kunjungan kenegaraan 
Perdana Menteri Maroko Abbas El Fassi di Jakarta untuk membahas peningkatan 
hubungan RI–Maroko yang telah terjalin sebelum negara Maroko merdeka dari 
Perancis tahun 1956. RI dan Maroko banyak mempunyai persamaan seperti sama-
sama menjadi anggota GNB (Gerakan Non Blok), OKI (Organisasi Konferensi Islam), 
dan Kelompok 77. Penduduknya pun mayoritas beragama Islam. Bahkan penduduk 
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Muslim Maroko sebesar 99 % dari total penduduk di negara tersebut. Maroko juga 
telah menjalin kerjasama dalam Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa 
(UE), USA, Turki, Yordania, Tunisia, Mesir dan Persatuan Emirat Arab (PEA). Hal 
ini menjadi kesempatan yang besar bagi Indonesia yang menjadikan Maroko sebagai 
batu loncatan untuk memasarkan produk ekspor di negara-negara tersebut. Apalagi 
masyarakat Maroko pun sangat menyukai produk-produk buatan Indonesia. 

Maroko adalah negara yang sangat mengutamakan pendidikan bagi warganya, 
yaitu dengan menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat S3. Kerjasama RI–
Maroko di bidang pendidikan pun sedang digalakkan. Hal senada diungkapkan Duta 
Besar Indonesia untuk Maroko Tosari Widjaja yang mengatakan bahwa hubungan RI–
Maroko di bidang pendidikan sangat diharapkan. Seperti diadakannya pertukaran 
mahasiswa dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia yang mau 
melanjutkan pendidikannya di Maroko dalam bidang agama maupun mahasiswa 
Maroko yang akan belajar di Indonesia. Setiap tahunnya Maroko memberikan 
kesempatan maksimal 15 mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmunya di perguruan 
tinggi Maroko melalui beasiswa dan membebaskan biaya visa. Kesempatan yang 
sangat baik agar tidak boleh terlewatkan bagi mahasiswa Indonesia. 

Duta Besar Maroko untuk Indonesia Mohamed Majdi mengatakan, Maroko saat 
ini sedang mengembangkan industri pariwisata dengan mengeluarkan kebijakan “open 
sky” yang berarti membuka perusahaan penerbangan mancanegara memasuki wilayah 
udara Maroko. Duta Besar pun sangat menekankan hubungan bilateral RI–Maroko 
agar ditingkatkan ke masa depan untuk dua belah pihak. Keadaan Maroko sangat 
kondusif sekarang ini yang sangat berbeda jauh dengan negara-negara tetangga di 
sekitarnya, seperti Mesir, Tunisia dan Yaman yang sedang bergejolak. 

Raja Maroko sangat memahami kebutuhan rakyatnya dan memerintah dengan 
kebijakan yang berpihak pada rakyatnya. Karena itu, tidaklah mungkin rakyat 
membangkang untuk menggulingkan kekuasaan pemeritah yang baik kepada rakyat. 
Indonesia pun tidak khawatir untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Maroko, 
meskipun gejolak di Timur Tengah sangat luar biasa. 

Kerjasama RI–Maroko di bidang ekonomi adalah peningkatan kerjasama dalam 
penjualan pupuk fosfat (penghasil utama Maroko) dari perusahaan milik negara 
Indonesia “Gresik” dengan perusahaan milik Maroko selama 3 tahun. Yang 
volumenya tetap surplus dengan total angka sebesar USD 110 juta atau setara Rp 1,1 
triliun. Fosfat sangat diperlukan Indonesia untuk bahan pengolahan kelapa sawit dan 
penciptaan bahan alternatif pengganti BBM. Apalagi cadangan minyak dunia semakin 
menipis dan mahal, maka Indonesia memerlukan alternatif lain. Pemerintah Maroko 
dan Indonesia melalui Bappenas merumuskan kebijakan agar hubungan dua negara 
bisa lebih ditingkatkan ke arah yang lebih maju. 

Pertukaran pentas budaya antara Indonesia dan Maroko juga sering diadakan 
untuk memperkenalkan budaya dua negara agar bisa dimengerti masyarakat kedua 
negara. Jangan heran, jika Maroko menganggap Indonesia sebagai “saudara kandung”. 
Karena saking dekat dan eratnya persaudaraan kedua negara, lebih dari 50 tahun lalu. 
Meskipun jarak Indonesia–Maroko hampir sepertiga jarak keliling bumi, tidak 
menyurutkan hubungan pesahabatan kedua negara. Indonesia pun harus banyak 
belajar dari Maroko, karena saat ini pendapatan per kapita masyarakat Maroko lebih 
dari USD 3.500, lebih tinggi dari masyarakat Indonesia yang berkisar pada angka 
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USD 2.000. Karenanya perlu ada hubungan kerjasama yang lebih konsisten dan nyata 
antara dua negara. 

Konsistensi hubungan RI–Maroko ke masa depan sangat tergantung pada peran 
aktif pemerintah masing-masing kedua negara sebagai pembuat kebijakan. Dukungan 
dari masyarakat dua negara tersebut juga sangat membantu untuk terciptanya 
hubungan bilateral yang dinamis. Peranan pihak swasta, pendidikan dan lembaga-
lembaga yang terlibat di dalamnya harus didukung secara maksimal agar bisa 
meningkatkan nilai hubungan bilateral dua negara. Kita ingin menunjukkan kepada 
Maroko, bahwa hubungan serius yang telah terjalin perlu ditindaklanjuti dengan 
tindakan-tindakan yang konkrit agar bisa berlanjut lama. Karena Maroko cenderung 
melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa Eropa, maka di saat Maroko merenda 
hubungannya dengan Indonesia, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. 
Maroko juga ingin menjajal hubungan bilateral di bidang lain selain bidang politik, 
ekonomi, pendidikan, sosial budaya. 

RI–Maroko dewasa ini saling mempererat hubungan dalam berbagai bidang. 
Kita semua berharap agar hubungan tersebut bisa dilaksanakan sebaik mungkin dan 
bisa menghasilkan manfaat untuk memperbaiki perekonomian, khususnya masyarakat 
Indonesia di masa depan. Pemerintah Indonesia pun sangat optimis manfaat yang 
dihasilkan dari hubungan tersebut bisa berlangsung lama. Masyarakat menunggu hasil 
yang nyata, begitu juga Maroko. Dua negara saling menakar sejauh mana manfaat 
positif hubungan bilateral dua negara yang telah terbina tersebut. RI–Maroko bagaikan 
dua sisi mata uang yang masing-masing saling membutuhkan untuk kelangsungan 
hidup bangsa. 
 
 

Casmudi, mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar 
e-mail: rcasmudi_erfacc@yahoo.com 
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Mengintip Maroko: 
Kisah 3 Blogger Indonesia ke Maroko 

 
Oleh: Khairul Faiz 

 
Saya ingin kehidupan yang menantang dan penuh dengan penaklukan. Saya 

ingin mengunjungi tempat-tempat asing dan mencicipi lika-liku kehidupan manusia 
yang warna-warni, bernafas dari pengalaman orang lain. Dan akhirnya menemukan 
inspirasi dari sudut sempit kehidupan saya yang selama ini tampak datar. 

Berangkat dari angan-angan itu, saya pun memulai perjalanan saya ke Maroko, 
Negeri Seribu Benteng yang memadukan kultur budaya Arab dan Eropa. Perjalanan 
menggetarkan yang menempuh jarak 0 km dari sekotak layar di hadapan saya. Saya 
pun mengintip Maroko dari 3 kisah blogger Indonesia yang pernah ke Maroko. 

Seorang blogger asal Cilacap, Burhan Ali, menceritakan kepada dunia 
bahwasanya beliau merasa menjadi mahasiswa yang paling beruntung karena bisa 
menimbah ilmu di Maroko. Melalui sebuah karya tulisnya, beliau bercerita tentang 
kisah romantisme Indonesia-Maroko yang berawal dari sejarah. Beliau bertutur 
meskipun Indonesia dan Maroko dipisahkan oleh jarak yang melebihi sepertiga 
lingkaran bumi, tidak menghalangi kerjasama antara dua negara. Bahkan Maroko 
seringkali menyebut Indonesia sebagai “akh syaqiq” yang berarti “saudara kandung”. 

Semakin lama, saya pun terlarut dalam cerita beliau. Terlebih ketika beliau 
bercerita tentang sejarah Indonesia-Maroko di pertengahan Abad 14 Masehi, ketika itu 
Ibnu Batutah, seorang musafir terkenal, melakukan perjalanan dari Maroko menuju 
Mesir, India, hingga tiba di Indonesia tepatnya di Samaudra Pasai, Aceh. Cerita 
sejarah Indonesia-Maroko pun berlanjut, 4 tahun sejak Maroko meraih kemerdekaan 
dari kolonial Perancis pada tahun 1956, Presiden Soekarno berkunjung ke Maroko 
bertemu Raja Mohammed V. Soekarno merupakan presiden pertama yang berkunjung 
ke Maroko. Selain itu Soekarno juga dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang 
membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

Dari kunjungan persahabatan itulah, yang membuat Raja Mohammed V 
memberi kenang-kenangan khusus bagi Soekarno yaitu penamaan jalan yang 
mengambil namanya yaitu Rue (jalan) Soekarno di jantung Kota Rabat, ibukota 
Kerajaan Maroko. Tidak hanya jalan Soekarno saja yang ada di Kota Rabat ada lagi 
nama jalan yaitu Rue (jalan) Bandoeng dan jalan Jakarta. 

Sebaliknya, Presiden Soekarno pun mengambil nama Casablanca sebagai nama 
jalan terpenting dan tersibuk di Jakarta, Indonesia. Casablanca ini diambil dari nama 
kota perdagangan dan pelabuhan penting di Maroko. Ternyata kunjungan itu 
membawa banyak cerita persahabatan yang bisa kita rasakan hingga hari ini. 

Kunjungan tersebut juga merupakan awal mula didirikannya kedutaan besar 
Republik Indonesia di Rabat yang pada awalnya bertempat di Agdal. Selain itu Warga 
Negara Indonesia juga dibebaskan visa untuk masuk ke negara Maroko yang bisa kita 
rasakan hingga sekarang terutama bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Maroko. 
Sungguh membuat saya terharu dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. 

Tidak hanya itu, harmonisme Indonesia dan Maroko semakin tampak jelas saat 
Indonesia turut berpartisipasi di Festival Teatre International untuk Pemuda XI di 
Taza, Maroko. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, menampilkan Sendratari 
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Ramayana yang sedikit menyimpang dari aslinya. Dan itu merupakan pertama kalinya 
kisah Ramayana dilakonkan dalam bahasa Arab. 

Cerita lain dituliskan oleh Dedy W. Sanusi, seorang mahasiswa Indonesia yang 
menerima beasiswa S2 di Maroko melalui Agence Marocaine de Cooperation 
Internationale (AMCI). Beliau juga mengaku senang bisa belajar Islam di Maroko. 
Beliau bercerita banyak tentang dosen-dosennya selama di Maroko yang sangat 
ramah. Nyaris tidak pernah berkata “tidak” ketika dimintai sesuatu, bahkan salah 
seorang dosennya yang bernama Dr Abdullah As-Syarif membuka pintu rumah dan 
perpustakaan pribadinya setiap hari untuk memenuhi rasa ingin tahu murid-muridnya 
yang berasal dari Indonesia. 

Beliau juga menuturkan keinginannya untuk mendirikan lembaga penelitian 
Islam Indonesia-Maroko. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Maroko lebih dari 
sekedar hubungan diplomatik, tetapi juga intelektual dan keagamaan. Misalnya, kitab 
al-Ajrumiyah, yang dikarang ulama Maroko Syekh Shanhaji. Kitab itu sangat akrab 
dengan kalangan pesantren di Indonesia. Begitu juga dengan Tarekat Tijaniyah yang 
berpusat di Fes, memiliki banyak pengikut di Indonesia. Cirikhas keberagamaan yang 
moderat, seimbang dan toleran sama-sama berlaku di Maroko dan Indonesia. Atas 
dalih itulah beliau menyimpukan, banyak hal yang harus dipelajari bersama untuk 
menguatkan hubungan persahabatan dua negara untuk memberikan model Islam yang 
selalu sesuai dengan perkembangan dunia. 

Cerita terakhir datang dari seorang blogger yang tidak menyebutkan namanya. 
Beliau seringkali menyebut dirinya “Sang Penjelajah Maroko”. Sepertinya nama itu 
tepat untuknya, karena beliau sangat sering menulis tentang keindahan Maroko. 
Dalam blognya, beliau banyak menampilkan foto-foto Maroko yang benar-benar 
membuat saya berdecak kagum. 

Mata saya tertuju pada sebuah gambar kota tua di Maroko yakni Meknes, kota 
tua peninggalan bangsa Romawi yang sangat eksotis dengan bangunan Romawi yang 
tampak kokoh. Gambar gurun pasir di kota ini juga membuat saya terhanyut. Apalagi 
melihat siluet keemasan dengan beberapa bayangan unta di sana. Susah rasanya 
menyembunyikan letupan rasa kagum terhadap Maroko. 

Dan akhirnya ketiga cerita blogger di atas memberi saya banyak pengalaman. 
Entah suatu hari impian saya untuk ke Negeri Seribu Benteng itu bisa terwujud atau 
tidak. Tapi yang terpenting, saya bisa berbangga menjadi bangsa Indonesia. Bangsa 
yang dianggap sebagai saudara kandungnya bangsa Maroko. 50 tahun sudah 
persahabatan ini berlangsung, dan semoga akan terus berlanjut, hari ini, besok, dan 
mungkin untuk selamanya hingga persahabatan itu akan kutitipkan ke anak cucu 
kelak. Besar harapannya, suatu saat kerjasama ini mengalami ekspansi, tidak hanya 
bidang pendidikan, tetapi juga bidang pariwisata, budaya, ekonomi, keamanan dan 
lain-lain. 
 
 

Khairul Faiz, mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang 
e-mail: faizlagi@ovi.com 
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Sister City, 
Pererat Persahabatan Indonesia-Maroko 

 
Oleh: Nikolas Anova 

 
Di era globalisasi ini, hampir semua negara saling dihubungkan dengan berbagai 

kerjasama, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Indonesia dan Maroko 
merupakan dua negara yang juga termasuk dalam bagian itu. Selain berhubungan 
dengan negara-negara lain, Indonesia dan Maroko juga saling menjalin hubungan. 
Hubungan itu diawali pada Abad XIV Masehi, ketika musyafir terkenal dari Maroko 
bernama Ibnu Batutah singgah di Kerajaan Samudera Pasai, Aceh. Lama-kelamaan 
hubungan itu bermetamorfosis menjadi persahabatan melalui pengukuhan pada tahun 
1960, tepatnya ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Maroko. Pengukuhan 
persahabatan itu dilakukan dengan saling memberikan penghargaan antara Presiden 
Soekarno dengan Raja Mohammed V (pemimpin Maroko saat itu). Selain itu 
pengukuhan juga terjadi lewat penamaan 3 jalan di Kota Rabat dengan nama 
Soekarno, Jakarta, dan Bandung. Selain itu salah satu jalan utama di Jakarta diberi 
nama Casablanca yang merupakan kota perdagangan terpenting di Maroko. 
Pengukuhan unik itu pula yang menyebabkan spesialnya persahabatan dua negara 
tersebut dibandingkan hubungan dengan negara lain. 

Melihat persahabatan Indonesia-Maroko yang hingga kini masih berjalan, 
diharapkan agar hubungan itu tetap bertahan dan semakin erat. Bukti adanya harapan 
itu tercermin salah satunya dalam pernyataan pemerintah Maroko yang ingin 
meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan 
kebudayaan (kapanlagi.com). Didasarkan pada harapan itu, penulis mengusulkan 
sebuah gagasan yaitu perlu diperbanyaknya penerapan konsep sister city (kota 
kembar/bersaudara) antara Indonesia-Maroko untuk mempererat persahabatan dua 
negara itu. 

Sister city adalah konsep penggandengan dua kota berbeda lokasi dan 
administrasi politik dengan tujuan mempermudah terjalinnya kontak sosial 
antarpenduduk dua kota itu serta hubungan dalam bidang-bidang lain yang telah 
disepakati. Dua kota yang berhubungan lewat konsep itu umumnya memiliki 
persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Sister city bisa 
diterapkan antarkota yang berbeda negara maupun yang senegara. 

Sampai saat ini, hanya satu penerapan konsep sister city antara Indonesia dan 
Maroko yaitu Kota Jakarta dengan Casablanca. Jumlah yang sedikit untuk umur 
persahabatan Indonesia-Maroko yang hampir 51 tahun. Manfaat yang diperoleh pun 
kecil, bila dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh jika konsep tersebut lebih 
banyak diterapkan di antara dua negara tersebut. 

Banyak manfaat yang bisa diperoleh Indonesia dan Maroko apabila dua negara 
tersebut lebih banyak menerapkan sister city dalam hubungannya. Beberapa manfaat 
itu misalkan, timbul hubungan yang lebih people to people antar Indonesia-Maroko. 
Memang selama ini hubungan kedua negara itu sebagian besar hanya dilakukan 
antarpetinggi masing-masing negara. Manfaat berikutnya, semakin optimalnya 
kerjasama di bidang pendidikan. Dengan terlaksananya gagasan (jumlah sister city 
diperbanyak) itu, akan semakin terlihat bahwa banyak potensi pendidikan yang bisa 
dikerjasamakan kedua belah pihak. 
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Manfaat berikutnya bisa meningkatkan volume perdagangan. Hal tersebut 
karena antara Indonesia dan Maroko akan lebih saling mengetahui tentang barang 
komoditi yang diproduksi apabila gagasan itu terimplementasikan. Tahun 2009 
tercatat nilai perdagangan antara dua negara itu masih kurang dari USD 90 juta, 
jumlah itu masih tergolong rendah bila dibandingkan nilai perdagangan Indonesia 
dengan negara-negara selain Maroko. 

Manfaat gagasan itu juga bisa mewabah ke bidang pertanian. Bidang pertanian 
merupakan bidang yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di dua negara itu. 
Pernah 5 orang Maroko berlatih cocok tanam di Kabupaten Gunung Kidul yang 
memiliki kondisi tanah mirip Maroko. Hubungan semacam itu bisa saja lebih 
ditingkatkan bila konsep sister city diterapkan antara kabupaten Gunung kidul atau 
kota pertanian Indonesia lain dengan kota pertanian di Maroko. Selain itu kerjasama 
riset di bidang pertanian bisa saja menjadi lebih bervariasi daripada saat ini. Akhirnya 
nanti, pertanian dua negara tersebut bisa lebih berkembang lagi. 

Wabah manfaat gagasan itu juga bisa menular pada bidang pariwisata. Indonesia 
memiliki Pulau Bali sebagai tempat pariwisata yang paling dikenal di mancanegara, 
sedangkan Maroko memiliki kota Agadir sebagai resor pariwisata terbesar di Maroko. 
Apabila kota Denpasar sebagai pusat Pulau Bali dan Kota Agadir menjalin hubungan 
sister city, masing-masing kota itu kemungkinan besar bisa lebih memajukan bidang 
pariwisatanya dengan cara saling belajar satu sama lain. 

Itulah beberapa dari banyak manfaat yang bisa diperoleh Indonesia dan Maroko. 
Secara umum, manfaat itu berupa semakin berkembangnya hubungan di bidang 
tertentu yang dulu sudah terjalin, atau bisa timbul hubungan baru di bidang lain. 
Kemudian berawal dari banyaknya manfaat yang diperoleh dua negara lewat 
banyaknya diterapkan hubungan sister city. hal tersebut akan menyebabkan 
persahabatan yang sudah terjalin selama ini bisa lebih dipererat lagi. 

Didasarkan pada manfaat-manfaat itu, konsep sister city sebaiknya diperbanyak 
lagi penerapannya dalam hubungan Indonesia-Maroko. Tidak perlu ragu, karena 
Indonesia dan Maroko cocok untuk saling bekerjasama dalam konsep sister city. Hal 
tersebut karena di masing-masing negara itu memiliki hal-hal yang mendukung. Dan 
hal-hal itu dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu kesamaan dan perbedaan. 
Kesamaan adalah hal yang bisa memperlicin proses penerapan konsep sister city. 
Sedangkan perbedaan menjadi hal yang bisa memotivasi masing-masing negara untuk 
menjalin hubungan sister city. Motivasi itu bisa berupa keinginan untuk saling belajar, 
berbagi, dan melengkapi agar bisa berkembang menjadi lebih baik. 

Terdapat beberapa kesamaan Indonesia-Maroko yang mendukung lebih banyak 
diterapkannya sister city. Misal, kesamaan dalam hal jumlah penduduk Islam yang 
mendominasi tetapi tetap menghormati pemeluk agama lain dan menghargai 
persamaan gender. Kesamaan kebijakan dan pandangan dalam menyikapi berbagai isu 
internasional. Bidang pertanian dan perikanan yang sama-sama berpengaruh besar 
dalam perekonomian dua negara tersebut. Sama-sama memiliki keindahan alam yang 
menjual. Serta kesamaan historis yaitu sama-sama negara yang dulu berjuang 
melawan penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. 

Beberapa perbedaan juga mendukung diterapkannya sister city dalam jumlah 
banyak. Misalkan, perbedaan budaya yang patut dikedepankan dalam memotivasi 
penerapan gagasan itu. Perbedaan pendidikan terutama tentang Islam di mana baik 
Indonesia dan Maroko memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga patut untuk 
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lebih saling dibagi lewat gagasan tersebut. Perbedaan komoditas barang yang 
dihasilkan juga dapat memotivasi banyak terjalinnya sister city yang khusus terfokus 
pada perdagangan. Sama halnya pada perbedaan hasil riset terutama di bidang 
pertanian dan perikanan. 

Itulah penjabaran tentang perlunya lebih banyak diterapkan konsep sister city 
dalam hubungan Indonesia-Maroko. Sebagai tambahan, tidak hanya kuantitas 
hubungan sister city saja yang ditingkatkan, tetapi juga secara kualitas. Hal tersebut 
demi persahabatan kedua negara yang hingga kini masih berjalan harmonis, menjadi 
lebih erat di masa depan. Mengenai implementasi gagasan ini, tinggal tergantung pada 
bagaimana pihak terkait menanggapi tulisan ini, terima kasih. 
 
 

Nikolas Anova, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta 
e-mail : nikolasanova@yahoo.co.id 
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Filosofi Kaizen, 
Jaminan Mutu Hubungan RI-Maroko Bidang Pertanian 

 
Oleh: Maulana Nuril Huda 

 
Dalam hubungan diplomatik antarnegara, tentunya banyak harapan yang 

diinginkan antara negara tersebut, terutama dalam kemajuan pembangunan negara dan 
kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Kualitas hubungan kerjasama yang 
terbentuk dapat menciptakan suatu keharmonisan dan kepercayaan dalam 
berkontribusi untuk pengembangan negara ke arah yang lebih baik, terutama dalam 
hal pemenuhan kebutuhan nonmigas suatu negara khususnya di bidang pertanian. 

Bidang petanian sebagai peluang dalam perkembangan pembangunan negeri dan 
merupakan suatu hal pokok yang krusial dalam pemenuhannya, mengingat jumlah 
permintaan dan kebutuhan akan pangan semakin meningkat seiring pertumbuhan 
masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bergerak dibidang 
pertanian, yang merupakan daerah tropis yang memiliki banyak komoditi yang dapat 
diunggulkan dalam bidang pertanian khususnya untuk pengembangan ekspor. 
Demikian halnya dengan Maroko yang juga memiliki potensi perkembangan di bidang 
pertanian. 

Hal ini akan semakin membuka peluang dua negara untuk meningkatkan ekspor 
dan impor yang telah dilakukan selama ini. Seperti yang sampaikan oleh Rohman 
(dalam Pewarta Indonesia 2011) bahwa pada tahun 2009 tercatat ekspor RI ke Maroko 
sekitar USD 55.081 ribu dan impor RI dari Maroko USD 19,37 ribu. Dalam hal ini 
ekspor Indonesia meliputi migas dan nonmigas. Sedangkan ekspor Maroko meliputi 
asam fosfat dalam skala besar. Produk Indonesia yang berpotensi merebut pasar di 
Maroko antara lain: rempah, kopi, mete, minyak sawit dan teh hijau. Sedangkan 
potensi Maroko yang dapat dimanfaatkan Indonesia adalah jeruk yang mutunya cukup 
bagus. Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antarnegara dapat menjadi salah 
satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 
efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang pertanian yang 
menyangkut kepentingan lintas negara. 

Untuk menjamin peningkatan kualitas mutu kerjasama di bidang pertanian, 
diperlukan pedoman penjaminan mutu kualitas hubungan diplomatik yang akan 
dilaksanakan. Dalam hal ini menekankan siklus PDCA (plan, do, check, action) yang 
akan menghasilkan Kaizen atau pengembangan berkelanjutan (continuous 
improvement) yang berorientasi pada manajemen. Kaizen merupakan penyempurnaan 
berkesinambungan yang melibatkan setiap orang baik upper maupun lower 
management, sampai karyawan. Filsafat Kaizen menganggap bahwa cara hidup 
memerlukan penyempurnaan berkelanjutan, baik cara kerja, kehidupan sosial, maupun 
rumah tangga. Kaizen adalah konsep payung yang mencakup sebagian besar praktis 
“khas Jepang” yang terkenal di seluruh dunia. Konsep payung tersebut meliputi 
orientasi pelanggan, pengendalian mutu terpadu, robotik, gugus kendali mutu, sistem 
saran, otomatisasi, disiplin di tempat kerja, pemeliharaan produktivitas terpadu, 
kamban, penyempurnaan mutu, tepat waktu, tanpa cacat, aktivitas kelompok kecil, 
hubungan kooperatif karyawan-manajemen, dan pengembangan produk baru yang 
merupakan konsep yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas hubungan 
kerjasama suatu negara. 
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Aktivitas yang paling menonjol dalam konsep payung ini adalah pengendalian 
mutu terpadu, gugus kendali mutu dan sistem saran. Pengendalian mutu terpadu 
adalah kegiatan Kaizen yang terorganisasi dan melibatkan semua orang dalam sebuah 
perusahaan, baik manajer maupun karyawan dalam usaha yang saling berkaitan untuk 
menyempurnakan kegiatan di setiap tingkat. Kegiatan yang telah disempurnakan ini 
ditujukan untuk membantu sasaran fungsional silang seperti mutu, biaya, jadwal, 
pengembangan tenaga kerja, dan pengembangan produk baru. Tujuan kegiatan ini 
terutama untuk menghasilkan produk yang lebih memuaskan sehingga dalam ekspor 
produk pertanian nantinya dapat terjamin kualitasnya. 

Kisah Kaizen adalah format yang telah dibakukan guna mencatat kegiatan 
Kaizen yang dilakukan oleh kegiatan kelompok kecil seperti gugus kendali mutu (QC) 
dan sebagainya. Format standar ini juga digunakan untuk melaporkan kegiatan Kaizen 
yang dilakukan oleh staf maupun manajer. Kisah Kaizen mengikuti pola siklus PDCA 
(Plan, Do, Check, Act). Kisah Kaizen mencakup langkah-langkah standar sebagai 
berikut (Anonymous, 2011): 
1. Menetapkan tema 
2. Latar belakang dan sasaran 
3. Menentukan penyebab, melakukan analisis terhadap data guna menetapkan akar 

penyebab masalah 
4. Menetapkan tindak penanggulangan, berdasarkan pengkajian data 
5. Menerapkan tindak penanggulangan 
6. Memastikan hasil dan dampak penanggulangan 
7. Menetapkan atau mengubah standar yang ada guna mencegah terulangnya masalah 
8. Evaluasi dan rencana lanjut 

Berdasarkan siklus PDCA, langkah 1-4 merupakan perwujudan dari penyusunan 
rencana (Plan-P). Langkah ke-5 berkaitan dengan langkah melaksanakan (Do-D), 
langkah ke-6 mengacu pada kegiatan periksa (Check-C) dan langkah ke-7 dan 8 
berkaitan dengan tindak lanjut (Act-A). Berbeda dengan langkah plan, check dan act, 
dalam tahap do terdapat siklus PDCA lagi yang termasuk dalam Kaizen berorientasi 
pada kelompok dan individu. Di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang menonjol 
dari sistem payung Kaizen. Format kisah Kaizen membantu dalam memecahkan 
masalah berdasarkan analisis data. Salah satu keunggulannya adalah membantu 
manajer dalam menggambarkan dan mengkomunikasikan proses pemecahan masalah 
yang dihadapinya. 

Filosofi Kaizen yang diterapkan dalam hubungan diplomatik pertanian. Hal ini 
berkaitan dengan perencanaan (Plan) penjaminan mutu, meliputi penetapan kebijakan 
mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan 
prosedur untuk pencapaian tujuan mutu pertanian. Pelaksanaan atau Do merupakan 
tahap inti yang di dalamnya terdapat siklus PDCA tersendiri. Dalam tahap Do ini 
terdapat sistem kendali mutu yang berfungsi menghasilkan sekaligus menjaga kualitas 
atau mutu hubungan di bidang pertanian. 

Agar pelaksanaannya lebih efektif, dibentuk suatu tim sukses yang memiliki 
hubungan informal dan jauh dari kesenjangan hierarki. Aktivitas dalam kelompok ini 
meliputi sistem kendali mutu. Dalam sistem kendali mutu juga terdapat sistem saran. 
Menindak lanjuti tahap pelaksanaan Do, terdapat tahap pemeriksaan (check). Tahap 
ini dilakukan oleh manajemen dan atau inspektur untuk mengevaluasi dan mencari 
kelemahan, kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya. Proses 
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evaluasi juga bisa dilakukan dengan sistem saran, dimana sistem ini berorientasi pada 
individu seperti yang telah dipaparkan dalam tahap Do. Tahap selanjutnya adalah 
tindakan (Act) yang melakukan proses pengambilan langkah positif untuk usaha 
selanjutnya. Tindakan di sini mengacu kepada tindakan penyempurnaan dan 
menetapkan standar baru sebagai acuan untuk menghindari terjadinya pengulangan 
kesalahan di masa mendatang. Setelah semua tahap dalam siklus PDCA dijalankan, 
kemudian proses ini terus berputar menjadi siklus SDCA (Standardize, Do, Check, 
Act) yang merupakan usaha untuk menstabilkan siklus PDCA. 

Penerapan Kaizen yang dibutuhkan adalah konsep Kaizen yang berorientasi 
pada penjaminan mutu. Orientasi ini menekankan pada proses perbaikan dan 
membudayakannya, sehingga setiap orang yang bersangkutan dapat mempertahankan 
kualitas dari produk yang dihasilkan, hubungan kerjasama, gugus kendali mutu, dan 
sistem saran yang menjadi kegiatan utamanya dalam menetapkan standar bagi 
pekerjaan karyawan dan merancang produk atau proses yang tepat, sehingga kualitas 
luaran yang dihasilkan dapat benar-benar bermutu dan memberikan nilai tambah 
dalam pencapaian hubungan diplomatik Indonesia–Maroko untuk lebih baik dan 
terjamin keberlanjutannya. 
 
 

Maulana Nuril Huda, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang 
e-mail: avesena.mnh89@yahoo.com 
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‘Jas Merah’ Hubungan RI-Maroko 
 

Oleh : Ni Nyoman Ayu Suciartini 
 

Merekam jejak sejarah, membantu sebuah negara dapat berdiri kokoh 
menyuarakan perdamaian dalam jalinan persahabatan. Sejarah menjadi pijakan awal 
bagi generasi penerus untuk mengembangkan sayap, menyambut hubungan yang lebih 
harmonis antara negara-negara di belahan dunia. Pembukaan hubungan ini akan 
memiliki nilai strategis dari berbagai lini. Lini politis, ekonomi, hubungan antar 
masyarakat maupun dari lini perlindungan WNI, misalnya. Indonesia, salah satu 
negara yang tergolong aktif dalam menjalani hubungan kerja sama dengan beberapa 
negara dalam forum internasional. Tanpa disadari hubungan diplomatik semacam ini 
semakin membawa pengaruh besar untuk kejayaan NKRI, di samping beberapa hal 
yang memang bersifat paradoks. 

Lebih 50 tahun silam, Indonesia mengawali hubungan diplomatik dengan negara 
Maroko yang ditandai penyerahan surat kredensial Duta Besar Nazir Pamontjak 
kepada Raja Maroko, Muhammed V. Inilah gaung ‘JAS MERAH’ (Jangan Sekali-kali 
Melupakan Sejarah) yang tidak boleh luput dari perhatian publik. Awal sebuah 
kebersamaan indah yang patut dibina RI- Maroko, juga kita para generasi penerus 
bangsa. Bung karno, petinggi Kerajaan Maroko, serta pejuang yang terlibat pada 
perjanjian di masa lalu ini akan tersenyum bangga melihat tali persaudaraan yang 
masih terajut secara harmonis hingga memasuki usia perak. 

Negeri Maghribi (matahari terbenam), Maroko adalah sebuah negara kerajaan 
yang berada di wilayah Afrika Utara, sedangkan Indonesia merupakan negara 
demokrasi yang berada di wilayah Asia Tenggara. Jarak geografis yang terbentang di 
antara keduanya, tidak lantas memupuskan harapan untuk berjabat tangan menyatakan 
bahwa kedua negara itu sebagai “Akh Syaqiq” (saudara kandung). Kenangan khusus 
yang menjadi potret kedamaian RI-Maroko tercermin dari kunjungan Presiden RI 
pertama, Bung Karno pada 2 Mei 1960 yang akhirnya menjadi sejarah di Kerajaan 
Maroko dengan adanya nama sebuah jalan berlabel ‘Rue Suekarno’ di jantung kota 
Rabat, Ibukota Maroko. Pun Bung Karno menyematkan nama Casabalanca, kota 
perdagangan dan pelabuhan Maroko sebagai salah satu nama jalan terpadat di Jakarta, 
Indonesia. Peristiwa 51 tahun lalu itu mungkin tidak banyak diketahui generasi 
penerus, namun itulah sejarah yang tak dipungkiri membuat Indonesia lebih terkenal 
peradabannya di mata internasional. 

Negeri matahari terbenam, Maroko memberi wahana baru bagi Indonesia untuk 
menyimak potret keharmonisan. Di Maroko orang sangat menikmati hidupnya karena 
raja sangat peduli kepada rakyat. Sungguh luar biasa, terlihat hubungan antar umat 
beragama terjaga dengan sangat baik. Tidak ada sekat-sekat pemisah partai politik, 
organisasi keagamaan, latar kultural, semua dirangkul dalam hangatnya kenyamanan. 
Indonesia, melalui beberapa kader-kadernya yang tersebar di negeri seribu benteng itu 
bisa menyerap ilmunya dan merealisasikan keharmonisan itu di negeri Indonesia. 

Di Maroko, pendidikan merupakan hal utama. Melalui berbagai program, pihak 
Kerajaan Maroko memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada seluruh rakyatnya, 
sekolah gratis hingga jenjang S-3 di universitas. Kebijakan ini juga mengimbas pada 
hubungan bilateral yang terbina dengan Indonesia, melalui AMCI, Maroko 
menawarkan beasiswa guna belajar di institusi pendidikan, khususnya Universitas 
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Qarawiyyin. Walaupun tertatih, namun cukup banyak mahasiswa Indonesia yang 
tertarik melanjutkan studi di Maroko, terutama bagi mereka yang ingin mendalami 
nuansa islami. Mengapa harus Maroko? Bukankah Mesir atau Saudi Arabia adalah 
tempat perburuan terbanyak untuk belajar hal yang sama? Ya…karena Maroko adalah 
cerita baru (jawaban atas pilihan mereka). Inilah yang menjadi pionir penggerak 
pemerintah Indonesia menginginkan hubungan bilateral tetap terjalin agar mahasiswa 
Indonesia mendapatkan jatah untuk melanjutkan studi ke Maroko, dan menambah 
cerita baru di Negeri Matahari Terbenam itu. 

Sikap positif dan dukungan yang diberikan pihak Maroko terhadap negara 
Indonesia, sudah sepatutnya disambut baik untuk memperkenalkan Indonesia melalui 
budaya-budaya yang khas di negeri ini agar semakin merasuk di tingkat Internasional. 
Indonesia yang telah menggenggam begitu banyak kemudahan, seperti perjanjian 
bebas visa dengan Kerajaan Maroko sebagai dukungan terhadap kemerdekaan Maroko 
sangat menarik dimanfaatkan untuk membina hubungan bilateral dalam dunia 
pariwisata dan perkenalan budaya. Duta besar RI untuk Kerajaan Maroko, Bapak 
Tosari Widjaja dalam acara HUT ke-65 RI yang digelar dalam kemasan ‘Indonesian 
Day’ mengharapkan agar penampilan kesenian Tari Panyembrama, Cendrawasih 
(Bali), Tarian Yapong (Betawi), Saman (Aceh), dan sederet kesenian memukau 
lainnya dapat menggugah dan menimbulkan rasa ingin tahu untuk lebih mengenal 
Indonesia kepada khlayak asing serta mengundang mereka untuk datang menjalin 
persahabatan dengan RI. 

Atas bantuan insan-insan kreatif pemuda Indonesia, nama negeri tercinta ikut 
terangkat di bidang seni budaya, terutama memukau masyarakat Maroko. Legenda 
Jawa Klasik ‘Ande-ande Lumut’ menggunakan bahasa Arab dalam Festival Teater 
Internasional Pemuda ke-12 di kota Taza, Maroko telah menghimpun sendi-sendi 
kepercayaan dunia bahwa Indonesia adalah negara yang patut diperhitungkan 
peradabannya. Lewat seni pagelaran semacam ini, pesan-pesan perdamaian dan 
persahabatan bisa dituangkan secara demokratis dan dimaknai secara mendalam bagi 
negera-negara yang menjalin hubungan diplomatik. ‘Ande-ande Lumut’ adalah jiwa 
Indonesia yang di dalamnya terekam sebuah sejarah, kisah seorang pangeran dari 
Kerjaan Kediri, Jatim bernama Kasumayuda adalah legenda bernilai sejarah yang tetap 
bernafas di negeri sendiri dan merebak ke dunia internasional. Tidak dipungkiri 
pesona sejarah mampu menyatukan negara-negara di berbagai lini, baik budaya, 
sosial, hubungan diplomatik, pendidikan, bahkan pertahanan dan keamanan sekali 
pun. 

Nilai persamaan yang terkandung pada tubuh RI dan Maroko menjadi peluang 
komunikasi andal untuk semakin memantapkan diri di kancah internasional. Indonesia 
dan Maroko sama-sama menganut kebijakan moderat dan merupakan anggota 
organisasi internasional seperti PBB, OKI, GNB, Kelompok-77, dan Komite AL-
Quds, serta nilai historisnya yang membantu hubungan diplomatik dapat berjalan 
secara beriringan. Kepercayaan ini kembali membuka peluang bagi produk dagang 
Indonesia memasuki nadi Kerajaan Maroko. Hal ini terbukti berdasar catatan KBRI, 
perdagangan RI-Maroko tahun 2005 selalu surplus yang relatif besar untuk RI. 
Implikasinya, produk RI di Maroko cukup dikenal dan diminati serta mendapat tempat 
di bursa perdagangan Maroko. Namun, hal ini patut dikembangkan dengan 
membentuk wadah yang mampu menampung aspirasi dan saran dalam peningkatan 
hubungan dagang, yang merambah hubungan politik, pendidikan, seni budaya, dan 
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sebagainya antara kedua negara. Maroko sebagai negara yang terletak di tepi Selat 
Gibraltar ini termashyur akan kekayaan budayanya yang juga melukiskan kisah 
sejarah. Bagi warga Indonesia yang ingin mencari referensi dan mendalami budaya 
Maroko bisa belajar dari karya sastra Maroko yang ditulis dalam beberapa bahasa. 
Masih banyak lagi ‘saling berbagi’ yang bisa kita lakukan dalam hubungan diplomatik 
RI-Maroko yang terjalin mesra. 

Hubungan diplomatik RI-Maroko yang memegang teguh ‘JAS MERAH’, 
niscaya akan langgeng di segala ranah dan lebih memantapkan diri menghadapi 
tantangan yang kian menerjang di kemudian hari. Jayalah Indonesia-Marokoku...! 
 
 

Ni Nyoman Ayu Suciartini, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja 
e-mail: uci_geg@yahoo.com 
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Memperkokoh Kerjasama 
Lewat Pernikahan Silang RI-Maroko 

 
Oleh: Umi Sarifah 

 
Suatu negara dapat bekerjasama dengan negara lain karena adanya rasa saling 

membutuhkan. Adanya kerjasama ini diharapkan antara dua negara akan mempunyai 
hubungan baik dan saling menguntungkan. Bentuk hubungan kerjasama yang selama 
ini dilakukan oleh suatu negara yaitu dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan 
budaya. 

Hubungan kerjasama Indonesia dan Maroko sudah berlangsung semenjak 
beberapa puluh tahun yang lalu. Persamaan agama, dan karakter yang menyebabkan 
hubungan ini masih berlanjut sampai sekarang. Kerjasama yang sudah dilakukan oleh 
negara Indonesia dan Maroko meliputi bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan 
budaya. 

Bidang kerjasama yang selama ini sudah terjalin meliputi bidang pendidikan 
dengan diadakannya 15 beasiswa setiap tahunnya serta pertukaran pelajar antara 
Indonesia dan Maroko. Kerjasama di bidang pendidikan ini belum maksimal, karena 
sampai sejauh ini tulisan orang Indonesia belum bisa ke tingkat internasional karena 
terkendala lemahnya penguasaan bahasa asing. Di bidang kebudayaan sudah terjalin 
dengan baik yaitu dengan ikut aktifnya Indonesia dalam Festifal Teater Internasional 
untuk Pemuda XI di Taza, Maroko. Kerjasama Indonesia-Maroko dalam bidang 
politik, selama ini berlangsung baik dan stabil karena kedua negara memiliki banyak 
kesamaan sikap dan pandangan dalam menyikapi berbagai masalah regional maupun 
internasional. Dalam hal ekonomi kerjasamanya belum terlalu optimal. 

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut nantinya diharapkan ada kerjasama yang 
baik dan menguntungkan dalam hal ekonomi. Seperti dua negara saling mengekspor 
sumber daya alam yang tidak ada di Indonesia dan Maroko. Sumber daya alam 
Indonesia yang melimpah dan beraneka ragam ini dapat menjadi sumber kemakmuran 
negara jika pengolahanya baik. Kerjasama yang baik dapat tercipta dengan baik dan 
harmonis, jika pelaku kerjasama itu saling menumbuhkan sifat menghormati, 
menghargai dan saling menyayangi. Sifat seperti itu sangat perlu untuk menjaga 
hubungan kerjasama suatu negara. Lingkup kerjasama yang selama ini sudah 
dilakukan oleh Indonesia dan Maroko, sebaiknya dipertahankan dan perlu dilakukan 
suatu upaya untuk mengoptimalkan dan memaksimalkannya. Upaya untuk 
memaksimalkan dan menjaga hubungan kerjasama ini yaitu salah satunya dengan 
cinta. Cinta yang dimaksud di sini yaitu dengan melakukan terobosan dalam hal 
pernikahan silang antara rakyat Maroko dengan rakyat Indonesia. Adanya pernikahan 
silang ini, diharapkan akan menumbuhkan sikap saling terbuka dan percaya dalam hal 
kerjasama. 

Proses pernikahan seperti ini sudah ada dalam sejarahnya seperti pernikahan 
Putri Champa dengan Kerajaan Majapahit, Kediri dengan China dan salah satu proses 
penyebaran agama Islam di Indonesia salah satunya dengan pernikahan. Tentunya 
pernikahan Indonesia dan Maroko tidak seperti pada sejarah pernikahan politik 
terdahulu. Pernikahan yang tidak memaksa, karena memang pernikahan tidak bisa 
dipaksakan. Apalagi jika berbicara menikah dengan kewarganegaraan asing yang bagi 
sebagian kalangan dianggap tidak mungkin. Kepercayaan dan kebudayaan Maroko 
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dan Indonesia yang sama menjadi peluang sekaligus kesempatan untuk meningkatkan 
kerjasama dengan jalan pernikahan antarnegara. Proses ini dapat dimulai dengan 
membuka kesempatan dan peluang pertukaran pelajar antara dua negara tersebut 
dengan menambah kuantitas yang tentunya juga berkualitas. Semakin banyaknya 
kesempatan pemuda-pemudi RI-Maroko untuk belajar lewat pertukaran pelajar, 
diharapkan semakin banyak pasangan Indonesia-Maroko yang menikah. 

Persamaan kepercayaan yaitu sama-sama Muslim sebagai agama mayoritas bisa 
menjadi faktor pendukung terjadinya pernikahan antar negara ini. Meski dalam 
pelaksanaannya nanti tidak semudah dan segampang itu. Namun perlu dicoba dan 
diaplikasikan. Perlu adanya upaya untuk saling mengenalkan pemuda-pemudi 
mengenai Maroko atau sebaliknya. Sehingga mereka kenal dan paham mengenai dua 
negara tersebut. Peran pemerintah juga sangat berpengaruh nantinya jika pernikahan 
antar dua negara ini terjadi, yakni permasalahan kewarganegaraan nanti. Namun, 
dengan koordianasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah RI dan Maroko 
semua permasalahan dapat terpecahkan, mengingat dua negara ini sudah menjalin 
hubungan kerjasama yang cukup lama yaitu 50 tahun lebih.  

Pengalaman yang cukup lama dalam menjalin hubungan kerjasama dapat 
menjadi pondasi kuat dalam mengembangkan dan mempererat hubungan kerjasama. 
Karena dua negara sudah saling mengenal dan mempunyai ikatan hubungan yang 
sudah baik. Dengan adanya pernikahan antar dua negara ini diharapkan akan 
menumbuhkan semangat kekeluargaan dalam melakukan terobosan–terobosan terkait 
kerjasama yang nantinya akan menguntungkan dua belah pihak. Hidup bernegara 
dengan sebagian rakyatnya hidup dan tinggal di negara yang bekerjasama dengan baik 
dengan negaranya. Bersatu padu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan 
berlandaskan asas kekeluargaan, tanpa adanya pemaksaan dan pelanggaran HAM. 

Hubungan kerjasama yang nantinya terbentuk diharapkan akan meningkatkan 
dan mengoptimalkan kerjasama yang selama ini sudah terjalin. Hubungan yang dekat 
dan kekeluargaan akan memberi dampak yang positif dan dapat memperlancar 
kerjasama. Kerjasama yang baik dan berlangsung secara kontinyu dan saling 
menguntungkan akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Kerjasama Indonesia 
dan Maroko yang selama ini belum maksimal diharapkan nantinya dapat berkembang 
dan menjadi contoh kerjasama dua negara yang berlangsung harmonis nan mesra 
sehingga dapat bersaing dengan negara maju lain di dunia internasional. 
 
 

Umi Sarifah, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang 
e-mail: Umi_muslim101@yahoo.com 
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Persahabatan Sepertiga Lingkaran Bumi, 
Indonesia–Maroko 

 
Oleh: Kuntari Wijayati 

 
Maroko, Negeri Seribu Benteng ini telah selama 50 tahun menjadi sahabat bagi 

Indonesia. Maroko yang terletak di belahan barat Benua Afrika merupakan negara 
berbentuk monarki konstitusional, kepala negara dipegang oleh raja secara turun-
temurun. Sejak meraih kemerdekaan pada 1956, tiga Raja Dinasti Alawi yang 
dipercaya sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad, telah memimpin Maroko, 
ketiganya adalah Raja Mohammed V, Raja Hasan II, dan Raja Mohammed VI. 
Persahabatan dua negara yang tidak terbatasi oleh jarak ini merupakan contoh 
persahabatan yang benar-benar membuka mata kita, bahwa sejauh apapun seorang 
sahabat, dia tetaplah sahabat. Bayangkan, jarak kedua negara sahabat yang melebihi 
sepertiga lingkaran bumi, namun tetap mampu menjalin hubungan akrab hingga saat 
ini. Jadi sangatlah disayangkan apabila hubungan baik ini tidak dijaga dengan baik. 

Sebenarnya, persahabatan sepanjang masa antara Indonesia–Maroko telah 
berlangsung sejak Abad XIV Masehi. Dimulai dengan Ibnu Batutah, seorang musafir 
yang melakukan perjalanan dari Maroko menuju Mesir, India, hingga akhirnya tiba di 
Kerajaan Samudera Pasai, Aceh. Begitu pula dengan salah satu sesepuh Walisanga, 
Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal dengan nama “Syeikh Maghribi” yang juga 
datang dari Maroko. 

Sebuah awal persahabatan yang baik juga telah dibangun oleh Presiden pertama 
RI, Soekarno, dengan kunjungannya ke Maroko pada tahun 1960 dalam rangka 
menjalin hubungan diplomatik secara resmi dengan Kerajaan Maroko. Beliau bertemu 
dengan Raja Mohammed V di Kota Rabat, yang kemudian menganugerahkan sebuah 
kehormatan kepada beliau, yakni pemakaian nama Soekarno sebagai salah satu nama 
jalan terpenting di Kota Rabat. Hal ini memberi inspirasi bagi Presiden Soekarno 
untuk mengambil nama sebuah kota perdagangan sekaligus kota pelabuhan tersibuk di 
Maroko sebagai nama jalan di Indonesia, yaitu Casablanca yang kini juga menjadi 
salah satu jalan terpenting dan tersibuk di Jakarta. Bahkan 5 tahun sebelum kunjungan 
Presiden Soekarno ke Negeri Matahari Terbenam ini, Maroko telah lebih dahulu 
berkunjung ke Bandung, Jawa Barat, dalam rangka manghadiri Konferensi Asia 
Afrika (KAA). 

Hal ini seharusnya mampu dijadikan batu pijakan bagi Indonesia dan Maroko 
untuk dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dan lebih spesifik, diantaranya dalam 
bidang pendidikan, budaya, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. 
Kerjasama yang sudah terjalin dalam hal pendidikan salah satunya adalah Maroko 
membantu dengan memberikan beasiswa bagi para pelajar Indonesia agar dapat 
mengembangkan pengetahuan dengan belajar langsung di Maroko. Para pelajar 
Indonesia mendapat keistimewaan, yakni dibebaskan visa untuk masuk ke Maroko. 
Tapi sayangnya, Indonesia belum memanfaatkan dengan baik beasiswa yang 
diberikan. Hal ini terlihat dengan masih kurangnya minat untuk belajar di Maroko, 
sehingga kuota yang ditentukan belum dapat terpenuhi. 

Untuk bidang pertanian, sekitar Desember 2010 lalu, Indonesia mengirimkan 
Tim Badan Litbang Pertanian ke Maroko untuk mengidentifikasi bidang penelitian 
pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk kerjasama antarinstitusi 
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RI–Maroko. Penelitian pertanian tersebut difokuskan untuk meningkatkan ketahanan 
pangan, water management (efisiensi penggunaan air), dan pengembangan varietas 
tanaman gandum agar dapat tahan terhadap kekeringan. Bahkan penelitian tidak 
berhenti hanya pada pengembangan varietas tanaman, tetapi juga penelitian mengenai 
pengembangan hewan ternak melalui rekayasa genetika. 

Lain halnya di bidang perdagangan, hingga akhir 2004, Indonesia merupakan 
mitra dagang utama Maroko di Asia Tenggara. Indonesia menempati posisi 35 di atas 
Thailand, Brunei Darusssalam, Malaysia, Philipina, dan Singapura. Jadi dapat 
dikatakan Indonesia telah berhasil memasuki pasar Maroko. Juga perlu diketahui 
bahwa produk–produk Indonesia seperti kopi, rempah–rempah, tembakau, kertas, 
furnitur, tekstil, dan barang–barang lain, ternyata sangat disukai masyarakat Maroko. 
Walaupun belum dalam skala besar, setidaknya Indonesia telah berhasil menjamah 
hati penduduk Maroko dengan barang–barang asli Indonesia. Ekspor andalan 
Indonesia ke Maroko antara lain produk makanan dan minuman, produk jadi siap 
pakai, produk setengah jadi, produk mentah hewani dan nabati, dan produk jadi 
peralatan industri. Sedangkan untuk impor, Indonesia mengimpor produk fosfat dan 
asam fosfat. 

Persahabatan Indonesia–Maroko tidak hanya sampai pada batas itu, pada 
beberapa kesempatan festival yang diselenggarakan di Maroko, Indonesia turut ambil 
bagian untuk mempertunjukkan kebudayaan di tengah masyarakat Maroko. Salah 
satunya adalah ketika diadakannya Festival Music International di Fes, Maroko, 
Indonesia menampilkan musik Marawis yang dibawakan oleh Syubbanul Akhyar dari 
Cirebon. 

Kemudian pada Festival Teater International untuk Pemuda XI di Taza, 
Maroko, KBRI di Rabat menggunakan kesempatan ini untuk mementaskan Sendratari 
Ramayana dengan menggunakan bahasa Arab dan berbagai improvisasi. Dan pada 
April 2011 lalu, di acara yang sama, Festival Teater International untuk Pemuda XII, 
Indonesia kembali menampilkan kebudayaannya, yaitu kisah Ande–Ande Lumut 
dalam bahasa Arab. 

Maroko pun menyumbangkan budayanya untuk dinikmati masyarakat Indonesia 
yang tinggal di Maroko. Rakyat Maroko mempersembahkan Tari Merak pada Asian 
Festival 2009 yang diselenggarakan oleh Asian Diplomatic Spouses Meeting bersama 
Kedutaan Besar negara Asia di Rabat. Semua yang telah dilalui bersama Maroko, 
dapat dijadikan batu loncatan agar ke depannya Indonesia dapat semakin merambah 
dunia internasional, untuk dapat meningkatkan kemampuan negara ini dalam bidang 
ekspor.  

Agar hubungan yang baik ini dapat terus terjaga, maka ada baiknya jika 
pemerintah Indonesia mampu memberikan perhatian lebih kepada negara–negara 
sahabat seperti Maroko. Jadi hubungan baik itu tidak hanya berhenti di KBRI yang 
ada di negara tersebut. Tapi benar–benar terjalin antar dua negara. Banyak pihak yang 
berharap bahwa kerjasama ini dapat terus berjalan dan hubungan yang terjalin antar 
dua negara dapat semakin erat dan semoga hubungan ini dapat terus membawa 
keuntungan bagi kedua belah pihak. 
 
 

Kuntari Wijayati, mahasiswa STMIK AMIKOM Yogyakarta 
e–mail : diewienwien@yahoo.com 
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RI-Maroko: Tingkatkan Kerjasama 
melalui Penelitian Tenaga Surya demi Mencari 

Energi Terbarukan 
 

Oleh: Loura Hardjaloka 
 

Indonesia membutuhkan energi dan transportasi untuk bertumbuh. Pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan mendorong kebutuhan akan listrik meningkat 7 % per tahun. 
Namun, penyediaan listrik tidak sejalan dengan pertumbuhan yang tinggi ini–produksi 
listrik baru saja ditingkatkan sekitar 6 % per tahun. Bahkan pertumbuhan lebih tinggi 
dapat terjadi apabila 70 juta orang yang saat ini tidak memiliki akses atas listrik, dapat 
terlayani. 

Dengan kebutuhan listrik yang semakin meningkat, Indonesia diharuskan 
melakukan eksplorasi terhadap energi terbarukan. Isu terhangat mengenai isu 
terbarukan pada saat ini di antaranya ialah energi tenaga surya dan nuklir. Tetapi, 
kedua energi terbarukan tersebut harus terus dilakukan penelitian lebih lanjut 
khususnya mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan. 

Jika dikaitkan dengan kerjasama antara Indonesia dan Maroko, maka lebih tepat 
jika di antara kedua negara tersebut melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tenaga 
surya mengingat Indonesia dan Maroko sama-sama memiliki intensitas cahaya 
matahari yang cukup tinggi, sehingga dapat dianggap mampu untuk memenuhi 
kebutuhan listrik masyarakat. Pada dasarnya, tenaga surya telah lama dikenal sejak 
zaman dahulu bahkan lebih tua dari pemanfaatan tenaga angin. Pada Abad 3 SM 
eksentrik zaman Yunani kuno Archimedes sudah menggunakan cermin parabola untuk 
memantulkan sinar matahari. Kemudian, Antoine Bacqurk menemukan efek foto 
elektrik yang menunjukkan bahwa sinar matahari dapat menghasilkan arus listrik 
melalui partikel-partikel. 

Selanjutnya pada tahun 1954, para ilmuwan mengembangkan pembangkit energi 
menjadi sel-sel fotovoltaik yang berperan sebagai penghantar energi dari panas sinar 
matahari. Sel-sel fotovoltaik dalam bentuk panel silikon hablur tersebut yang 
dikembangkan NASA semenjak tahun 1960 sebagai sumber energi matahari bagi 
pesawat pengorbit bumi dan satelit ruang angkasa. Semenjak itu berbagai pihak turut 
mengembangkan menjadi sumber energi untuk menggerakkan sistem komunikasi 
jarak jauh, marka-marka lalu lintas, hingga barang elektronik ringan untuk keperluan 
sehari-hari. Panel raksasa yang terkenal sebagai penangkap sinar matahari adalah di 
Kota Leipziq Jerman di mana mampu menghasilkan tenaga listrik 5 MW dengan 
jumlah panel 33.500 panel fotovoltaik. 

Pada tahun 1997, pemerintah Amerika Serikat dan Negara Uni Eropa 
meluncurkan satu program Atap Bangunan Bertenaga Matahari (solar roof program), 
dengan kompensasi keringanan pajak serta subsidi kepada warganya yang membangun 
rumah dengan atap tenaga matahari. Indonesia sebagai negara tropis, memiliki potensi 
energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 KWh per meter persegi. Hal 
tersebut berdasarkan hasil penelitian lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT), yang dihimpun 18 lokasi radiasi sinar surya dibedakan menjadi 
dua kawasan yaitu kawasan barat dan timur. Pada kawasan barat sekitar 4,5 KWh per 
meter persegi per hari dengan variasi bulanan sekitar 10%. Sedangkan pada kawasan 
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timur 5,1 KWh per meter persegi dengan variasi bulanan sekitar 9%. Kendala yang 
dihadapi untuk saat ini harga sel-sel surya (solar cell) penangkap sinar matahari sangat 
mahal. Sebagai contoh sebuah panel surya berdaya 1.285 Watt, berharga USD 15 ribu, 
sudah termasuk baterai untuk menyimpan energi ketika matahari tidak bersinar. 

Radiasi sinar matahari merupakan sumber energi yang tersedia dan melimpah di 
bumi ini, khususnya di Indonesia. Energi surya yang diterima dipermukaan bumi 
dalam satu jam hampir sama dengan dua kali total konsumsi energi tahunan dunia saat 
ini. Matahari adalah sumber energi utama yang memancarkan energi yang luar biasa 
besarnya ke permukaan bumi. Pada keadaan cuaca cerah, permukaan bumi menerima 
sekitar 1.000 Watt energi matahari per meter persegi. Kurang dari 30 % energi 
tersebut dipantulkan kembali ke angkasa, 47 % dikonversikan menjadi panas, 23 % 
digunakan untuk seluruh sirkulasi kerja yang terdapat di atas permukaan bumi, 
sebagian kecil 0,25 % ditampung angin, gelombang dan arus dan masih ada bagian 
yang sangat kecil 0,025 % disimpan melalui proses fotosintesis dalam tumbuh-
tumbuhan yang akhirnya digunakan dalam proses pembentukan batu bara dan minyak 
bumi (bahan bakar fosil, proses fotosintesis yang memakan jutaan tahun) yang saat ini 
digunakan secara ekstensif dan eksploratif bukan hanya untuk bahan bakar. Tapi juga 
untuk bahan pembuat plastik, formika, bahan sintesis lainnya. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa sumber segala energi adalah energi matahari. 

Energi matahari dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara yang berlainan bahan 
bakar minyak adalah hasil fotosintesis, tenaga hidroelektrik adalah hasil sirkulasi 
hujan tenaga angin adalah hasil perbedaan suhu antar daerah dan sel surya (sel 
fotovoltaik) yang menjanjikan masa depan yang cerah sebagai sumber energi listrik. 
Karena sel surya sanggup menyediakan energi listrik bersih tanpa polusi, mudah 
dipindah, dekat dengan pusat beban sehingga penyaluran energi sangat sederhana serta 
sebagai negara tropis, Indonesia dan Maroko mempunyai karakteristik cahaya 
matahari yang baik (intensitas cahaya tidak fluktuatif) dibanding tenaga angin seperti 
di negara-negara 4 (empat) musim, utamanya lagi sel surya relatif efisien, tidak ada 
pemeliharaan yang spesifik dan bisa mencapai umur yang panjang serta mempunyai 
keandalan yang tinggi. 

Melihat peluang sangat besar terhadap energi surya, diharapkan ada penelitian 
lebih lanjut mengenai energi ini. Karena Maroko memiliki kesamaan intensitas cahaya 
matahari dengan Indonesia, maka Indonesia dan Maroko dapat meningkatkan 
hubungan diplomatisnya dengan melakukan penelitian mengenai tenaga surya ini. Jika 
penelitian mengenai tenaga surya ini berhasil, maka akan menguntungkan kedua belah 
pihak karena masing-masing negara dapat menggunakan hasil penelitian untuk 
diterapkan di negara masing-masing. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian mengenai tenaga surya, 
selain dapat meningkatkan hubungan diplomatis dan kerjasama antara Indonesia dan 
Maroko di bidang energi terbarukan, penelitian ini juga akan menguntungkan kedua 
belah pihak dalam menemukan dan mengembangkan energi terbarukan ini untuk dapat 
meningkatkan perekonomian nasional masing-masing negara melalui tenaga surya. 
 
 

Loura Hardjaloka, mahasiswa Universitas Indonesia 
e-mail : loura.hardjaloka@gmail.com, la_niell@yahoo.com 
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“Laskar Pelangi” Dibentuk dari Visi Sama 
 

Oleh: Rikki Styadi 
 

Mungkin kita ingat akan sebuah film yang pernah booming di Indonesia, 
“Laskar Pelangi”. Di sana diceritakan tentang anak-anak yang berasal dari berbagai 
daerah yang terkumpul di satu wadah dan mempunyai satu persamaan, yaitu 
mempunyai impian tinggi. Dari cerita di atas, sebenarnya kita bisa mengambil 
perumpamaan yang sedang terjadi antara Indonesia dengan Maroko. 

Negara kita adalah negara Republik. Kepulauan yang terbesar di dunia, dengan 
sistem negara presidensial di mana demokrasi yang diberikan kepada rakyat untuk 
mendapatkan kehidupan yang layak dari pemerintah, sehingga tak ayal banyak demo-
demo yang terjadi di negara kita untuk mengkritisi pemerintah. Kita beralih ke negara 
sahabat, Maroko. Kerajaan Maroko adalah sebuah negara di barat laut Afrika yang 
mempunyai garis pantai yang panjang dekat Samudera Atlantik yang memanjang 
melewati Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Negara yang dipimpin Raja 
Mohammed VI memiliki sistem hampir sama dengan RI. Ada sosok pemimpin yang 
mengambil keputusan untuk masyarakatnya. 

Dahulu negara kita mulai melakukan reformasi tahun 1998, sementara di 
Maroko reformasi terjadi hampir bersamaan yakni tahun 1997. Proses reformasi 
tersebut juga memiliki persoalan yang hampir sama, mencangkup di berbagai bidang 
seperti amandemen peraturan dan perundang-undangan, perubahan sistem 
pemerintahan, demokrasi, kebebasan berekspersi dan sistem Pemilu. 

Perjalanan sejarah kita dan Maroko penuh dinamika dan gejolak masyarakat 
yang hampir sama, antara lain munculnya seperatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
di Indonesia yang sudah berakhir dan eksistensi sparatis Polisario di Maroko yang saat 
ini menuju proses penyelesaian. Negara Indonesia dan Maroko telah melakukan 
hubungan bilateral di bidang politik yang telah terjalin sejak beberapa tahun setelah 
Kerajaan Maroko merdeka dari Perancis tahun 1956. Kini, kerjasama itu telah berjalan 
selama 51 tahun. Angka yang fantastis untuk sebuah hubungan dua negara. 

Seperti pendahuluan yang telah diceritakan, bahwa anak-anak “Laskar Pelangi” 
yang digerakkan oleh persamaan untuk menggapai impian bersama. Negara kita dan 
negara sahabat juga mengaplikasikannya, sama-sama memiliki impian yang sama 
untuk menjadikan negara masing-masing memiliki kemakmuran untuk 
masyarakatnya. Bentuk kerjasama yang sekarang bisa bersama-sama dilakukan adalah 
dengan saling bantu di bidang perdagangan, politik, kebudayaan, sosial dan tentu saja 
pendidikan. 

Contoh yang bisa saya berikan adalah mengenai hubungan ekonomi dan 
perdagangan RI-Maroko yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan terkait 
banyaknya produk ekspor Indonesia yang diminati masyarakat Maroko terutama 
furnitur. Sedangkan Maroko merupakan salah satu produsen utama fosfat di dunia, 
dan saat ini produk tersebut sangat dibutuhkan bagi pengembangan proyek 
pembudidayaan tanaman kelapa sawit di Indonesia yang antara lain juga akan diproses 
menjadi alternatif pengganti BBM mengingat cadangan minyak setiap tahun 
cenderung menurun, sementara harga BBM secara global terus meningkat. 

Dua negara yang sama-sama menganut kebijakan moderat dan merupakan 
anggota organisasi internasional seperti PBB, Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi 
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Konferensi Islam (OKI) dan Kelompok 77 ini juga memiliki rencana untuk 
melaksanakan program peningkatan ‘community services’ agar dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat setempat. Semua ini dilakukan agar negara kita dan negara 
sahabat bisa menghadapi era globalisasi. Untuk ke depannya, negara yang sama-sama 
memiliki penduduk yang berbasis Islam dan memiliki sifat familiar dan bersahabat ini 
memiliki beberapa impian yang bisa benar-benar terealisasi untuk saling memberikan 
“simbiosis mutualisme” ini. Yang menjadi beberapa tugas kedua negara ini bisa dibagi 
menjadi beberapa hal: 
a. Tentang masalah ekspor-impor perdagangannya. Mengenai nilai perdagangan dua 

negara, dalam beberapa tahun terakhir ini surplus selalu berada di pihak RI, 
sehingga Pemerintah RI akan mengupayakan peningkatan nilai impor RI dari 
Maroko agar nilai perdagangan menjadi berimbang. 

b. Tentang pendidikan. Kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Maroko, 
hingga kini dipandang belum optimal. Padahal, masih banyak potensi di bidang 
pendidikan yang bisa dikerjasamakan dua belah pihak. Yang utama, minimnya 
tulisan-tulisan para pemikir (ulama) kita yang tidak diterjemahkan dalam bahasa 
internasional seperti bahasa Inggris dan Arab. Ini membuat negara lain, tidak 
mengenal Indonesia. Tak heran jika orang asing memandang peradaban kita belum 
kuat. Karena itulah, negara kita diharapkan bisa mengambil peran untuk 
menjembatani keterbatasan itu dengan banyak melakukan kerjasama pendidikan 
dengan pusat peradaban di dunia, termasuk dengan 4 universitas di Maroko, salah 
satunya adalah Universitas Sidi Mohammed Ben Abdallah di Kota Fez, Maroko. 

c. Bidang budaya, harus tetap dijaga baik. Itu tantangan bersama. Beberapa waktu 
lalu saat perayaan ulang tahun kerjasama Indonesia-Maroko digelar perayaan 
sederhana dengan menampilkan pagelaran gamelan oleh masyarakat Indonesia di 
Maroko, tarian Merak oleh penari dari KBRI Rabat, kesenian tradisional Maroko 
oleh tim seniman Maroko. Selain itu, juga ditampilkan kesenian tradisional Maroko 
yang dibawakan tim seniman Maroko yang bernama Dqaiqiya menampilkan musik 
Maroko dengan alat sederhana seperti gendang dan kerincing. Itulah tukar budaya 
yang harus dijaga. 

d. Di bidang politik. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Gerakan Non Blok (GNB), 
Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Kelompok 77 adalah organisasi dunia yang 
bisa terus disematkan di dua negara. Kerjasama dan sharing dari tiap kepala negara 
juga menjadi hal yang bisa dilakukan terus untuk saling bisa memberi masukan 
agar bisa menjadi negara yang demokratis dan bisa memakmurkan rakyatnya. 

Dari kesamaan visi, tujuan, impian dan asal-muasal inilah yang menjadikan 
Indonesia dan Maroko terus memupuk persaudaraan untuk membangun negara 
makmur. Tersemat sebuah harapan agar bisa terus menjaga konsistensinya di era 
globalisasi yang menganut hukum “yang lemah adalah kalah”. Semoga dengan 
persaudaraan ini dua negara bisa saling membantu. Ibarat kata, “kamu sakit, aku sakit. 
Kamu senang, aku pun senang”. 
 
 

Rikki Styadi, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
e-mail: rikznaval@gmail.com 
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Investasi Kebudayaan Islam melalui Generasi Bangsa 
 

Oleh: Nina Ningsih 
 

Peperangan demi peperangan, konflik demi konflik, kerusuhan demi kerusuhan, 
pergolakan demi pergolakan, pertikaian demi pertikaian, gejolak politik yang hebat 
mengatasnamakan kebenaran sepihak, mengakibatkan nyawa demi nyawa tumbang, 
menyisakan kepedihan yang mendalam, yatim piatu, kerusakan fasilitas publik, 
berhentinya aktivitas manusia, terganggunya roda pendidikan dan pemerintahan. Hal 
itulah yang sedang melanda sebagian negara Timur Tengah dan Afrika Utara, tak 
terkecuali, Maroko, yang mengundang keprihatinan banyak publik. 

Negara kerajaan yang merupakan bagian dari Al-Maghrib Al-‘Arabi, yaitu 
kaukus negara-negara Afrika bagian utara yang terdiri dari Aljazair, Tunisia, Libya, 
Mauritania dan Maroko. Lima negara yang terbentuk dalam persatuan Maghrib Arabi 
(Union du Magebeinne Arabe/UMA) dengan budaya peradaban seindah surga, tidak 
seharusnya pertentangan terjadi di sana, karena Islam mengajarkan kedamaian. Andai 
saja reformasi dan demokrasi bisa didapat tanpa melalui demonstrasi. 

Awal tahun yang sangat mendukakan hati negara Indonesia saat menyaksikan 
berita serangan bom di Kafe Turis yang terletak di Alun-Alun J’amaa El-fana yang 
merupakan tempat warisan budaya yang menarik jutaan turis setiap tahunnya di 
Maroko. Bagaimana Tidak? Negara Maghribiyah (Negara Matahari Terbenam) ini 
mempunyai hubungan yang baik dengan Indonesia yang terjalin sejak pertengahan 
Abad 14 Masehi, yaitu ketika musyafir Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari 
Maroko menuju Mesir, India dan tiba di Indonesia, tepatnya di Kerajaan Samudera 
Pasai, Aceh. Kemudian hubungan ini dipererat lagi ketika Maroko turut serta dalam 
Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, serta kunjungan Presiden 
Soekarno ke Kota Rabat, Ibukota Administrasi Maroko pada tanggal 2 Mei 1960 yang 
sangat dihargai dan dikenang dengan pemberian nama jalan di jantung ibukota 
Maroko dengan nama Soekarno, Bandoeng dan Jakarta. Tak mau kalah, mantan 
pelopor kemerdekaan RI ini pun mengambil nama Casablanca, yaitu kota perdagangan 
dan perindustrian di Maroko sebagai nama jalan tersibuk di Jakarta. 

Globalisasi adalah suatu era dimana tidak ada batasan-batasan lagi antar negara 
dalam segala aspek, yang menyebabkan saling bergantungnya negara satu dengan 
yang lain. Begitu juga dengan Indonesia-Maroko, yang menjalin hubungan sejak lama 
dalam hal perdagangan, pertanian, pariwisata maupun pendidikan. Maroko 
membebaskan visa jika melancong selama 3 bulan kepada WNI, yang kebanyakan 
adalah pelajar dan mahasiswa yang mendapatkan kesempatan belajar di institusi 
pendidikan yang berada di bawah Kementerian Wakaf dan Urusan keislaman Maroko, 
khususnya Universitas Qarawiyyin dan pendidikan tradisional di Masjid Qarawiyyin. 

Hubungan kaum intelek mahasiswa Indonesia dan Maroko juga terlihat sangat 
erat dengan diadakannya kegiatan yang menggugah semangat perdamaian Islami 
antara 2 negara akh syaqiq (saudara kandung) ini. Seperti yang baru saja dilakukan 
oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rabat, ibukota Maroko, bersama 
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Maroko, dengan menayangkan film karya 
adaptasi dari buku Laskar Pelangi yang ditulis Andrea Hirata dengan bahasa pengantar 
bahasa Perancis, yang disaksikan sekitar 250 penonton yang memenuhi Aaula 
Auditorium Kampus Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Soultane, Maulay 
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Slimane, Beni Hellal, kira-kira 300 Km arah selatan Ibukota Rabat. Film yang 
menceritakan kisah persahabatan anak-anak, murid dan guru, yang bertema 
pendidikan, dan dikemas dalam keindahan alam serta budaya Indonesia yang 
mengandung akhlak keislaman ini sangat mengundang antusiasme penonton dan 
mendapat tanggapan yang positif. 

Maroko adalah negeri yang indah, dan kalau boleh saya katakan, “Maroko is a 
hidden heaven”, ya, surga yang tersembunyi, karena Maroko mampunyai aset wisata 
bak permata yang tersembunyi yang tak ternilai harganya. Negara yang masih sangat 
kental dengan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan 
tradisionalitas yang sangat jarang ditemui di era global ini. Masyarakat Maroko sangat 
kuat memegang teguh adat istiadat dan nilai-nilai pergaulan serta kehidupan yang 
ditanamkan nenek moyang mereka. Sehingga, walaupun pengaruh globalisasi telah 
mengimbas berbagai aspek kehidupan, hal-hal yang berbau tradisi dan adat tetap 
terjaga. Misalnya berkorban pada Hari Raya Idul Adha, keluar rumah dengan pakaian 
tradisional yang indah pada malam ke-27 bulan Ramadan, puasa pada Hari Maulud 
Nabi Muhammad dan Israk Mikraj, menyiram air pada Asyura’ dan tadarusan Quran 
sehabis shalat subuh dan maghrib di masjid-masjid di Maroko. 

Lihat saja Kota Marrakech, kota budaya yang menjadi pusat seni budaya Arab 
barbar khas Afrika Utara yang masih bertahan dari serbuan modernisasi. Kota yang 
berada di lereng barat daya pegunungan Atlas, berjarak kira-kira 150 Km sebelah 
selatan Kota Rabat, yang sangat kaya dengan peninggalan sejarah, karena pada Abad 
XI pernah menjadi ibukota Kerajaan Maghribiyah Dinasti Murabithin, sebuah Dinasti 
Arab Berber yang pernah melahirkan penguasa-penguasa Andalusia (Spanyol) ketika 
berada di bawah kekuasaan umat Islam (750–1492). Bangunan-bangunan kuno yang 
masih terpelihara utuh, seperti menara Koutoubia, bersama Masjid Jami’nya, yang 
terlihat lebih indah saat bulan puasa, karena diramaikan para pedagang kaki lima dari 
berbagai negara seperti Tunisia, Senegal, Mauritania, Nigeria, dan Aljazair, serta 
penyaji berbagai atraksi atau seni rakyat seperti sulap dan akrobat yang menggunakan 
tambang katun, rotan, ular kobra hidup, dan peti kayu tertutup kain hitam, yang sangat 
menarik untuk ditonton sambil menungu adzan Magrib tiba. Di pasar kota (souqul 
Madina) juga terdapat banyak corak perhiasan etnik dari emas, platina, perunggu, 
kuningan dan tembaga yang menjadi ikon cendramata, ada juga wangi-wangian dalam 
botol keramik maupun kaca yang dikemas dengan cantik yang menebarkan aroma 
alami seperti bunga-bungaan, daun-daunan dan kayu-kayuan asli pegunungan Atlas. 

Sebagai akh syaqiq, Indonesia dan Maroko harus saling membantu dan 
bekerjasama dalam mempromosikan kebudayaan Islam dengan memberdayakan PPI 
Maroko untuk selalu meningkatkan perannya dalam mengembangkan dan memajukan 
Indonesia dan Maroko. Ya, saling bertukar budaya melalui para pelajar sebagai 
investasi masa depan! Karena bisnis pariwisata merupakan suatu bisnis jangka 
panjang yang memerlukan investasi berupa keterlibatan dalam berbagai pemeran 
pariwisata secara berkesinambungan. 

Nah, disinilah tugas para generasi muda bangsa untuk saling membantu 
menyuarakan keindahan negara Islami ini. Sehingga diharapkan hubungan dua negara 
mayoritas Islam ini berjalan seirama, bahu-membahu, layaknya saudara kandung. 
Semoga saja. 

Nina Ningsih P., mahasiswa Universitas Mulawarman, Samarinda 
e-mail: neina_chan1@yahoo.com 
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RI-Maroko: 
Tonggak Harmonisasi ASEAN–Timur Tengah 

 
Oleh: Akhmad Hanan 

 
Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang berada di wilayah Asia 

Tenggara, bagian timur dari Benua Asia. Mulai tahun 2011 Indonesia dipercaya 
memegang tampuk pimpinan Association of South East Asia Nations (ASEAN), 
sebuah organisasi perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Sejalan 
dengan misinya menjadikan ASEAN sebagai Asean Community in Global Nations 
pada tahun 2015, Indonesia melakukan berbagai bentuk kerjasama bilateral ke 
berbagai penjuru negara di dunia khususnya dengan negara–negara di kawasan Timur 
Tengah. 

Maroko atau yang sering disebut dengan Maghribi (Negeri Matahari Terbenam) 
menjadi salah satu tujuan kerjasama bilateral Indonesia sebagai wakil ASEAN dengan 
Timur Tengah. Letaknya yang strategis yaitu berada di wilayah Afrika Utara atau 
bagian barat Benua Afrika membuat Maroko bisa menjadi tujuan utama kerjasama 
dibanding negara lainnya di kawasan tersebut. Dibandingkan negara kawasan Timur 
Tengah lain, kondisi Maroko lebih stabil. Mengingat berbagai tragedi berdarah yang 
tengah menimpa berbagai negara besar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara 
seperti Libya, Mesir, Yaman hingga Tunisia yang terjadi sejak awal tahun 2011 dan 
mengakibatkan buruknya hubungan diplomasi negara-negara di dunia terhadap Timur 
Tengah. 

Hubungan kerjasama Indonesia dengan Maroko sebetulnya telah dimulai sejak 
sebelum kemerdekaan dua negara tersebut. Maroko sering menyebut Indonesia 
sebagai "akh syaqiq" (saudara kandung) dikarenakan kedekatan antara dua negara. 
Indonesia-Maroko telah terjalin kekerabatan sejak pertengahan Abad XIV Masehi 
ketika musafir terkenal Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari Maroko menuju 
Mesir, India, dan akhirnya tiba di Indonesia yakni di Kerajaan Samudera Pasai, Aceh. 
Begitu pula Maulana Malik Ibrahim, salah satu sesepuh Walisanga, yang lebih dikenal 
dengan nama “Syeikh Maghribi” juga datang dari negara Maroko. 

Pada tahun 1955, Maroko turut berperan aktif di Konferensi Asia Afrika (KAA) 
yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Dan di tahun 1956, Maroko merupakan 
salah satu negara pertama di Afrika Utara yang meraih kemerdekaan dari kolonial 
Perancis. Pada tanggal 2 Mei 1960 hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko 
dimulai, Presiden Soekarno tiba di Kota Rabat untuk bertemu Raja Mohammed V. 
Soekarno kala itu merupakan presiden pertama yang datang ke Maroko. Presiden 
Soekarno juga dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang mampu 
membangkitkan semangat kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

Raja Mohammed V kemudian memberi kenang-kenangan khusus bagi Presiden 
Soekarno yaitu penamaan jalan yang mengambil namanya yang dikenal hingga kini 
dengan Rue (jalan) Soekarno di jantung Kota Rabat, ibukota kerajaan Maroko. 
Penghargaan penamaan jalan tersebut juga membuat Presiden Soekarno mengambil 
nama Cassablanca sebuah kota perdagangan terpenting dan kota pelabuhan di Maroko 
sebagai nama jalan terpenting di ibukota Indonesia yaitu Jakarta. Kunjungan tersebut 
juga merupakan awal mulanya pendirian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat 
yang pada awalnya bertempat di Agdal. Selain itu oleh pemerintah Maroko Warga 
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Negara Indonesia (WNI) dibebaskan visa untuk masuk ke negara Maroko hingga 
sekarang ini terutama bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Maroko. 

Peristiwa 50 tahun yang lalu itu menjadi batu pijakan pertama yang menjadi 
landasan penting bagi para pemimpin kedua negara Indonesia–Maroko untuk lebih 
memperkuat hubungan dan kerjasamanya. Di tengah gencarnya pergolakan 
globalisasi, Indonesia yang sekarang memegang tongkat bendera ASEAN diharapkan 
mampu menerapkan hubungan kerjasamanya baik di bidang politik, ekonomi, 
perdagangan, pendidikan, pariwisata dan kebudayaan dengan Maroko untuk 
kepentingan bersama bangsa–bangsa Asia Tenggara dan Timur Tengah. Peluang 
untuk meningkatkan hubungan kedua negara sebagai tonggak harmonisasi ASEAN–
Timur Tengah cukup besar potensinya. Mengingat Indonesia dan Maroko sama-sama 
menganut kebijakan moderat dan merupakan anggota organisasi internasional seperti 
PBB, OKI, GNB, Kelompok-77 dan lainnya. 

Sikap positif Maroko selalu ditunjukkan terhadap Indonesia dan posisinya di 
kancah global khususnya di Asia Tenggara maupun dalam menyikapi setiap 
perkembangan yang terjadi di Tanah Air. Hal ini tentunya perlu terus dijaga melalui 
pendekatan secara berkesinambungan agar Maroko tetap mempertahankan sikap 
positifnya terhadap ASEAN. Usaha-usaha untuk meningkatkan hubungan bilateral 
Indonesia dan Maroko senantiasa terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya 
melalui pertukaran kunjungan pejabat tinggi antar dua negara, kerjasama saling 
mendukung untuk memperjuangkan posisi masing-masing negara dalam berbagai 
masalah internasional, partisipasi dalam berbagai kegiatan multilateral, promosi 
budaya, kerjasama bidang pendidikan, dan sebagainya. 

Dari aspek ekonomi misalnya, negara Maroko telah mempunyai perjanjian free 
trade (perdagangan bebas) dengan beberapa negara Arab dan Barat seperti Aljazair, 
Tunisia, Uni Eropa, dan Amerika. Dengan kerjasama yang bisa dijajaki, Indonesia bisa 
membukakan pintu bagi pengusaha-pengusaha Indonesia maupun regional ASEAN 
untuk bisa masuk ke Maroko dan bisa dimaknai bisa masuk ke negara-negara di mana 
mereka berlaku perdagangan bebas. Oleh karena itu Maroko merupakan salah satu 
ambassador perdagangan di kawasan Timur Tengah. Terimbas naiknya harga minyak 
mentah dunia, negara-negara Timur Tengah mulai diperhitungkan sebagai investor 
baru dunia. Bersama Rusia sebagai produsen minyak dan gas terbesar Eropa, Timur 
Tengah dianggap mulai memegang kapital dunia saat ini. 

Indonesia juga merupakan mitra dagang utama Maroko dan Timur Tengah di 
Asia Tenggara, selain itu terdapat pula Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan 
Brunei Darrusalam. Tidaklah aneh jika banyak produk dari kawasan Asia Tenggara 
yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat Maroko dan sekitarnya. Dengan 
adanya perjanjian perdagangan membuat produk-produk Asia Tenggara dapat lebih 
banyak lagi masuk di Maroko dan kawasan Timur Tengah yang pada gilirannya akan 
meningkatkan devisa negara–negara ASEAN. Adapun dari Maroko, negara–negara 
Asia Tenggara dapat mengimpor produk fosfat dan asam fosfat mengingat Maroko 
merupakan salah satu produsen utama fosfat di dunia. 

Kontribusi dua negara sangat dibutuhkan dalam hal peningkatan kerjasama di 
kancah global. RI-Maroko merupakan pengambil keputusan dalam pelaksanaan 
kerjasama antara ASEAN dan Timur Tengah saat ini. Indonesia sebagai wakil 
ASEAN harus mampu menyuarakan Asean Community di tingkat dunia. Beberapa 
kebijakan yang menyangkut hubungan kerjasama global perlu diperhatikan agar tidak 
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merugikan pihak ASEAN yang diwakilinya. Maroko sebagai negara di kawasan 
Afrika Utara juga diharapkan bisa membangun kembali kerjasama dan diplomasi 
terhadap negara lain di luar Timur Tengah. Berangkat dari kawasan Timur Tengah 
yang tertimpa pertikaian politik dan krisis persoalan multiperspektif yang 
mengakibatkan jatuhnya korban nyawa, kerusakan fasilitas publik, buruknya 
hubungan diplomasi bagi negara-negara di dunia hingga matinya roda pemerintahan. 
Apabila semuanya dilakukan, maka gambaran hubungan kerjasama RI-Maroko 
mampu menjadi tonggak hubungan ASEAN–Timur Tengah yang harmonis. 
 
 

Akhmad Hanan, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang 
e-mail: Akhmadhanan@rocketmail.com 
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Sepakbola Mempersatukan Kita dalam Kemenangan 
 

Oleh: Adwin Pratama Anas 
 

Sepakbola adalah sebuah olahraga yang dimainkan oleh dua tim di mana 
masing-masing tim beranggotakan 11 pemain. Tujuan olahraga ini adalah dua tim 
berusaha memasukkan bola ke gawang tim lawan. Menurut Bill Muray, pakar sejarah 
sepakbola, dalam bukunya The World Game: A History of Soccer, sepakbola sudah 
dimainkan sejak awal Masehi. Saat itu, orang-orang di era Mesir kuno sudah 
mengenal permainan membawa dan menendang bola yang dibuat dari buntalan kain 
linen. Sepak bola juga disebut-sebut berasal dari daratan China. Dalam sebuah 
dokumen militer disebutkan, sejak 206 SM, pada masa pemerintahan Dinasti Tsin dan 
Han, orang-orang sudah memainkan permainan bola yang disebut Tsu. 

Dalam perkembangannya, sepakbola menjadi olahraga terpopuler di dunia. Saat 
ini, seluruh negara yang ingin berkompetisi dalam sepakbola harus bernaung di bawah 
badan tertinggi sepakbola yang bernama FIFA (Federation Internationale de Football 
Association). Seluruh kompetisi resmi dan aturan-aturan resmi diatur oleh FIFA dan 
wajib diikuti semua negara anggota FIFA. 

Indonesia memiliki induk organisasi sepakbola yang dinamakan PSSI (Persatuan 
Sepakbola Seluruh Indonesia). PSSI didirikan oleh Soeratin Sosrosoegonda pada 19 
April 1930 dan secara resmi menjadi anggota FIFA pada tahun 1952. Pada awal 
didirikan, PSSI merupakan wadah pemersatu bangsa dan untuk meningkatkan rasa 
nasionalisme rakyat untuk mengusir penjajah. Sejauh ini, timnas Indonesia belum bisa 
banyak berbicara dalam kompetisi sepakbola dunia. Prestasi terbaik Indonesia adalah 
lolos ke putaran final Piala Dunia 1938, di mana waktu itu Indonesia masih memakai 
nama Dutch East Indies (Hindia Belanda). Untuk level ASEAN, Indonesia mencatat 
prestasi 4 kali runner-up. 

FRMF (Federation Royale Marocaine de Football) adalah induk organisasi 
tertinggi sepakbola Maroko. Didirikan pada tahun 1955 dan menjadi anggota FIFA 
pada tahun 1960. Prestasi tertinggi Maroko adalah lolos ke putaran final Piala Dunia 
sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1970, 1986, 1994, 1998. Maroko mencatat prestasi 
membanggakan dengan menjuarai Piala Afrika pada tahun 1976. 

Dari sudut pandang sejarah persepakbolaan dua negara, hampir tidak ada cerita 
masa lalu yang mempertemukan dua negara. Hal ini mungkin disebabkan keberadaan 
dua negara pada wilayah regional FIFA berbeda. Maroko berada pada Zona Afrika 
sedangkan Indonesia berada pada Zona Asia, sehingga Indonesia dan Maroko tidak 
pernah berhadapan di kompetisi resmi. Bahkan untuk bertanding di level pertandingan 
persahabatan pun dua negara belum pernah dipertemukan. Namun untuk Timnas level 
junior, Indonesia dan Maroko bertemu di Kejuaraan ‘The 10th Danone Nations Cup’ 
yang berlangsung pada tanggal 1-3 Oktober 2010 di Pretoria-Soweto, Afrika Selatan. 
Di kategori I (12-13th), Indonesia berhasil mengalahkan Maroko 3-0 di babak semi 
final. Maroko berhasil membalas kekalahan tersebut di babak 16 besar kategori II (11-
12th) dengan skor 1-0. 

Hal yang cukup mengagetkan adalah ternyata klub-klub Indonesia telah 
menggunakan jasa pemain Maroko sejak tahun 2005. Saat ini, terdapat beberapa 
pemain asal Maroko yang bermain di Liga Indonesia (LI) maupun Liga Primer 
Indonesia (LPI). Nama yang tentu tidak asing lagi adalah Redouane Barkoui. Pemain 
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yang saat ini bermain untuk Persela Lamongan merupakan salah satu penyerang yang 
sangat produktif di LSI. Di Divisi Utama maupun Divisi II juga terdapat beberapa 
pemain Maroko. Di antaranya Hassan Souaid, Tarik Choui, Tarik Al Jabany, dan lain-
lain. Begitu pun di LPI, terdapat pemain asal Maroko seperti Abdelhadi Lakkad yang 
memperkuat Medan Chiefs. 

Selain dari segi kualitas yang berada di atas rata-rata, pemain asal Maroko 
sangat disukai oleh stakeholder sepakbola dan masyarakat Indonesia karena terkenal 
memiliki attitude sangat baik. Sebagai contoh, Hassan Souaid pernah menjadi kapten 
tim Barito Putra. Begitu pun dengan Lakkad. Ia dikenal tidak suka minta macam-
macam kepada pihak manajemen klub. Lakkad rela menginap di mess bersama pemain 
lokal. Tidak seperti pemain asing biasanya yang harus menginap di hotel, disediakan 
sopir pribadi, indisipliner, dan lain-lain. Tentu hal ini menjadi contoh baik bagi 
pemain-pemain muda Indonesia. Yang juga menggembirakan adalah Redouane 
Barkoui ternyata sangat menghargai kebudayaan Indonesia. Dapat dilihat ketika 
Barkoui mencetak gol. Ia merayakannya dengan menari Jaipong. Tarian khas 
Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ini tentu hal yang sangat menggelikan di 
mana ternyata pemain asing lebih menghargai budaya Indonesia dibanding pemain 
lokal Indonesia sendiri. 

Dewasa ini, sepakbola bukan hanya menjadi sebuah olahraga, tapi menjadi 
bagian yang sangat penting yang mencakup hampir semua sektor apakah itu politik, 
pariwisata, dan lain-lain. Bahkan, ada sekelompok orang di Argentina yang 
menganggap sepakbola adalah Tuhan. Beberapa negara pun berlomba-lomba 
memperbaiki kualitas tim nasionalnya karena sangat berhubungan dengan gengsi 
sebuah negara. Yang lebih hebatnya, sepakbola ternyata telah mengambil peran 
sebagai alat untuk mempererat hubungan antarnegara. Bahkan tidak jarang negara 
yang tengah berkonflik menjadikan sepakbola sebagai alat untuk mendinginkan 
keadaan. Ada beberapa kasus seperti Korea Utara dan Korea Selatan yang 
mengadakan pertandingan sepakbola untuk meredam isu konflik dua negara, 
pergolakan yang terjadi antara Inggris dan Argentina yang habis berperang karena 
kasus Pulau Malvinas dapat dicairkan melalui pertandingan sepakbola. Bahkan 
sepakbola ternyata mengambil peran dalam upaya mengakhiri Perang Dunia II. 
Setelah Jerman melakukan pertandingan persahabatan dengan pihak Sekutu, rakyat 
mulai berpikir bahwa mungkin lebih baik mereka hidup berdampingan. 

Dengan melihat fakta bahwa negara yang berkonflik pun bisa bersatu karena 
sepakbola, tentu ini menjadi hal yang sangat efektif dalam upaya mempererat 
hubungan antar Indonesia dan Maroko. Saran penulis, sebaiknya pemerintah 
mengadakan pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia melawan timnas 
Maroko dengan format home-away, atau bisa juga dengan mengadakan turnamen mini 
dengan mempertemukan juara Liga Indonesia dengan juara Liga Maroko. Penulis 
merekomendasikan hal ini karena merasa ini adalah hal yang sangat efektif karena 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tua-muda, kaya-miskin, pria-wanita, semua 
agama, semuanya dapat disentuh program ini. Setelah terselenggaranya pertandingan 
ini, Indonesia dan Maroko dapat merencanakan program selanjutnya. 

Saat ini, ada beberapa masalah yang sama-sama melanda tim nasional maupun 
Liga Indonesia dan Maroko. Penulis mencatat setidaknya ada 3 masalah sama yang 
menjadi penyebab terpuruknya dua negara di sepakbola internasional. Pertama adalah 
kasus kurangnya kebanggan membela negara. Beberapa minggu ini, sepakbola 
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Maroko dibuat geger oleh kasus Adel Taarabt yang bermain di Queens Park Rangers. 
Pemain andalan tim nasional Maroko ini menyatakan mundur dari tim nasional. Setali 
tiga uang di Indonesia, masih jelas diingatan di mana para pemain asal Papua yang 
dipimpin pencetak gol terbanyak Liga Indonesia, Boaz Salossa mengancam tidak akan 
memperkuat tim nasional lagi. Rasa nasionalisme pemain luntur menjadi PR yang 
sangat berat bagi federasi persepakbolaan dua negara. 

Kedua, buruknya pembinaan pemain muda. Bakat alam dari Afrika telah 
menghasilkan beberapa pemain hebat. Mauro Chamakh, Adel Taarabt, dan M. Hadji 
adalah beberapa pemain asal Maroko yang bermain di liga top Eropa. Indonesia 
sendiri dulu mempunyai beberapa pemain yang cukup disegani di Asia. Ramang, 
Suardi Arlan, Sumirlan, hingga era Widodo CP membuat Indonesia dijuluki Macan 
Asia. Namun 10 tahun terakhir, dua negara seakan hilang ditelan bumi. Hampir tidak 
ada prestasi yang bisa dibanggakan dua negara. 

Yang terakhir adalah bobroknya organisasi persepakbolaan dua negara. PSSI 
maupun FRMF ditengarai menjadi penyebab keterpurukan prestasi sepakbola dua 
negara tersebut. Menurut legendaris sepakbola Maroko, Mustapha Hadji, “Reformasi 
sepakbola dibutuhkan di Maroko demi memperbaiki sistem persepakbolaan Maroko”. 
Senada Hadji, pemain asal Maroko yang bermain di Spanyol, Nabil Baha 
menambahkan bahwa isu yang telah memberikan kontribusi terhadap sifat 
disfungsional dari dinamika tim adalah kurangnya stabilitas di dalam FRMF. 
Indonesia sendiri baru-baru ini melakukan revolusi PSSI yang ditandai mundurnya 
Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid. Dengan menjalin hubungan yang lebih intensif 
dalam hal persepakbolaan, selain mempererat hubungan dua negara, juga diharapkan 
Republik Indonesia dan Maroko dapat bersama mencari solusi terbaik bagi 
persepakbolaan dua negara untuk menghadapi persaingan dunia yang semakin 
kompleks. 
 
 

Adwin Pratama Anas, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar 
e-mail: adwinpratama@gmail.com 
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Pendidikan di Indonesia dan Maroko: 
Persamaan dan Perbedaannya 

 
Oleh: Mutia Zata Yumni 

 
Dalam menghadapi tantangan global yang terjadi pada Abad XXI ini, 

masyarakat atau negara dituntut untuk mampu mengembangkan sumber daya manusia 
(SDM) yang unggul dan berkualitas. Konsep kualitas manusia ini tidak hanya 
ditentukan melalui aspek keterampilan atau kekuatan fisiknya, tapi juga melalui 
pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya serta sikap 
atau nilai-nilai yang dimilikinya. Untuk menunjang hal tersebut, berbagai sistem 
pendidikan berlomba-lomba diadopsi, dikembangkan dan disesuaikan. Institusi-
institusi pendidikan mulai menjamur di berbagai negara, temasuk Indonesia dan 
Maroko. Dua negara yang bersaudara sejak lama ini memiliki sejarah pendidikan yang 
sangat menarik untuk dikaji. 

Sebenarnya hubungan Indonesia dan Maroko sudah terjalin sejak pertengahan 
Abad XIV Masehi, ketika musyafir terkenal Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari 
Maroko menuju Mesir, India, dan akhirnya tiba di Indonesia di Kerajaan Samudera 
Pasai, Aceh. Begitu juga Maulana Malik Ibrahim, salah satu sesepuh Walisanga, yang 
lebih dikenal dengan nama “Syeikh Maghribi” juga datang dari negara ini dan 
mengajarkan pendidikan agama kepada penduduk setempat. Uniknya, hubungan antar 
dua negara tersebut masih berjalan hingga saat ini, khususnya dalam hal pendidikan. 

Pendidikan yang diterapkan di Maroko maupun Indonesia berfungsi untuk 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, keseluruhan komponen 
pendidikan saling terkait secara terpadu dalam sebuah sistem pendidikan nasional dan 
tersalurkan dalam satuan pendidikan yang terdiri dari jalur formal dan jalur nonformal. 

Walaupun memiliki fungsi dan tujuan sama, terdapat perbedaan mendasar yang 
memberikan nilai khusus pada dua negara tersebut. Maroko merupakan bangsa yang 
berpenduduk homogen dengan etnis Arab dan beragama Islam. Sedang Indonesia 
adalah bangsa yang majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya, dan agama tapi 
menyatu dalam lingkaran demokrasi. Selain itu, pelaksanaan pendidikan di Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pendidikan di Maroko berlandaskan 
pada Dahir (undang-undang yang dikeluarkan raja) yang dapat diuraikan dalam 
undang-undang Departemen Pendidikan Nasional Maroko. 

Di sisi lain, sistem pendidikan Maroko mengalami perubahan yang mendasar 
sejak jatuh dalam kekuasaan Perancis selama 40 tahun. Generasi bangsa yang belajar 
di perguruan tinggi pada masa penjajahan tersebut diberikan kesempatan untuk 
melanjutkan perguruan tinggi di Perancis. Kebijakan ini pun mencetak alumni pintar 
dan cerdas yang kemudian menjadi pejabat tinggi negara. Tapi kemajuan tersebut 
tidak membangkitkan mutu pendidikan dan ekonomi negara karena tidak sesuai 
dengan nilai keagamaan dan budaya masyarakat. Akhirnya, sejak merdeka dari 
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Perancis pada 2 Maret 1956, pemerintah Maroko mulai melaksanakan reformasi 
menyeluruh dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan teknis. 

Meskipun menghadapi tantangan ekonomi di tahun 1990-an dan awal 2000, 
pemerintah Maroko terus meningkatkan upaya bersama untuk lanskap pendidikan. 
Pada tahun 2006, persentase pengeluaran pendidikan dari PDB Maroko adalah 5,5 %, 
lebih tinggi dari pengeluaran pendidikan di negara-negara Arab seperti Oman, Kuwait 
dan Mesir. Sejak awal 2000-an pun tingkat partisipasi kasar terus meningkat untuk 
semua jenjang pendidikan. Jumlah kelulusan pada tingkat SD meningkat dari 57,8 % 
pada tahun 2004 menjadi 61,7 % pada tahun 2006. Untuk tingkat melek huruf dewasa 
meningkat 52 % pada tahun 2004. Hal ini membuat Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) Maroko menempati peringkat 130 di dunia. 

Mengenai kebahasaan, Maroko sebagai negara bekas jajahan Perancis tidak 
hanya memberlakukan bahasa Arab dalam adminstrasi pendidikan dan bahasa 
pergaulan masyarakat. Melainkan juga memakai bahasa Perancis. Bahkan di sebagian 
wilayah utara Maroko, dipakai pula bahasa Spanyol. Keberagaman bahasa yang ada di 
Maroko memungkinkan pelajar atau mahasiswa untuk mengenal banyak bahasa. Hal 
ini sangat membantu dalam memperluas wawasan. Bahkan di samping tiga bahasa 
tersebut, sebagian masyarakat Maroko mengenal bahasa Inggris, walapun kuantitasnya 
tidak menyamai tiga bahasa di atas. 

Cerita berbeda datang dari Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan diawasi 
ketat oleh Belanda guna mencegah terjadinya gerakan-gerakan perlawanan yang dapat 
menyulitkan Belanda. Usaha membatasi pendidikan kalangan pribumi pun terus 
berlanjut, hingga memunculkan kritik dari para humanis Belanda seperti Multatuli 
atau Edward Douwes Dekker dalam tulisannya “Max Havelaar: Or the Coffee 
Auctions of the Dutch Trading Company” pada tahun 1860. Hal itu telah memaksa 
Belanda untuk memberlakukan politik etis (Ethische Politiek) atau dikenal juga 
sebagai Politik Balas Budi yang memiliki tiga poin utama, yaitu irigrasi, migrasi dan 
edukasi. 

Dalam poin edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya 
Barat untuk kalangan pribumi. Tetapi pendidikan yang disediakan ternyata hanya 
sebatas pengajaran membaca, menulis dan berhitung. Tujuan pendidikan pada masa 
itu hanya sebagai sarana pengisian kekosongan pegawai-pegawai rendahan di kantor-
kantor Belanda, bukannya sarana pembelajaran rakyat. Bersamaan itu, pendidikan-
pendidikan rakyat pun mulai muncul dan berkembang seperti Taman Siswa, 
Muhammadiyah dan sekolah-sekolah kaum “propribumi” lain. Untuk perguruan 
tinggi, dimulai dengan berdirinya sekolah-sekolah kejuruan seperti STOVIA (1902), 
Rechts School (1922) dan Rechthoogen School (1924) di Jakarta, Sekolah Teknik THS 
(1920) di Bandung dan Sekolah Perkebunan (1941) di Bogor. Namun yang bisa 
menjadi peserta didik pada saat itu masih terbatas pada kalangan tertentu saja. 

Kini, Indonesia memiliki sistem pendidikan dengan cakupan peserta didik 
sebanyak 58,8 juta, terbesar ketiga di Asia dan keempat di dunia, dari jenjang 
pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan melibatkan lebih dari 3,4 juta guru 
dan dosen serta lebih dari 236 ribu satuan pendidikan yang tersebar di 33 provinsi dan 
527 kabupaten dan kota. Hasil Programme for International Student Assessment 
(PISA) pun menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia mengalami 
peningkatan yakni 31 poin selama periode 2000-2009. Untuk meningkatkan mutu 
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pendidikan, Indonesia mengalokasikan dana sebesar 20 % sejak tahun 2009 serta 
mengambil kebijakan dengan pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat 
banyak perbedaan sejarah dan sistem pendidikan di Maroko maupun di Indonesia, 
masih ada banyak kesamaan yang dapat dibaca dari segi perjuangan. Dua negara yang 
mayoritas penduduknya Muslim tersebut merupakan korban sistem politik, hukum dan 
pendidikan dunia Barat. Di samping itu, Indonesia dan Maroko adalah dua bangsa 
yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain pasca Konferensi Asia 
Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Hubungan kerjasama berbagai 
bidang antar keduanya pun dimulai sejak kedatangan Presiden Soekarno untuk 
menemui Raja Mohammed V di Kota Rabat, 2 Mei 1960. 

Sebagai bentuk kerjasama di bidang pendidikan, setiap tahun pemerintah 
Maroko menawarkan 15 beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa Indonesia melalui 
Departemen Agama RI dan Universitas Sultan Agung (Unissula) guna belajar di 
institusi pendidikan yang berada di Maroko. Sumber beasiswa sementara ini dapat 
diperoleh melalui 3 sumber, yaitu AMCI (L’agence Marocaine de L’coopration 
Internationale), ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) 
dan Kementerian Wakaf. Selain itu, Warga Negara Indonesia terutama pelajar dan 
mahasiswa Indonesia di Maroko diberi kebebasan visa untuk memasuki Negeri 
Matahari Terbenam tersebut. 

Dari rangkaian sejarah pendidikan ini, ada satu esensi yang dapat kita ambil 
yaitu, seperti apapun perbedaannya, pasti selalu ada persamaan yang membuat dua hal 
bisa berhubungan dan berjalan baik asalkan kita mau memperhatikan dan mengkajinya 
lebih mendalam, seperti halnya Indonesia dan Maroko. Sejarah akan terus berulang, 
begitu pula pendidikan. Hendaknya hubungan persahabatan dan kerjasama antara dua 
negara tersebut terus-menerus dibina dan dikembangkan terutama dalam hal 
pendidikan, guna melahirkan generasi-generasi bangsa yang tidak hanya berguna bagi 
negaranya, namun juga bagi perdamaian dunia. 
 
 

Mutia Zata Yumni, mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung 
e-mail : thyazanie@yahoo.com 
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Indonesia dan Maroko 
Bersama Mengatasi Permasalahan Global 

 
Oleh: Ricky Mardiansyah 

 
Permasalahan dunia kian hari kian sulit dan semakin kompleks, mulai dari 

kemiskinan, krisis ekonomi, pemanasan global, terorisme hingga epidemi penyakit 
baru. Permasalahan-permasalahan itu akan sangat sulit diatasi oleh suatu bangsa tanpa 
bekerjasama dengan negara-negara lain. Oleh karena itu penting rasanya jika 
hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat semakin dipererat untuk 
mengatasi berbagai permasalahan dunia, meningkatkan persahabatan dan kerjasama 
yang juga dapat berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan masing-masing 
negara. Maroko adalah suatu negeri di Afrika Utara yang secara geografis terpisahkan 
ribuan kilometer jauhnya dengan Indonesia. Namun secara historis, Maroko sangat 
dekat dengan Indonesia. 

Berawal dari permasalahan dunia pada era tersebut yaitu kolonialisme di mana 
semua bangsa yang terjajah berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 
Indonesia yang pada tahun 1945 berhasil merebut kemerdekaannya tidak tinggal diam 
melihat masih banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang masih dijajah oleh 
bangsa-bangsa kolonialis. Karena itu bersama beberapa negara yang baru merdeka, 
Indonesia mempelopori Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung 
pada tanggal 18-24 April 1955. Maroko turut aktif berperan dalam konferensi tersebut 
dan pada tahun 1956, Maroko merupakan salah satu negara pertama di Afrika Utara 
yang meraih kemerdekaan dari kolonial Perancis. Pada tanggal 2 Mei 1960, Presiden 
Soekarno berkunjung ke Maroko dan bertemu Raja Mohammed V. Soekarno 
merupakan presiden pertama yang datang ke negara itu. Inilah awal hubungan 
diplomatik Indonesia dan Maroko. Dua negara juga aktif dalam Gerakan Non-Blok 
untuk menjawab permasalahan persaingan pengaruh antara blok Barat dan Timur pada 
masa Perang Dingin. 

Permasalahan yang dihadapi dunia Arab, termasuk Maroko, sekarang mengenai 
reformasi birokrasi dan konstitusi dapat dihadapi dengan baik tanpa kekerasan, tidak 
seperti yang terjadi di Libya ataupun Suriah, dengan meminta saran dan belajar dari 
pengalaman negara lain. Maroko dapat belajar dari Indonesia yang merupakan negara 
dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di 
dunia yang dapat menyatukan nilai Islam, demokrasi dan modernisasi. Masalah 
Islamphobia juga semakin meningkat sebagai contoh adanya pelarangan pemakaian 
burka di Perancis, pembakaran kitab suci Quran oleh seorang pendeta di Amerika 
Serikat dan pengaitan Islam dengan terorisme. Maroko yang juga merupakan negara 
Muslim dan sangat dekat dengan Eropa yang hanya dipisahkan oleh selat Gibraltar 
dengan Spanyol, dapat bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara Islam lain 
untuk memperbaiki citra Islam di dunia internasional, khususnya dunia Barat, dan 
membuktikan bahwa Islam itu cinta damai. 

Dalam bidang ekonomi, krisis keuangan yang menimpa negara-negara Eropa 
seperti Portugal dan Yunani sekarang ini harus dijadikan pelajaran bagi Indonesia dan 
Maroko bahwa dua negara tersebut jangan terlalu tergantung dengan negara Barat dan 
organisasi seperti IMF. Krisis ekonomi global pada tahun 2009-2010 juga hampir tak 
berdampak bagi Indonesia dan sejak tahun 2010 pembangunan perekonomian 
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Indonesia terus membaik, nilai tukar menguat, cadangan devisa terus membesar. 
Menurut salah seorang Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, 
Kerajaan Maroko berpeluang besar menjadi pemimpin ekonomi di kawasan 
Mediteranian dengan kemajuan ekonomi Maroko dan iklim kompetisi yang tumbuh 
subur di kerajaan itu, ditambah dengan posisi strategis Maroko membantu 
pertumbuhan ekonomi tersebut. 

Menurut ekonom dari UBS Investment Research, Andrew Cates dalam laporan 
terbaru 'Tectonic Economics', negara-negara yang ekonominya melaju cepat, akan 
menjadi winners dan akan membantu untuk terwujudnya keseimbangan ekonomi 
global yang baru. Sebab itu sangat penting peningkatan kerjasama ekonomi antara 
Indonesia dan Maroko dalam menghadapi tantangan ekonomi yang lebih sulit di masa 
depan dengan adanya perdagangan bebas, mengingat Maroko mempunyai perjanjian 
perdagangan bebas dengan Aljazair, Tunisia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. 
Indonesia dapat belajar dari pengalaman Maroko tersebut dalam menghadapi 
Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China atau ACFTA. 

Kemiskinan juga merupakan masalah sulit untuk diatasi oleh negara-negara 
berkembang seperti Indonesia dan Maroko. Kemiskinan menyebabkan banyak rakyat 
yang berurbanisasi ke kota mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. 
Namun nyatanya, di kota mereka tidak mempunyai sanak-saudara sehingga banyak 
yang menjadi gelandangan, tidur di emperan toko atau di pinggir jalan. Ada juga yang 
membangun pemukiman ilegal yang sangat sederhana di pinggir sungai atau pun di 
pinggir rel kereta api seperti yang dapat kita lihat di pinggiran kota-kota besar di 
Indonesia. Pemukiman kumuh tersebut tidak hanya merusak estetika kota tetapi lebih 
dari itu, rakyat hidup tak layak, tidak mendapatkan sanitasi yang baik, dan juga tingkat 
kriminalitas yang tinggi. 

Pada tahun 2010, Indonesia menempati urutan pertama dan Maroko menempati 
urutan kedua dalam hal pengentasan pemukiman kumuh atau shantytown dalam 
dekade terakhir. Menurut Badan PBB yang mengurusi masalah pemukiman, UN 
Habitat, Indonesia berhasil mengurangi 47,5 % daerah kumuhnya, sementara Maroko 
45,8 %. Menurut Kepala UN Habitat, Jean-Yves Barcelo, kemampuan sebuah negara 
membangun daerah pemukiman kumuh merupakan salah satu prasyarat yang 
dibutuhkan untuk mencapai Millennium Development Goals. Pencapaian tersebut 
cukup membanggakan bagi dua negara dan dapat menjadi poin tambahan dalam 
kerjasama mengurangi kemiskinan dan pemukiman kumuh di dua negara tersebut. 

Indonesia dan Maroko adalah dua sahabat yang begitu lama, sebaiknya semakin 
mempererat persahabatannya dan meningkatkan kerjasama untuk menghadapi 
berbagai permasalahan global yang multidimensional. Dua negara harus mengingat 
sejarah bahwa dengan bersatu dan bekerjasama, negara-negara selatan dapat 
memainkan perannya di percaturan dunia dan dapat menemukan solusi berbagai 
permasalahan dunia pada masa itu, jangan menganggap kerjasama dengan negara-
negara utara lebih penting. Ayo kita tingkatkan persahabatan dan kerjasama Indonesia-
Maroko dan Asia-Afrika untuk menghadapi berbagai permasalahan global di masa 
kini dan masa depan! 
 
 

Ricky Mardiansyah, mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung 
e-mail : prince.ricky@ovi.com 
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Merentangkan Sayap Perekonomian Bersama Maroko 
 

Oleh: RR. Fitri Kurnia Handayani 
 

Maroko adalah salah satu dari 22 negara Arab yang tergabung dalam Organisasi 
Liga Arab yang bermarkas di Kairo, Mesir. Negara ini terletak persis di ujung utara 
Benua Afrika dan berbatasan di sebelah utara dengan Laut Tengah, sebelah timur 
dengan Aljazair, sebelah selatan dengan Mauritania dan sebelah barat dengan 
Samudera Atlantik. Letak Maroko sangat strategis di perairan Samudera Atlantik dan 
Laut Tengah. 

Walaupun letak Maroko di Benua Afrika, alamnya tak jauh berbeda dengan 
wilayah Asia yang subur, hijau, dan terdapat pengairan di mana-mana. Tak jarang 
wisatawan asing dari mancanegara tercengang melihat kesuburan tanah Maroko yang 
dipenuhi dengan pepohonan dan penghijauan di segenap wilayah. Pemerintah Maroko 
juga memberikan perhatian cukup besar terhadap usaha penghijauan wilayah. Bahkan 
di antara negara-negara Arab dan Afrika, Maroko termasuk negara pertanian 
terkemuka dan unggul. 

Maroko merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional. Kepala 
negara dipegang oleh raja secara turun-temurun. Raja memilih, mengangkat dan 
memberhentikan perdana menteri dan para menteri. Raja juga dapat membubarkan 
parlemen. Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1956, tiga raja dinasti Alawi—
dipercaya merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad—telah memimpin 
Maroko yaitu Raja Mohammed V, Raja Hasan II, dan Raja Mohammed VI. Maroko 
mempunyai 4 ibukota: Rabat, ibukota administrasi, Casablanca, ibukota perdagangan 
dan perindustrian, Marrakech, ibukota wisata, dan Fes, ibukota budaya dan ilmu 
pengetahuan. 

Mayoritas rakyat Maroko (99 %) memeluk agama Islam, selebihnya memeluk 
agama Yahudi dan Nasrani. Jumlah rakyat Maroko sekitar 30 juta jiwa. Bahasa resmi 
negara adalah bahasa Arab, sedangkan bahasa kedua adalah bahasa Perancis, Spanyol 
dan Berber. Walaupun bahasa Perancis merupakan bahasa kedua, namun 
penggunaannya, baik di bidang administrasi negara maupun sebagai bahasa pengantar 
pendidikan, kadangkala melebihi bahasa resmi, yaitu bahasa Arab. 

Hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara Maroko telah 
berlangsung lebih dari 50 tahun. Pada tahun 1965, negara Indonesia telah membuka 
KBRI di ibukota Rabat sebagai kota administrasi negara Maroko. Namun, karena 
kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan, pada tahun 1967 KBRI di Rabat 
ditutup sementara. Lalu, selang 19 tahun, KBRI di ibukota Rabat dibuka kembali dan 
beroperasi penuh sejak tahun 1986 hingga saat kini. 

Menurut data, neraca perdagangan antara kedua negara selalu surplus. Untuk 
negara Indonesia, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2005, 
nilai perdagangan negara Indonesia dengan Maroko tercatat mencapai angka USD 
76,28 juta. Dari jumlah tersebut, impor negara Indonesia adalah sebesar USD 25,20 
juta. Angka di tahun 2005 ini menunjukkan peningkatan 26 % dibanding tahun 2004 
yang baru mencapai angka USD 60,54 juta. Perdana Menteri Maroko, Driss Jettou, 
dalam pertemuan dengan Ketua dan Wakil Ketua MPR RI di Rabat pada akhir Juli 
2006, menyampaikan harapannya agar peningkatan perdagangan dua negara terus 
berlanjut. 
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Dikatakan, bahwa produk-produk negara Indonesia seperti makanan, minuman, 
kopi, rempah-rempah, kerajinan kaca, minyak kelapa sawit, tekstil, TV, radio, kayu, 
kertas, ban mobil, karton, plastik, furniture, benang, karet, kabel listrik dan tembakau 
sangat disukai masyarakat Maroko. Dengan demikian, dua negara tersebut sangat 
berpotensi untuk menjalin kerjasama ekspor dan impor secara lebih intensif. Perdana 
Menteri Driss Jettou juga mengemukakan pentingnya Indonesia memanfaatkan posisi 
strategis negaranya yang secara geografis dekat dengan Eropa dan telah melakukan 
perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa serta dengan negara-negara lain 
seperti Amerika Serikat, Turki, Jordania, Tunisia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. 
Menurutnya, Indonesia dapat menjadikan Maroko sebagai batu loncatan bagi 
pemasaran produk-produk Indonesia ke negara-negara tersebut. Adapun dari Maroko, 
Indonesia mengimpor produk fosfat dan asam fosfat. 

Walaupun belum terlalu besar secara angka, produk-produk negara Indonesia 
yang telah berjaya masuk ke pasar Maroko dapat dikategorikan dalam 5 kelompok 
yaitu produk makanan dan minuman, produk mentah hewani/nabati, produk jadi 
peralatan industri, produk jadi siap pakai atau di konsumsi, dan produk setengah jadi. 
Untuk produk makanan dan minuman, kopi menduduki peringkat teratas dengan nilai 
USD 7,42 juta. Urutan kedua adalah rempah-rempah dengan nilai USD 592 ribu. 
Untuk produk mentah hewani/nabati, produk minyak sawit mentah menduduki 
peringkat pertama dengan nilai USD 7,75 juta, diikuti minyak sawit olahan dengan 
total USD 1,08 juta. Untuk produk jadi peralatan industri, perangkat mesin otomotif 
dan perlengkapannya mendominasi dengan angka USD 4,69 juta. Peringkat 
selanjutnya ditempati oleh ban mobil dan pipa untuk industri mobil yang mencapai 
angka USD 309 ribu. 

Sementara itu, produk konsumsi dipuncaki oleh perangkat radio dan TV yang 
mencapai angka USD 5,86 juta. Setelah itu, kain sintetis dan serat buatan dengan 
angka USD 1,83 juta. Adapun untuk produk setengah jadi, bahan pewarna kimia 
menduduki peringkat atas dengan angka USD 850 ribu. 

Hingga tahun 2004, Indonesia merupakan mitra dagang utama Maroko di Asia 
Tenggara, yaitu Indonesia berada di urutan 35, di atas Thailand (39), Malaysia (42), 
Singapura (64), Philipina (69), dan Brunei Darrusalam (130). Kehadiran Indonesia di 
Maroko yang telah melewati 5 dekade tersebut, tidaklah aneh jika banyak produk 
Indonesia yang telah dikenal secara luas masyarakat negara ini. Sekarang, tinggal 
bagaimana dunia usaha kita menangkap peluang yang telah terpampang di depan mata 
itu, sehingga produk-produk Indonesia dapat lebih banyak lagi masuk di Maroko, 
yang pada gilirannya akan meningkatkan devisa negara. 

Meningkatnya perdagangan Indonesia-Maroko dapat digunakan Indonesia 
sebagai jalan masuk ke pasar Uni Eropa dan beberapa negara Timur Tengah lain. Dari 
sini Indonesia dapat memasarkan komoditasnya ke Eropa, terutama rempah-rempah 
yang banyak dicari di Eropa. Dalam metode perdagangan ini, masyarakat Indonesia 
yang ada di Maroko dapat memanfaatkan peluang ini untuk merintis usahanya di 
Maroko. Sebaliknya, Maroko dapat menggunakan peluang ini untuk mendapatkan 
pasar yang lebih luas di Asia Tenggara bagi produk andalan fosfatnya karena di 
Indonesia telah ada free trade area dalam kerangka ASEAN. 

Kerjasama ini juga dapat dipakai untuk memperkuat ekonomi masing-masing 
negara setelah banyaknya krisis yang telah terjadi seperti krisis Amerika 2008, krisis 
Yunani, Spanyol dan Irlandia. Dua negara telah berhasil menghadapi krisis-krisis 
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tersebut dan ekonomi mereka masih cukup stabil. Keuntungan lain adalah Maroko 
tidak begitu terkena dampak dari krisis politik di Timur Tengah yang saat ini masih 
menimbulkan efek domino. 

Dalam bidang pariwisata, dua negara memiliki potensi yang cukup besar. 
Indonesia sendiri telah dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak objek 
wisata kelas dunia seperti Pulau Bali, Bunaken, Raja Ampat, Borobudur, dan lain-lain. 
Sedangkan Maroko sendiri juga memiliki beberapa tempat wisata yang terkenal 
seperti Fès dan Agadir. Keindahan Laut Mediterania juga merupakan daya tarik 
tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata memberikan penghasilan 
yang cukup besar dari kedua belah pihak. Setiap tahun 2 juta wisatawan mancanegara 
berkunjung ke Maroko, sedangkan 5-6 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke 
Indonesia. Peningkatan jumlah wisatawan antara dua negara dapat dilakukan melalui 
acara-acara promosi. Peningkatan ini sangat dimungkinkan mengingat jumlah orang 
kaya di Indonesia terus meningkat. 

Faktor-faktor pendukung di atas dapat dijadikan sebagai kesempatan bagi 
Indonesia-Maroko untuk mempererat hubungan ekonomi dua negara. Apabila 
hubungan ekonomi sudah kuat, maka hubungan sosial juga akan menguat karena telah 
mengenal satu sama lain. Hubungan kerjasama yang telah kuat ini dapat dilanjutkan 
dengan lebih mudah oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan bilateral dua 
negara. 
 
 

RR. Fitri Kurnia Handayani, mahasiswa Institut Manajemen Telkom, Bandung 
e-mail: fikurhan@yahoo.com 
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Simbiosis Mutualisme Indonesia-Maroko 
 

Oleh: Agus Firmansyah 
 

Indonesia dan Maroko, dua negara Islam dengan panorama alam yang eksotika 
menjadikan dua negara beda benua ini menjadi unggulan dalam bidang pariwisata. 
Hubungan manis antara dua bangsa ini pun dinilai adem ayem. Keharmonisan yang 
sudah tercipta sejak dulu kala pun ditunjukkan dengan dijadikannya nama mantan 
Presiden RI (Soekarno) serta dua kota, Bandung dan Jakarta menjadi nama jalan 
utama di jantung ibukota Maroko, Rabat. Hal tersebut didasari oleh apresiasi Maroko 
untuk jasa Indonesia atas perannya dalam menyikapi berbagai isu regional dan 
internasional serta peran sentral Indonesia dalam menengahi konflik di Timur Tengah. 
Selain itu persahabatan ini terjalin karena adanya kesamaan dua belah pihak dalam 
menganut kebijakan moderat dan merupakan anggota organisasi Internasional seperti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi 
Islam (OKI) dan Kelompok 77. 

Banyak faktor yang mendorong akan terciptanya keharmonisan dan keselarasan 
dua belah pihak dan salah satunya adalah bidang perekonomian. Selayaknya, 
kerjasama Indonesia dan Maroko akan menjadi suatu kekuatan besar dalam kancah 
perekonomian Internasional mengingat Indonesia merupakan negara agraris terbesar 
di Asia Tenggara. Selain itu dari segi sumber daya alam, Indonesia yang dikaruniai 
daratan luas beserta tanahnya yang subur menjadikan Indonesia sebagai pemasok 
utama pangan dunia. Sementara itu, di sisi lain Maroko yang merupakan pintu masuk 
negara-negara Afrika seperti Libya, Niger, dan Aljazair menjadikan Maroko sebagai 
kawasan strategis perdagangan dan pelayaran laut, khususnya di Benua Afrika. Hal ini 
tentu menjadi hawa positif, karena akan mempermudah Maroko dalam kegiatan 
ekspor dan impor. Tak heran jika Maroko digadang-gadang akan menjadi pemimpin 
daerah Mediteranian dalam segi perekonomian. 

Berpatok dari hal tersebut kerjasama antar dua negara ini pun dipastikan akan 
membawa keuntungan bagi dua belah pihak. Indonesia dengan mengunggulkan kopi 
sebagai komoditi utama menjadikannya sebagai pesaing tangguh dalam merebut pasar 
Maroko bersama pesaing-pesaing lain dengan segala komoditi yang masing-masing 
unggulkan. Pada tahun 2005 saja, Indonesia berhasil mengekspor kopi dengan volume 
6.627.315 Kg, senilai DHM 63.074.061 Selain itu Indonesia juga unggul dalam 
pengeksporan minyak sawit dan rempah-rempah. Tentu ini menjadi nilai postif bagi 
perekonomian Indonesia yang berdampak pula bagi kesejahteraan petani-petani 
Indonesia dan sudah pasti meningkatkan nilai devisa negara. 

Ditambah dengan Maroko, yang sebelumnya dengan resmi sudah mendapatkan 
perjanjian perdagangan bebas dari AS dan negara-negara tetangganya menjadikan 
wilayah yang berpenduduk kurang lebih 35 juta jiwa ini dapat mengembangkan 
perekonomiannya bukan hanya di kancah dalam negeri, namun bahkan di luar negeri. 
Hal ini secara tidak langsung bermanfaat pula bagi Indonesia, karena adanya 
perjanjian ini Indonesia dapat menjadikan Maroko sebagai batu loncatan dalam 
memasarkan hasil produk ekspornya ke negara-negara yang mengadakan perjanjian 
tersebut. 

Bagi Maroko, keuntungan tersendiri bersumber dari segi ekspor fosfat ke 
Indonesia. Fosfat adalah unsur dalam suatu batuan beku (apatit) atau sedimen dengan 
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kandungan fosfor ekonomis. Fosfat adalah sumber utama unsur Kalium dan Nitrogen 
yang tidak larut dalam air. Salah satu olahan fosfat adalah pupuk yang memang 
menjadi nyawa bagi petani-petani Indonesia, selain itu fosfat juga merupakan bahan 
utama dalam pengembangan proyek kelapa sawit Indonesia, Sehingga sangat tepat, 
bila Indonesia mengimpor fosfat dari Maroko untuk pemenuhan kebutuhan pangan 
nasional. Sebuah investasi yang menggiurkan memang, pada tahun 2005 saja Maroko 
dapat mengimpor produk fosfat dengan total DHM 145,4 juta (USD 17,1 ribu), 
sementara untuk produk asam fosfat yang masuk ke Indonesia sebesar DHM 62,83 
juta (USD 7,39 ribu). Jika hal ini terus berlangsung, tak salah rasanya bila negara 
bermata uang Dirham ini akan menjadi salah satu negara pemasok fosfat terbesar di 
dunia. 

Sayangnya, segala usaha pasti akan menemukan sebuah halangan di dalamnya. 
Kendala terbesar bagi kerjasama Indonesia-Maroko adalah jarak dua negara ini yang 
terlampau jauh. Bukan hanya lintas negara, bahkan hingga lintas benua. Sehingga 
memungkinkan cost insurance and freight atas barang yang diimporpun besar. Selain 
itu jarak tempuh juga mempengaruhi cepat lambatnya sebuah komoditi sampai ke 
tujuan. Namun, semoga dengan perkembangan zaman, segala kendala tersebut dapat 
diatasi. Semoga kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi memudahkan 
para eksportir dan importir dalam melangsungkan usahanya tersebut. 

Kerjasama dua belah pihak yang memang sudah terpatri sejak dulu diharapkan 
akan senantiasa seiring senada sampai kapan pun, dan semoga kelak kerjasama ini 
membuahkan sebuah korelasi yang saling menguntungkan. Masih banyak aspek-aspek 
kerjasama yang masih belum tergali sehingga masih memungkinkan dua negara Islam 
ini mengalami kemajuan bukan hanya dari segi perekonomian. Dalam hal pendidikan, 
Indonesia-Maroko dapat memanfaatkannya dengan cara pertukaran mahasiswa, bukan 
menjadi yang mustahil kiranya, mengingat banyaknya kesamaan etnis, budaya, dan 
latar belakang antar keduanya. Dalam segi pertahanan nasional, Indonesia dapat 
melakukan pelatihan bersama tentara Maroko, sehingga terjalin sebuah dasar 
kekeluargaan, yang diharapkan dengan adanya tali persaudaraan tersebut NKRI dan 
Maroko dapat senantiasa damai tanpa mudah terhasut yang berakibat peperangan dari 
berbagai pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini. Sementara itu, dari aspek 
pariwisata, Indonesia-Maroko dapat bekerjasama dalam bidang pelayaran dan 
penerbangan, dengan adanya kebijakan open sky, diharapkan wisatawan mancanegara 
akan mudah mengunjungi tempat-tempat pariwisata Indonesia maupun Maroko. 

Oleh sebab itu hubungan Indonesia-Maroko senantiasa harus terjaga harmonis, 
karena persahabatan ini bagaikan sebuah mata rantai yang saling bergantungan satu 
sama lain. Keuntungan yang didapat dua belah pihak menjadikan Indonesia dan 
Maroko merupakan sebuah simbiosis mutualisme yang mahal harganya. Banyak 
kiranya hal-hal yang memungkinkan perpecahan antar dua negara ini, namun di balik 
itu, yakinlah bahwa banyak pula cara untuk memperatnya. Salah satunya dengan 
kunjungan-kunjungan kenegaraan, memperbanyak pertukaran pikiran serta perjanjian 
kerjasama yang tentunya menguntungkan dua belah pihak. Semoga ke depannya 
Indonesia-Maroko menjadi negara yang lebih diperhitungkan di kancah internasional. 
Dan senantiasa memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua. 
 

Agus Firmansyah, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Bandung 
e-mail: firmansyah8861@yahoo.com 
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Fenomena Sosial Kelancaran Hubungan RI-Maroko 
 

Oleh: Dieni Mulyasari 
 

Kualitas suatu negara dapat diukur dari berbagai aspek kehidupan. Di antaranya 
adalah dari segi aspek kehidupan alamiah yang meliputi pemberdayaan dari segi 
geografi, penduduk dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara. Di samping itu, 
juga dari aspek kehidupan sosial yang meliputi pemberdayaan dari segi ideologi, 
politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. 

Indonesia dan Maroko sudah memiliki hubungan yang baik sejak dulu. Hal ini 
dibuktikan dengan begitu lekatnya hubungan di antara dua negara ini sejak zaman 
pemerintahan Presiden Soekarno. Hubungan ini terikat dengan berbagai macam 
kerjasama baik bilateral maupun kerjasama lain. Untuk melanjutkan kekerabatan ini 
yang telah terjadi sejak dulu, seharusnya dapat menjadikan suatu awal untuk hubungan 
yang lebih baik pada generasi berikutnya yang terjadi kini dan pada masa yang akan 
datang. Hubungan baik itu tidak dapat terjadi begitu saja, jika antara dua belah pihak 
tidak saling mengenal, bagaimana kehidupan di negara kawannya. Sering terdengar 
istilah “tak kenal, maka tak sayang”. Oleh karena itu demi menjaga persahabatan dan 
kekerabatan RI-Maroko diperlukan suatu penghubung atau perekat tali persaudaraan 
antara dua belah pihak. 

Hubungan yang baik dapat kita lihat dari berbagai segi seperti yang digambarkan 
di atas. Gambaran tersebut dapat kita kembangkan untuk menjadikan hubungan antara 
negara tersebut terjalin dengan sangat baik dan saling mendukung dalam 
perkembangan kehidupan yang lebih baik. Aspek kehidupan yang terjadi melalui 
kehidupan alamiah adalah kehidupan yang bermula dari posisi lokasi geografi, 
keadaan kekayaan alam dan kemampuan penduduk yang bersifal alamiah. Aspek 
tersebut mewakili dari keadaan bagaimana pemberdayaan tersebut dapat 
dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber potensi alam 
oleh manusia dapat menimbulkan berbagai masalah yang sangat kompleks dalam 
pergaulan internasional. Hal ini dapat disebabkan oleh dua ciri khusus sumber potensi 
alam dunia, yaitu : 
a. Penyebaran/distribusi sumber potensi alam dunia tidak merata 
b. Adanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada pula sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui. Akibat dari dua ciri khusus tersebut dalam 
pergaulan internasional antar bangsa tidak dapat dihindari terjadinya: international 
interdependency of resources (ketergantungan internasional akan sumber potensi 
alam) dan international flow of resources (terjadinya arus perpindahan 
internasional sumber potensi alam dunia). 

Sedangkan dari segi keadaan dan kemampuan penduduk terdapat 4 masalah 
pokok yang mendapatkan pertimbangan dan diperhitungkan dalam program 
pemecahan masalah yaitu: 
a. Jumlah penduduk; masalah pertambahan jumlah penduduk dunia yang cukup tinggi 

harus menjadi dan mendapatkan perhatian dari seluruh bangsa dan negara di 
seluruh dunia. Karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap 
negara. 
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b. Komposisi penduduk; komposisi penduduk sangat dipengaruhi oleh mortalitas 
(tingkat kematian), fertilitas (tingkat kelahiran), dan migrasi (perpindahan 
penduduk). 

c. Distribusi penduduk; masalah distribusi atau penyebaran penduduk merupakan 
masalah yang sangat kompleks dalam pembangunan baik nasional maupun 
internasional. 

d. Kualitas penduduk; menyangkut kualitas intelektual penduduk, juga utamanya 
kualitas yang terkait dengan mental dan spiritual yang harus terus dikembangkan. 

Komponen aspek sosial meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-
budaya, dan pertahanan-keamanan yang merupakan kelompok yang bersifat dalam 
mengisi kehidupan-kehidupan, dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Aspek ideologi; ideologi mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-

citakan oleh suatu bangsa. 
b. Aspek politik; aspek politik yang terkandung dalam hubungan luar negeri yaitu 

dapat meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara, mengetahui 
perkembangan dan gejolak dunia diikuti dan dikaji dengan seksama, memperkecil 
ketimpangan dan mengurangi konflik antarnegara, menciptakan perdamaian dunia, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilaksanakan dengan 
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan calon diplomat agar dapat menjawab 
tantangan tugas yang dihadapi. 

c. Aspek ekonomi; perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan yang 
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. 

d. Aspek sosial-budaya; kebudayaan merupakan identitas, tata nilai dan cara hidup 
yang manifestasinya menjadi sebuah ciri dalam pergaulan hidup manusia. 

e. Aspek pertahanan dan keamanan; aspek pertahanan-keamanan merupakan upaya 
ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan dalam upaya bela negara. 

Hubungan komponen-komponen tersebut dapat menjadi hubungan timbal-balik 
yang erat dan lazim disebut hubungan saling ketergantungan (interdependency). Oleh 
karena itu, komponen tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengenal tiap bangsa 
dengan menggunakannya tersusun secara utuh dan menyeluruh (komprehensif 
integral) demi mengupayakan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Dalam 
kaitannya Indonesia dan Maroko dalam hubungan yang baik, dulu, kini dan besok 
merupakan suatu tanggung jawab bersama untuk melestarikan seluruh aspek-aspek 
dalam kehidupan masyarakat, agar dapat menjaga dan melestarikan identitas yang 
sudah ada di Indonesia maupun Maroko. 

Selain itu, upaya lainya dapat berupa program pertukaran pelajar antara 
Indonesia dan Maroko yang dapat meningkatkan hubungan erat di antara dua negara 
tersebut. Hal itu akan memunculkan keterikatan di antara keduanya, ketika kehidupan 
yang dilaluinya pernah tersimpan atau tersirat akan gambaran negara Indonesia atau 
Maroko yang dapat menyebabkan adanya suatu kecintaan atas bangsanya dan dapat 
menghargai adanya perbedaan atau ciri dalam suatu negara lain sebagai sesuatu yang 
dapat dijadikan motivasi untuk terus mengembangkan diri agar dapat bermanfaat 
untuk bangsa dan negara, bahkan secara internasional sekalipun. 
 
 

Dieni Mulyasari, mahasiswa Universitas Widyatama, Bandung 
e-mail : dieni_bgtzz@yahoo.com 
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Melawan Imperialisme Modern 
 

Oleh: Ardinanda Sinulingga 
 

Setelah era perjuangan lepas dari cengkraman imperialisme negara Barat baik itu 
Indonesia dan Maroko untuk memperoleh kemerdekaanya, hubungan kerjasama 
seperti apa yang sepatutnya kita bangun sebagai negara yang sama-sama berdaulat 
dalam konteks saat ini? Bukan sesuatu yang mustahil baik Indonesia dan Maroko 
memiliki beberapa masalah yang hampir sama, yakni bagaimana mengisi 
kemerdekaan agar tetes demi tetes air kesejahteraan dapat mengalir ke masyarakatnya. 

Hampir lebih se-abad lalu, para pejuang kemerdekaan telah membangun fondasi 
awal hubungan bilateral yang meletakan dasar egaliter, solidaritas dan saling 
menguntungkan sebagai tiang utama dalam persahabatan Indonesia dengan Maroko. 
Hubungan tersebut bermula dari lintasan sejarah antara dua negara yang pada saat itu 
dijajah oleh bangsa Barat lewat politik imperialisme mereka. 

Kekayaan alam yang dikuras untuk kepentingan asing, adanya perbedaan antara 
warga pribumi dengan penjajah di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial menjadi 
permasalahan yang hampir sama di dua negara saat itu. Hinggga pada satu titik 
munculah solidaritas untuk bersama-sama berjuang dan saling mendukung untuk 
perjuangan kemerdekaan negara masing-masing hingga muncul gelombang revolusi di 
Asia dan Afrika untuk melawan segala bentuk penjajahan oleh negeri Barat saat itu. 

Sejarah mencatat Indonesia termasuk negara yang aktif mendorong 
kemerdekaan Maroko. Hal ini dapat terlihat ketika Presiden Soekarno merupakan 
kepala negara asing pertama di dunia ke Maroko pasca kemerdekaan. Atas dasar 
penghormataan itu Raja Mohammed V meresmikan ruas jalan bernama Sharia Al-Rais 
Ahmed Soekarno (sekarang Rue Soekarno), dekat kantor Pos Pusat Rabat. Sebelum 
rombongan Presiden Sukarno tiba, sebuah jalan lain di tengah kota ditukar namanya 
menjadi zangkat Jakarta. Di Casablanca, sebuah bunderan diberi nama rondpoint de 
Bandung. 

Kondisi ini memperlihatkan hubungan antara Maroko dan Indonesia bukan 
hubungan yang sembarang instan yang hanya dibangun sesaat. Namun ada sejarah 
panjang tentang perjuangan dua pejuang kemerdekaan di negara masing-masing untuk 
sama-sama berjuang atas dasar perlawanan terhadap penjajahan atas satu negara ke 
negara lain. Atas dasar dan jejak sejarah itulah, hubungan Maroko dan Indonesia bagi 
penulis sama-sama pernah meletakkan prinsip kemerdekaan adalah jembatan emas 
menuju kesejahteraan rakyatnya atas dasar perlawanan terhadap imperialisme. 

Dalam pandangan penulis, ada tiga hal yang patut disikapi dan dibangun 
kerjasama yang lebih komprensif di kedua negara dalam merespon berbagai tantangan 
zaman terutama menguatnya imperialisme dalam bentuk baru, yakni: pertama, 
permasalahan korupsi. Tahar Ben Jelloun seorang sastrawan terkemuka di Maroko 
lewat novelnya yang berjudul “Korupsi” mencoba menjelaskan kondisi yang terjadi di 
Maroko pasca kemerdekaan. Melalui karyanya tersebut, dia menjelaskan bagaimana 
korupsi sudah mengarah menjadi budaya yang sah-sah saja di negeri itu. Namun ada 
yang menarik dari novel tersebut, Tahar Ben Jelloun dalam kata pengantar menulis 
karyanya ini terinspirasi dari novel Pramoedya Ananta Toer yang berjudul “Korupsi”, 
dan bukan mustahil kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan 
yang terjadi di Maroko, tulisnya. 
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Bukan sesuatu yang naif memang pasca kemerdekaan, masalah korupsi menjadi 
hal yang sistemik di dua negera. Oleh karena itu sebagai sahabat tradisional harus 
dirumuskan kerjasama bagaimana mencegah terjadinya korupsi melalui penguatan 
lembaga-lembaga pemerintah. Bentuk kerjasamanya bisa dalam bentuk perumusan 
bersama langkah-langkah pemberantasan korupsi. 

Kedua, imperialisme ekonomi. Catatan perjalanan persahabatan dua negara ini 
akan kembali diuji ketika imperialisme yang dulunya dalam bentuk penjajahan 
wilayah telah berubah bentuknya melalui penjajahan lewat ekonomi. Yang tercermin 
dari maraknya multinasional coorporation di dua negara yang tak jarang menyisihkan 
kepentingan-kepentingan nasional. 

Sebagai negara yang punya sejarah bersama melawan imperialisme, Indonesia 
sangat berkepentingan membangun hubungan kerjasama kembali lewat semangat dan 
gerakan bersama melawan segala bentuk imperialisme yang sudah berubah dalam 
bentuk ekonomi. Bagaimana tidak salah satu media nasional di Indonesia dalam 
beberapa waktu lalu mengupas tuntas bagaimana ekonomi Indonesia telah dikuasi oleh 
asing (Kompas, 25/5). 

Hubungan kerjasama ini bisa dalam bentuk menjalin kesepakatan bersama dan 
menggalang kekuatan negara-negara berkembang lain yang kaya akan potensi alam 
untuk menghasilkan kesepakatan bersama menolak segala bentuk penjajahan 
kekayaan alam yang merugikan kepentingan nasional oleh negara-negara maju lewat 
korporasi-korporasi asing mereka. Strategi ini, bisa dipelajari dari para founding 
fathers ketika membuat sebuah Gerakan Non Blok yakni Konfrensi Asia Afrika. Dua 
kekuatan poros dunia begitu kuat saat itu dan seolah-olah kita harus memilih salah 
satunya. Tapi para founding fathers, melakukan cara lain bahwa negara-negara di Asia 
dan Afrika tidak harus memilih salah satunya, namun bisa menyusun pilihanya sendiri 
dan menunjukan bahwa kita adalah bangsa yang kedudukanya sama dengan bangsa-
bangsa yang maju dan berhak menentukan pilihan masing-masing. 

Lewat strategi ini diharapkan negara-negara berkembang memiliki daya tawar 
kuat ketika berhadapan dengan negara-negara maju. Namun gerakan ini membutuhkan 
kepemimpinan yang berani melawan arus. Sejarah bangsa kita, Maroko, dan beberapa 
negara di Asia-Afrika mencatat kita pernah memiliki pemimpin-pemimpin berkarakter 
seperti itu, sebut saja Bung Karno dari Indonesia. tanpa itu imperealisme ekonomi 
sebagai bentuk gaya baru dari bentuk penjajahan akan terus menggerogoti kita sebagai 
negara berkembang. 

Ketiga, demokratisasi. Sejak awal 2011 hingga saat ini kawasan Timur Tengah 
dan Afrika Utara bergejolak. Di mulai dari gerakan prodemokrasi yang 
menggulingkan Ben Ali di Tunisia pada Januari, disusul jatuhnya rezim Mubarak di 
Mesir pada Februari lalu. Sapuan gelombang prodemokrasi tidak berhenti di dua 
negara itu. Maret lalu, giliran Libya yang digoyang demonstrasi prodemokrasi, 
menyusul kemudian Yaman, Bahrain, dan Suriah. Gelombang protes di kawasan 
tersebut memiliki pola hampir sama: melengserkan pemimpin otoriter dan menuntut 
hak-hak sipil dan demokrasi. 

Fenomena ini tentunya tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di Maroko, 
mengingat kedekatan wilayah dan kesamaan budaya yang hampir sama dengan 
wilayah yang sedang bergejolak. Bagaimanapun bangsa Barat berkepentingan dengan 
transformasi demokrasi di Tanah Arab, termasuk Maroko. Dalam bahasa Nye, upaya 
memengaruhi negara lain dapat dilakukan melalui hard power (kekuatan keras) atau 
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kekerasan yang berwujud dalam tindakan militer, dan soft power (kekuatan lunak) 
atau nirkekerasan yang lebih mengedepankan daya tarik yang bersumber dari nilai dan 
kebudayaan (Joseph Nye, Soft Power, The Means to Success in World Politics, 2004). 

Demokrasi masuk dalam kategori kekuatan lunak, karena adalah nilai yang 
dijunjung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun persoalannya, demokrasi 
seperti apa yang tepat bagi Maroko, agar demokrasi tersebut tidak diboncengi oleh 
kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sering kali disisipkan oleh negara-
negara maju yang kemudian memberatkan negara tersebut. HM Raja Mohammed VI 
telah memutuskan pengumuman reformasi 9 Maret 2011 yang menjamin pemilihan 
parlemen secara bebas, termasuk pemilihan perdana menteri, membuat peradilan yang 
independen, serta menjamin HAM bagi seluruh pemangku kepentingan Maroko. 

Transformasi mengenai demokrasi di Maroko inilah Indonesia dapat berperan 
agar transformasi tersebut tidak berjalan mandek dan tidak berujung pada pemaksaan 
demokrasi lewat jalur kekerasan seperti yang terjadi di Mesir ataupun Tunisia. 
Indonesia bisa menempatkan perannya sebagai contoh penerapan demokrasi 
mengingat ada kesamaan antara Indonesia dan Maroko. Yakni sama-sama memiliki 
penduduk mayoritas Muslim di negeri masing-masing. Sebagai catatan Indonesia 
menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan Islam dapat berjalan beriringan 
dengan semangat demokrasi tersebut. 

Lewat bangunan kerja sama inilah sepatutnya Indonesia dan Maroko berjalan ke 
depan dalam mengisi janji kemerdekaan negara masing-masing. Namun yang perlu 
dicatat, hubungan yang sangat bersahabat antara Indonesia dan Maroko akan berjalan 
semakin beriringan, jika saja tidak mengingkari sejarah bahwa dua negara pernah 
meletakkan dasar hubungan kerjasamanya atas dasar anti imperialisme. 

Saat ini panggilan sejarah menuntaskan agenda perubahan yang telah lama 
digoreskan menuntut kedua negara kembali berjuang dalam menghadapi imperialisme 
modern yang telah mengubah bentuknya menjadi korupsi, penguasaan ekonomi oleh 
asing. Demokrasi bukan dijadikan pedoman hidup, namun dijadikan alat untuk 
menguasi suatu negara atas nama demokrasi itu sendiri. Tanpa itu, sesungguhnya 
hubungan Indonesia dan Maroko telah tercerabut dari akar sejarahnya dan cenderung 
hanya semu belaka yang tidak memiliki garis perjuangan jelas. 
 
 

Ardinanda Sinulingga, mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung 
e-mail: ardi_lingga@yahoo.com 
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Menjalin Soft Diplomacy RI-Maroko 
 

Oleh: Muhammad Rizaldy 
 

Sebuah negara yang dijuluki negara Marrakech (Tanah Tuhan) oleh orang Persia 
yaitu Maroko, merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki 
konstitusional. Di mana pemimpin negara ini adalah seorang raja dan sorang perdana 
menteri. Secara geografis, Maroko terletak di barat laut Afrika yang mempunyai garis 
pantai yang panjang dekat Samudra Atlantik yang memanjang melewati Selat 
Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Maroko merupakan salah satu negara pertama di 
Afrika Utara yang meraih kemerdekaan dari kolonial Perancis. Berpuluh ribu mil dari 
Maroko, tepatnya di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi 
berbentuk republik bekas jajahan Belanda yang berada di Asia Tenggara. Secara 
geografis, negara Indonesia dilintasi garis katulistiwa dan berada di antara Benua Asia 
dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Hindia. Indonesia adalah negara 
kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau. Sehingga Indonesia disebut 
juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Dengan populasi sebesar 238 juta jiwa, 
menjadikan Indonesia negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. 

Berdasarkan paparan singkat tentang kedua negara tersebut, terlihat jelas bahwa 
jarak dua negara yang melebihi sepertiga lingkaran dunia tidak menghalangi hubungan 
kerjasama antar dua negara. Tahun 1955 Maroko turut aktif di Konferensi Asia Afrika 
(KAA) di Bandung Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1960 Presiden 
Soekarno datang ke Maroko, tepatnya di Kota Rabat bertemu dengan Raja 
Mohammed V. Soekarno adalah presiden pertama yang datang ke negara yang 
dijuluki Tanah Tuhan itu. Hal ini merupakan awal hubungan diplomatik Indonesia dan 
Maroko. Karena Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang 
membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

Terkait hubungan diplomatik yang sudah terjalin antara Indonesia dan Maroko 
sejak tahun 1960. Akan lebih menguntungkan dan memberi banyak manfaat bagi dua 
negara jika hubungan diplomatik itu dilakukan dengan menerapkan soft diplomacy 
antar dua negara. Soft diplomacy merupakan proses pelaksanaan diplomasi melalui 
jalur yang lunak (soft) yaitu hubungan kerjasama yang fokus di bidang ekonomi, 
politik, pariwisata dan pendidikan. Saat ini hubungan diplomatik antara Indonesia dan 
Maroko sudah memasuki usia lebih dari 50 tahun. Dalam memperingati 50 tahun 
hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko beberapa waktu lalu, Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di Rabat, Maroko mengadakan resepsi peringatan 50 tahun 
Kemerdekaan Maroko dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan 
Kerajaan Maroko. 

Peringatan tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk melihat apa yang sudah 
dilakukan dan kerjasama apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh kedua negara 
yaitu Maroko dan Indonesia. Banyak kerjasama dalam berbagai bidang yang telah 
dilakukan oleh dua negara. Di bidang ekonomi, kerjasama ekspor-impor antara 
Indonesia dan Maroko sangat potensial. Hal ini terbukti dengan banyak produk-
produk dari Indonesia seperti makanan, tekstil, TV, radio, kayu, kertas, ban mobil, 
karton, plastik, furnitur, benang, karet, kabel listrik dan tembakau, sangat disukai oleh 
masyarakat Maroko. Adapun produk-produk Indonesia yang telah berjaya masuk ke 
pasar Maroko dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok yaitu produk makanan 
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dan minuman, produk mentah hewani/nabati, produk jadi peralatan industri, produk 
jadi siap pakai (konsumsi) dan produk setengah jadi. Untuk produk makanan dan 
minuman, kopi menduduki peringkat teratas dengan nilai USD 7,42 juta. Urutan kedua 
adalah rempah-rempah dengan nilai USD 592 ribu. Untuk produk mentah 
hewani/nabati, produk minyak sawit mentah menduduki peringkat pertama dengan 
nilai USD 7,75 juta, diikuti minyak sawit olahan dengan total USD 1,08 juta. Untuk 
produk jadi peralatan industri, perangkat mesin otomotif dan perlengkapannya 
mendominasi dengan angka USD 4,69 juta. 

Selain itu, saat ini kerjasama di bidang ekonomi sudah memasuki perdagangan 
penjualan pupuk fosfat dari perusahaan pupuk milik negara, Gresik, dan perusahaan 
pupuk milik Maroko selama tiga tahun. Sampai saat ini, volume kerjasama ekonomi 
dua negara tetap surplus dengan total angka sebesar USD 110 juta atau setara dengan 
nilai Rp 1,1 triliun. Di bidang politik, kerjasama tersebut yaitu dengan akan 
meningkatkan seluruh kepentingan nasional dua negara. Di mana realisasi kerjasama 
ini dengan akan dilakukannya pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Maroko 
yang akan berlangsung bulan Juni 2011. 

Di bidang pariwisata, Indonesia dan Maroko memiliki potensi besar untuk 
mengembangkan hubungan kerjasama dalam bidang pariwisata. Hal ini terlihat karena 
Indonesia dan Maroko memiliki perjanjian bebas visa bagi pelancong dari masing-
masing negara. Di mana letak Maroko dengan Spayol yang hanya dipisahkan oleh 
Selat Giblartar dapat menjadi alternatif wisata dan pintu masuk ke Benua Eropa. 
Menurut mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko, Sjachwien Adenan. Melihat 
sejarah kembali, bahwa Indonesia mendapatkan perjanjian bebas visa dengan Kerajaan 
Maroko, karena hasil timbal-balik dukungan pemerintah Indonesia terhadap 
Kemerdekaan Maroko. Pada 1960, Raja Mohammed V berjanji akan memenuhi satu 
permintaan Presiden Soekarno saat berkunjung ke Rabat, dan Bung Karno hanya 
meminta pembebasan visa bagi Warga Negara Indonesia bila berkunjung ke Maroko. 

Di bidang pendidikan, kerjasama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan 
Maroko adalah dengan melakukan pertukaran pelajar atau student exchange dan 
memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan 
pendidikan ke Maroko maupun mahasiswa Maroko yang akan melanjutkan 
pendidikan di Indonesia khususnya dalam bidang agama. Hal ini jelas akan 
memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak, artinya secara tidak 
langsung Indonesia maupun Maroko berkontribusi memberi peluang bagi warga 
negaranya yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. 
 
 

Muhammad Rizaldy, mahasiswa Institut Manajemen Telkom, Bandung 
e-mail: muhammad_rizaldy@yahoo.co.id, 
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51 Tahun Kerjasama Indonesia-Maroko 
 

Oleh: Ade Rifai 
 

Indonesia-Maroko memulai hubungan diplomatik pada tanggal 19 April 1960 
ketika HE Pamontjak Nazir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Filipina 
disajikan surat kredensial kepada Yang Mulia Raja Mohammed V sebagai Duta Besar 
Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko dan utusan khusus untuk mempersiapkan 
kunjungan Presiden Soekarno dari Indonesia ke Maroko. 

Pada tanggal 2 Mei 1960 Presiden Soekarno tiba di Rabat-Sale dan diterima oleh 
Yang Mulia Raja Mohammed V. Dalam kunjungan kenegaraan itu, Raja Mohammed 
V mengharapkan agar kunjungan Presiden Soekarno membawa kontribusi positif bagi 
kerjasama negara-negara Asia dan Afrika. Sebagai penggagas Konferensi Asia-Afrika 
di Bandung pada tahun 1955, Presiden Soekarno telah meningkatkan kesadaran dan 
semangat semua orang di seluruh dunia. Termasuk orang-orang Maroko untuk 
membebaskan diri dari kolonialisme. Presiden Soekarno yang juga dikenal sebagai 
pahlawan gerakan kemerdekaan dunia Islam dan pemimpin dalam memerangi 
kolonialisme. 

Saat ini, hubungan persahabatan antara Indonesia dan Maroko telah mencapai 
beberapa hasil penting dalam peningkatan kerjasama bilateral, penyelesaian isu-isu 
regional dan kerjasama multilateral, serta dalam isu perubahan iklim, perlindungan 
lingkungan, HAM, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, pencucian uang, 
perdagangan narkoba dan terorisme internasional. 

51 tahun sudah kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Maroko 
dari 19 April 1960 sampai 19 April 2011 kemarin. Maroko yang memiliki tingkat 
pendidikan yang baik mendorong UNESCO (United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization) yang merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 
tanggal 16 November 1945 yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu 
pengetahuan alam, ilmu sosial dan manusia, budaya, komunikasi dan informasi ini 
memberikan penghargaan “Pendidikan Berkualitas” kepada Maroko. Hal ini 
menggambarkan bahwa Maroko mempunyai pendidikan yang berkualitas baik, dan 
layak diadakan kerjasama dalam bidang pendidikan. Saat ini, Republik Indonesia 
menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Maroko. Indonesia berharap 
mendapatkan hasil lebih baik yang bisa mendorong perubahan pendidikan ke arah 
yang lebih baik di dalam negeri melalui kerjasama ini. 

Pentingnya pendidikan bagi umat manusia dan negara, karena dengan 
pendidikan yang lebih baik bisa menguatkan moral bangsa. Tujuan untuk menjadi 
bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di 
dunia. Maju atau tidaknya satu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu 
pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju 
atau mundur, karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan 
mencetak SDM yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill. 
Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Terbukti akan 
pentingnya pendidikan bagi negara dengan banyaknya orang dari negara Indonesia 
yang menimbah ilmu ke negara Maroko, begitu juga sebaliknya. 

Selain pentingnya kerjasama dalam bidang pendidikan, kita juga harus 
memperhatikan kerjasama dalam bidang sosial-budaya, dalam bidang politik, juga 
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dalam bidang pariwisata. Pandangan secara politik, meskipun kedua negara memiliki 
sistem pemerintahan yang berbeda. Namun keduanya terikat oleh satu falsafah hidup 
yakni Islam. Mayoritas Muslim di negara yang dipimpin oleh raja dinasti Alawi ini 
adalah kaum Sunni yang sealiran dengan Indonesia. Bagaimanapun kesamaan ini akan 
mempengaruhi pandangan politik dua negara, seperti kebijakan-kebijakannya yang 
lebih moderat dan nonsekuler. Apalagi keduanya tergabung dalam anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi 
Islam (OKI) dan Kelompok 77. 

Hal lainnya yang dapat dilakukan Indonesia adalah meningkatkan perannya 
dalam memperdamaikan Palestina–Israel. Mengingat Raja Mohammed VI merupakan 
“President of Jerussalem Comittee”, peran Indonesia sebagai negara Muslim terbesar 
akan lebih tampak secara politis. Indonesia sebagai negara Muslim dengan penduduk 
terbesar dapat menyatukan nilai Islam, demokrasi dan modernisasi, sehingga Maroko 
menilai Indonesia merupakan negara penting untuk menjalin kerjasama dalam 
menghadapi tantangan dan krisis global serta Islamphobia yang makin meningkat. 
Dalam bidang politik, Maroko memiliki keseimbangan politik yang bisa menjadi 
acuan oleh negara-negara lain yang sedang mengalami krisis politik. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan alam 
dan budaya, memudahkan untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pariwisata. 
Maroko merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, begitu juga dengan 
Indonesia. Hal ini yang membuat Maroko ingin mengadopsi budaya yang terdapat di 
Indonesia, di mana Islam dan demokrasi mampu berjalan beriringan. 

Dengan kerjasama dalam bidang pariwisata antara negara Indonesia dengan 
Maroko, tidak menutup kemungkinan terciptanya hubungan erat dan semakin 
mengikat, pengenalan kebudayaan antar negara juga bisa dilakukan dengan tujuan 
saling mengenal dan juga dengan harapan agar memperkuat nilai dan esensi dari 
budaya yang telah ada dalam negara. Mengingat budaya merupakan identitas penting 
suatu negara, maka kita harus bisa menjaga dan merawat budaya ataupun nilai-nilai 
yang terdapat di dalamnya. Adanya arus globalisasi seperti sekarang ini, tentu setiap 
negara menyiapkan rencana yang matang untuk menanggulangi dampak negatif dari 
globalisasi itu sendiri. Pasalnya globalisasi tidak bisa dihindari oleh negara manapun. 
Globalisasi bisa mempengaruhi semua aspek, salah satunya apek budaya. 

51 tahun hubungan antara Indonesia dan Maroko semakin meningkat dengan 
adanya saling pengertian dari dua negara. Keharmonisan suatu hubungan yang sudah 
berlangsung cukup lama ini antara Maroko dan Indonesia yang menghasilkan 
kerjasama di berbagai sektor yang bertujuan untuk saling melengkapi dan saling 
mendukung untuk melaksanakan suatu tujuan dalam negara itu sendiri, dan juga 
menjadikan pandangan yang membuktikan bahwa suatu hubungan atau kerjasama 
yang terjalin sejak lama tidaklah mudah untuk dijalankan tanpa adanya kontribusi dan 
rasa saling mengerti akan dua negara yang bekerjasama. Hal tersebut menjadikan 
hubungan antar negara ini menjadi harmonis. 

Harapan ke depan akan tercipta sebuah kerjasama yang lebih erat lagi antara 
Indonesia dan Maroko, khususnya memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi dan 
sosial. Pasalnya masalah ekonomi ataupun sosial yang masih merupakan masalah 
krusial bagi kedua negara. Contohnya masalah ekonomi yang menyelimuti masyarakat 
bawah di Indonesia, membuat kondisi dalam negeri Indonesia menjadi kurang baik. 
Masalah ekonomi yang melanda masyarakat bawah ini bisa menciptakan masyarakat 
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yang kurang berpendidikan sehingga menghasilkan banyaknya pengangguran yang 
tidak bisa bersaing secara global. Di mana pengangguran dalam suatu negara 
merupakan pemandangan lumrah. Hal tersebut yang menjadi pandangan atau tolak 
ukur. Untuk itu pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Maroko dalam bidang 
ekonomi-sosial bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang semakin 
meningkat. Keindahan kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dan negara 
Maroko ini, semoga bisa manjadi lebih baik untuk menyongsong keberhasilan 
bersama. 
 
 

Ade Rifai, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 
e-mail: Adekolot@gmail.com 
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Mengkaji Wacana Perdagangan Bebas 
Indonesia dan Maroko 

 
Oleh: Maharsi Wahyu 

 
Perdagangan bebas internasional merupakan isu penting yang banyak dibahas 

akhir-akhir ini. Liberalisasi perdagangan mempercepat arus perpindahan barang dan 
jasa lintas negara. Tetapi perdagangan bebas tidak berlaku secara otomatis di semua 
negara di seluruh dunia tanpa adanya perjanjian. Indonesia sendiri telah menjalin 
kesepakatan dagang dengan banyak negara. Salah satunya adalah pembentukan Asean 
Economic Community 2015 yang merupakan kelanjutan dari AFTA. 

Selain itu, Indonesia juga telah bermitra dagang dengan Jepang, Amerika 
Serikat, Uni Eropa, dan China. Berdasarkan data neraca perdagangan Kementrian 
Perdagangan RI, total ekspor dengan tujuan empat negara tersebut mencapai hampir 
45 % dari keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia pada Januari 2011. Indonesia 
memang sangat bergantung terhadap negara–negara tersebut, di mana keempatnya 
berperan penting dalam perdagangan internasional. Tetapi jika melihat data historis 
sejak tahun 2006, ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa 
justru tidak memperlihatkan peningkatan signifikan, apalagi setelah terjadinya krisis 
keuangan global pada medio 2008. 

Sebagai contoh, ekspor ke Amerika Serikat mengalami penurunan hingga 16 % 
pada tahun 2009 akibat krisis tersebut. Ditambah bencana gempa dan tsunami Jepang 
yang dikhawatirkan akan menurunkan volume ekspor impor Indonesia-Jepang pada 
tahun 2011 ini. Realitas tersebut seakan menjadi momentum bagi Indonesia untuk 
melakukan diversifikasi pasar ekspor. Banyak negara yang potensial menjadi tujuan 
ekspor nonmigas Indonesia, tetapi belum dilirik oleh pemerintah. Negara–negara 
Maghribi di Timur Tengah dan Afrika bagian utara yang berjarak cukup jauh dengan 
Indonesia merupakan salah satu alternatif favorit para pengamat. 

Misalnya, sebagian besar negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Turki dan 
Kuwait adalah negara yang sangat kaya oleh penjualan minyaknya tetapi miskin 
sumber daya alam lainnya seperti pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, Maroko di 
bagian utara Afrika perlu mendapat perhatian khusus karena hubungan istimewanya 
dengan Indonesia. Maroko merupakan titik loncatan untuk masuk ke lalu lintas 
perdagangan di Afrika, Timur Tengah dan Uni Eropa. Letaknya yang strategis di 
antara Laut Mediterania dan Samudera Atlantik membuat pasar Maroko menjadi 
rebutan negara yang ingin berdagang di tiga kawasan tersebut. 

Hubungan bilateral Indonesia–Maroko telah mencapai usia kepala 5 saat ini. 
Walaupun secara historis hubungan tersebut telah terjalin apik sejak Abad XIV 
Masehi, ditandai kedatangan Ibnu Batutah dan Maulana Malik Ibrahim ke Indonesia 
untuk menyebarkan agama Islam, hubungan secara resmi baru dimulai pada tahun 
1960 ketika Presiden Soekarno datang ke Maroko sebagai bentuk pengakuan 
kedaulatan rakyat Maroko. Sejak itu, hubungan Indonesia–Maroko terus meningkat 
secara gradual. Indonesia dan Maroko memiliki banyak kesamaan karakteristik yang 
menjadikan hubungan keduanya relatif stabil. Mulai dari mayoritas penduduk 
beragama Islam, budaya, pariwisata, sumber daya alam, hingga kebijakan-kebijakan 
moderat yang dibuat. Pembebasan visa berkunjung kedua negara hanyalah salah satu 
contoh baiknya hubungan bilateral ini. Sayangnya, pemanfaatan hubungan bilateral 
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Indonesia–Maroko baru terjalin dengan baik secara politis, belum merambah ke 
hubungan ekonomi dan dagang, budaya, pariwisata, serta pendidikan yang lebih 
terintegrasi. 

Perdagangan bebas sendiri hingga saat ini masih menimbulkan pro-kontra di 
antara banyak pihak. Banyak ekonom berpendapat, perdagangan bebas membuat 
negara maju lebih mudah mengeksploitasi sumber daya di negara berkembang dan 
membuat persaingan tidak sehat karena berdasar tarif terendah. Tetapi jika melihat 
peluang perdagangan bebas Indonesia–Maroko, justru keuntungan komparatiflah yang 
akan didapatkan. Indonesia dan Maroko sama-sama negara berkembang dan jenis 
komoditas dagang unggulannya pun berbeda sehingga keduanya akan saling 
menguntungkan bila terjadi ketergantungan. Namun sebelum mengambil kesimpulan, 
perlu dikaji lebih jauh apakah Indonesia dan Maroko memang sudah siap untuk 
melakukan perdagangan bebas. 

Pada tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia ke Maroko defisit dilihat dari 
nilai ekspor nonmigas yang turun dari tahun sebelumnya sebesar 13,69 % menjadi 
USD 47,5 juta. Sementara nilai impor justru mengalami peningkatan signifikan 
sebesar 117 % menjadi USD 42 juta pada tahun 2010. Padahal sejak tahun 2007 nilai 
neraca perdagangan Indonesia terhadap Maroko selalu surplus. Tingginya volatilitas 
neraca perdagangan menunjukkan masih rendahnya tingkat integrasi ekonomi antara 
Indonesia dan Maroko. Pelaku industri di Indonesia belum menjadikan Maroko 
sebagai negara tujuan ekspor utamanya, padahal cukup banyak komoditas Indonesia 
yang diminati oleh Maroko. 

Data tahun 2007 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama 
untuk penetrasi pasar komoditas kopi, kelapa, dan rempah-rempah seperti pala dan 
kayu manis di Maroko. Furnitur asal Indonesia pun menjadi primadona penduduk 
Maroko seperti terlihat pada International Trading Days di Casablanca pada tahun 
2007. Sementara itu, Maroko menjadi andalan Indonesia dalam pemenuhan fosfat 
sebagai bahan baku pupuk. Pada tahun 2009, Indonesia mengimpor 100.000 ton fosfat 
dari Maroko. Berita regional juga menunjukkan bahwa beberapa industri pengalengan 
ikan sarden di Indonesia mengimpor sarden dari Maroko untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri yang semakin meningkat. Maroko sendiri telah menjadikan Indonesia 
sebagai mitra dagang utama di Asia Tenggara. 

Berpatokan pada data hubungan dagang Indonesia–Maroko di atas, mungkin 
perjanjian perdagangan bebas baru dapat dibicarakan sebatas wacana. Perdagangan 
bilateral Indonesia–Maroko memang belum besar secara angka. Namun hal ini adalah 
peluang emas bagi pelaku industri Indonesia. Maroko sendiri sudah melaksanakan 
perdagangan bebas dengan Aljazair, Uni Eropa, dan Timur Tengah. Apabila Indonesia 
telah berhasil menyepakati perdagangan bebas dengan Maroko, sudah tentu Indonesia 
akan lebih mudah memasarkan komoditasnya ke negara lain yang juga sudah 
melaksanakan perdagangan bebas dengan Maroko. 

Perdagangan bebas yang terjadi mungkin tidak hanya perdagangan barang dan 
jasa antarnegara. Mengingat eratnya hubungan diplomatis kedua negara, maka arus 
tenaga kerja, modal, bahkan investasi diperkirakan lebih mudah mengalir. Maroko 
miskin sumber daya alam, tetapi kaya akan tenaga kerja berkualitas dan hal sebaliknya 
terjadi pada Indonesia. Tidak hanya itu, tingginya tingkat kunjungan wisatawan Eropa 
dan Timur Tengah ke Maroko juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan 
pariwisata Indonesia. Indonesia harus siap dengan kemungkinan mengalirnya arus 
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tenaga kerja, atau modal dari Maroko dan harus meningkatkan kemampuan industri 
dalam negeri untuk memasok kebutuhan nonmigas Maroko dan negara-negara yang 
terlibat perdagangan bebas dengan Maroko. 

Sebenarnya, batu loncatan menuju perdagangan bebas antara Indonesia Maroko 
ini sudah ada. Tahun 2008, Indonesia dan Maroko menandatangani perjanjian 
penghapusan pajak berganda untuk ekspor-impor. Tetapi mengingat volume 
perdagangan antarnegara tidak begitu tinggi, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak 
memiliki dampak signifikan. Sementara untuk hambatan non tarif nyaris tidak ada 
masalah. Maroko tidak sedang dalam konflik serius seperti yang dialami negara 
lainnya di Afrika. 

Lalu apalagi yang kita tunggu? Akan sangat merugi apabila hubungan bilateral 
Indonesia dan Maroko hanya sebatas hubungan diplomatis saja. Posisi Maroko 
sebagai pintu gerbang tiga wilayah regional nampak begitu mengundang. Penulis juga 
berharap penduduk Maroko tidak hanya mengenal Indonesia dari Soekarno dan 
Bandung Jakartanya, tetapi juga dari komoditas unggulan Indonesia seperti kopi 
luwak, kelapa, dan rempah-rempah, atau bahkan Bali dan Raja Ampat sebagai 
destinasi wisata favorit di Indonesia. 
 
 

Maharsi Wahyu K., mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
e-mail: maharsiwahyu@yahoo.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN II: 
 
 

“... Jangan pula larut dalam bayang-bayang semu dan fatamorgana 
yang menipu!” (Aidh al-Qarni) 
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HAM Tidak Sekedar Berteriak, 
Indonesia Belajar ke Maroko! 

 
Oleh: Fadly Yashari Soumena 

 
Dalam suasana peradaban dan kemoderenan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sekarang ini, hampir tidak ada suatu bangsa yang berani berpikir untuk mengabaikan 
HAM dari setiap warga negaranya. Kalau memang ada yang mencoba mengabaikan, 
berarti itu adalah malapetaka yang cepat atau lambat negara itu pasti tersungkur dan 
selalu mendapat cemoohan, baik dari warganya maupun dari masyarakat dunia. 

Mengabaikan HAM bukan saja berakibat pada diperkosanya hak-hak 
seseorang/masyarakat. Tetapi juga dapat menggoyahkan sendi-sendi moral dan 
keadilan. Bila dampak semacam ini dibiarkan dan tidak cepat ditangani secara baik, 
dapat menimbulkan anarkisme yang menjadi sumber kekacauan negara. Lihatlah 
bagaimana Perancis, di saat rakyatnya merasa tak sabar atas diperkosanya hak-hak 
mereka sehingga meletuslah Revolusi Perancis paling berdarah. Hasilnya, lahirlah asas 
HAM yang sangat terinci di Eropa pada waktu itu. 

Karenanya, penegakan HAM sangat dibutuhkan di masing-masing negara untuk 
melindungi hak-hak kodrati yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Strategi dan 
teknik penegakan HAM dalam suatu negara tergantung dari bagaimana 
negara/pemerintah dan masyarakat memahami arti dan hakikat dari HAM itu sendiri, 
seperti salah satu contoh yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Maroko. 
 
Penegakan HAM di Indonesia 

Ketika gaung reformasi melanda Indonesia, semua orang kaget dan berteriak 
menuntut hak asasi. Kini, keinginan untuk memperoleh hak-hak tersebut telah 
dinikmati sebagian besar masyarakat di negeri ini. Sayangnya, banyak orang salah 
mengartikan kebebasan sehingga kebablasan dalam bertindak dan bertingkah laku. 
Banyak terdengar isu-isu HAM yang oleh sebagian orang digunakan untuk 
kepentingan politik dan kelompok, sehingga kalimat-kalimat HAM mulai diplesetkan 
sesuai kepentingan masing-masing. Hasilnya, saling menuduh atas pelanggaran HAM, 
padahal yang menuduh dan tertuduh ternyata sama-sama melanggar HAM. 

Tengoklah beberapa contoh konkrit yang pernah dimuat di media massa, 
sebagaimana Harian Republika (22/11/2006) memberitakan tentang munculnya 
sekelompok orang yang mengatasnamakan pejuang HAM. Mereka mensinyalir 13 
orang aktivis prodemokrasi yang hilang pada 1997-1998 masih belum meninggal dan 
dalam penyiksaan, sehingga meminta DPR mendesak Presiden SBY dan jajarannya 
untuk mengembalikan 13 aktivis tersebut. Pertanyaannya, bagaimana Presiden SBY 
bisa melepaskan mereka yang ia sendiri tidak tahu di mana rimbanya orang-orang 
hilang tersebut? “Saya minta Komnas HAM tidak hanya menjadi pemadam 
kebakaran,” ujar salah seorang anggota Komisi III DPR, Jusuf Effendi, dalam 
mempertanyakan keberanian Komnas HAM dalam mengungkap kasus penyiksaan 
terhadap beberapa aktivis (Republika,23/11/2006). 

Di lembaga peradilan pun terlihat oknum-oknum penegakan hukum yang semula 
menyuarakan HAM justru terlibat dalam mafia peradilan. Keadilan sebatas retorika 
dan milik orang-orang tertentu. Masyarakat lemah semakin enggan ke pengadilan 
karena harapan memperoleh keadilan sukar ditemukan. Tengok pula kasus IPDN, saat 
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kasus ini terkuak banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi turun ke jalan dan 
mendemo sambil berteriak. “Tutup dan bubarkan IPDN, IPDN = Institut Preman 
Dalam Negeri, Institut Perbudakan Dalam Negeri,” teriak para pendemo tersebut. 
Bahkan ada yang sampai membakar atribut IPDN, memblokir jalanan sehingga 
pengguna jalan tidak bisa lewat, terjadi kemacetan mengakibatkan orang lain 
kepanasan dan kehujanan (Fajar, 10/4/2007). Mereka tidak sadar meneriaki orang lain 
sebagai pelanggar HAM, padahal mereka sendiri juga pelanggar HAM, ternyata 
maling teriak maling. 

Masih banyak lagi kasus lain, yang sekadar berteriak mengatakan “seharusnya” 
begini dan begitu, tapi tidak pernah memikirkan “seharusnya” begini dan begitu 
menurut orang lain. Persoalan serius bangsa itu antara lain masalah Lapindo, 
penggusuran warga, kemiskinan (pangan, pekerjaan, kebijakan pemerintah, 
petani/nelayan), kebijakan anggaran untuk HAM, kasus Ahmadiyah, dan lain-lain, 
yang menurut laporan HAM banyak terjadi pelanggaran. “Wahai orang yang berakal 
dan sadar, tempatkan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Jangan membesar-
besarkan peristiwa dan masalah. Bersikaplah adil, seimbang dan jangan berlebihan. 
Jangan pula larut dalam bayang-bayang semu dan fatamorgana yang menipu!,” 
demikian kata bijak dari ‘Aidh al-Qarni. 
 
Penegakan HAM di Maroko 

Maroko merupakan negara di Timur Tengah yang menjunjung tinggi HAM. 
Namun hal tersebut tidak serta-merta melepaskan negara ini dari gejolak revolusi 
pemerintahan oleh rakyatnya. Tetapi tuntutan rakyat Maroko bukanlah keinginan agar 
pemimpin mereka lengser dari jabatannya seperti yang dialami negara Arab lain. 
Selain itu intervensi pihak keamanan dalam gejolak tersebut juga tidak terlihat. Yang 
mereka inginkan adalah reformasi protokol di pemerintahan kerajaan mereka. 

Peristiwa menarik yang harus dipelajari dari Maroko karena protes terhadap 
pemerintah merupakan hal tabu di Maroko. Protes ini disambut dengan antusias oleh 
Raja Maroko HM Mohammed VI yang kemudian melakukan reformasi konstitusi 
demi mengabdikan kebebasan individu dan HAM yang lebih merata di negaranya. 

Akhir-akhir ini penegakan HAM di Maroko mendapat sambutan positif dari 
Presiden Amerika Serikat, Barak Obama, yang mengatakan, reformasi konstitusi yang 
dilakukan pemerintah Maroko merupakan sebuah reformasi penuh arti. Patut diakui, 
negara Maroko dari sejak dulu berhasil dalam penegakan HAM. Hal ini terlihat 
dengan lahirnya Deklarasi Universal HAM (UDHR) pada saat Raja Mohammed VI 
naik tahta. Semua keputusan yang diambil tentang HAM tidak serta merta dikeluarkan 
oleh pemerintah. Namun melakukan persetujuan dengan rakyat sipil. Alhasil, berbagai 
macam kebijakan dan aturan yang dikeluarkan berdampak pada reformasi negara ini. 

Organisasi IER (Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi), ADFM (Asosiasi 
Demokratisasi Perempuan Maroko), UAF (Serikat Aksi Perempuan), UU Keluarga, 
UU Anti Penyiksaan, merupakan sedikit dari sekian banyak bentuk penegakan HAM 
di Maroko. Bahkan bentuk pluralisme yang ideal juga terlihat di Maroko, di mana 
setiap orang punya hak untuk mengamalkan agamanya serta terbentuknya UU 
melindungi tempat keagamaan dari kekerasan. 

Akhir-akhir ini para aktivis HAM di negara itu menuntut agar kebiasaan 
bersujud di depan raja dan mencium tangan raja dihapuskan. Karena dianggap 
merendahkan derajat manusia dan itu merupakan bentuk perbudakan. Aturan untuk 
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bersujud dan mencium tangan raja saat bertemu raja sudah dianggap tidak sesuai 
dengan alam kemodernan. Aturannya sudah ketinggalan zaman, karena lama semenjak 
Maroko mendeklarasikan kemerdekaan dari Perancis tahun 1956, khususnya setelah 
Raja Hasan II naik tahta. 

Selain itu, kesetaraan gender juga dipandang sebagai hal penting di negara ini. 
Perempuan di negara ini semakin percaya diri dan menyadari akan hak-hak yang 
mereka miliki. Perempuan di negara ini juga tidak takut lagi dalam menyuarakan 
pendapatnya ataupun dalam membentuk sebuah organisasi. 

Karenanya, mari kita coba berani “angkat tangan” dan hormat serta belajar pada 
pelaksanaan HAM di Maroko, tidak perlu risih dan malu. Maroko layak dijadikan 
contoh, mereka sadar bahwa sesungguhnya yang namanya HAM tidak sekadar 
berteriak. Tapi harus difahami dari sisi hakikatnya. Yakni mewujudkan dan 
memelihara keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban; keseimbangan 
antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. 
 
 

Fadly Yashari Soumena, pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar 
e-mail: Fadly.Yashari@yahoo.com 
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Pariwisata RI dan Kerajaan Maroko 
 

Oleh: M. Darussalam. T 
 

Hubungan Indonesia-Maroko telah berjalan lebih dari 50 tahun. Namun 
kerjasama dua negara ini masih belum terlalu signifikan, terutama dalam bidang 
ekonomi. Sebenarnya dua negara memiliki potensi cukup besar dalam bidang 
ekonomi, yang meliputi pariwisata, investasi dan perdagangan yang kemudian dapat 
melanjutkan hubungan politik yang lebih kuat. Hubungan bilateral Kerajaan Maroko 
dengan Republik Indonesia selama ini secara politis terjalin dengan baik, terutama 
karena dua negara memiliki banyak kesamaan kebijakan dan pandangan dalam 
menyikapi berbagai isu regional maupun internasional. 

Maroko adalah sebuah negara yang 99 % Muslim. Baik pemerintah maupun 
masyarakat setempat yang beragama Islam menghormati keyakinan yang dianut 
kelompok masyarakat ataupun pendatang yang memiliki agama lain di luar agama 
mereka. Terbukti, di negara tersebut terdapat kelompok-kelompok seperti Kristen 
Katolik dan Ortodoks yang walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi tetap dapat 
melanjutkan hubungan politik yang lebih kuat. 

Tahun demi tahun hubungan RI–Maroko mengalami perkembangan yang 
semakin baik. Ini dibuktikan dari berbagai kerjasama yang dilakukan dua negara di 
berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, ada berbagai beasiswa yang diberikan 
pemerintah Maroko kepada mahasiswa Indonesia. Selain itu, kerjasama beberapa 
universitas di Indonesia dengan sejumlah universitas di Maroko semakin 
dikembangkan serta adanya kerjasama pertukaran tenaga pendidik dan peneliti 
Indonesia dengan Maroko. Bahkan pada tahun 2010, dua negara telah membahas 
kemungkinan adanya sister-university antara Indonesia dan Maroko serta 
menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan dan pemikir Indonesia di Maroko. 

Selain itu, dalam bidang pariwisata, dua negara sama-sama memiliki potensi 
cukup besar. Indonesia sendiri telah dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki 
banyak objek wisata kelas dunia seperti Pulau Bali, Bunaken, Raja Ampat dan lain-
lain. Sedangkan Maroko sendiri juga memiliki beberapa tempat wisata yang terkenal 
seperti Fès dan Agadir. Keindahan Laut Mediterania juga merupakan daya tarik 
tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata memberikan penghasilan 
cukup besar dari kedua belah pihak. Setiap tahun 2 juta wisatawan mancanegara 
berkunjung ke Maroko, sedangkan 5-6 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke 
Indonesia. 

Kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Maroko bukan hanya semata-mata 
untuk berwisata biasa. Tapi juga wisata budaya, di mana ini dapat dimanfaatkan 
sebagai media pemersatu antara Indonesia dan Maroko yang lebih dalam lagi. Dalam 
hubungan pariwisata ini, ada satu hal yang harus lebih diprioritaskan dalam hubungan 
Indonesia dan Maroko. Yaitu di bidang budaya. Bagaimana rakyat Indonesia akan 
mengenal saudaranya yaitu Maroko, apabila tidak ada sesuatu hal yang bisa diingat 
dan yang kita tahu tentang Maroko. Dan satu-satunya hal yang bisa saling 
mengingatkan hubungan kita adalah budaya dan kesenian. Dengan lebih 
memprioritaskan kebudayaan sebagai nomor satu dalam hubungan kerjasama dua 
negara, bisa saja hubungan persahabatan ini tidak hanya sekadar basa-basi politik. 
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Rakyat dua negara tidak akan mengalami kesulitan dalam menerima kebudayaan 
dan kesenian. Sebab banyak jenis-jenis kesenian yang bernuansa Islam di Indonesia. 
Kesenian yang ada di Indonesia sangat cocok untuk diperkenalkan kepada rakyat 
Maroko. Karena kesenian yang ada di Indonesia berisi nilai-nilai dan norma-norma 
yang sangat arif dan bijaksana. Tidak sekadar tontonan tetapi dapat dijadikan tuntunan 
bagi kehidupan. Tuntunan itulah yang kelak akan membawa hubungan Indonesia dan 
Maroko semakin mesra. Hal ini tentunya sangatlah tepat, yaitu kerjasama pariwisata 
digunakan sebagai media untuk mengenalkan budaya dan kesenian Indonesia kepada 
Maroko, begitu pula sebaliknya. 

Selain itu, adanya hubungan pariwisata Indonesia dan Maroko, akan dapat 
meningkatkan produksi barang-barang seni di Indonesia maupun Maroko. Sebab 
adanya wisatawan dari Maroko ke Indonesia, maka permintaan terhadap barang seni 
di Indonesia pun meningkat. Seperti kita ketahui, ekspor maupun konsumsi dalam 
negeri terhadap barang seni memiliki kontribusi cukup besar terhadap devisa negara 
Indonesia. Begitu pula dengan Maroko. Sehingga kerjasama pariwisata ini merupakan 
sebuah urgensi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dan Maroko. Hal inipun 
juga akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. 

Di sisi lain, dilihat dari sruktur pemerintahan dua negara, meskipun Maroko 
menerapkan sistem pemerintahan kerajaan dan Indonesia berbentuk republik, tidak 
menghalangi dua negara untuk tetap mempererat hubungan dua negara di bidang 
politik. Maroko telah menjadikan Indonesia sebagai role model demokrasi. Karena 
Indonesia telah dianggap mampu menjalankan demokrasi, Islam, dan modernisasi 
secara beriringan. Indonesia sendiri telah mendukung inisiatif pemerintah Maroko 
untuk memberikan otonomi kepada Sahara Barat sesuai kerangka kerja PBB. Ini 
dikarenakan Maroko berbeda sekali dengan negara Afrika Utara lain yang otoriter 
seperti Mesir, Libya, dan Tunisia. Maroko adalah negara monarki yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana Indonesia, gerakan reformasi di Maroko 
telah terjadi lebih dari satu dekade silam yakni pada tahun 1998 dan kini berada pada 
masa transisi menuju negara demokratis. 

Hal-hal di atas bisa menjadi faktor pendorong bagi kelanjutan hubungan 
Indonesia-Maroko agar selalu dipererat. Meskipun jarak dua negara masih menjadi 
kendala. Tetapi itu tidak bisa menghalangi dua negara untuk tetap menjalin lebih dari 
hubungan bilateral semata. Dan meskipun saat ini rakyat Maroko lebih mengenal 
Eropa daripada Indonesia, tetapi itu juga tidak menjadi sebuah penghalang untuk 
mempererat hubungan dua negara. Karena hubungan dari hati ke hati antara 
masyarakat dua bangsa merupakan hubungan yang lebih abadi bila dibandingkan 
hubungan yang hanya berlandaskan kepentingan ekonomi atau politik yang mudah 
rapuh. Diharapkan ke depan hubungan Indonesia-Maroko semakin ditingkatkan di 
berbagai bidang agar dapat diwariskan ke generasi penerus dua negara. 
 
 

M. Darussalam. T, pelajar SMA Negeri 2 Palembang 
e-mail : salam.darus37@yahoo.com 
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Harmoni Budaya: 
Angklung Indonesia untuk Maroko 

 
Oleh: Bayu Prakoso 

 
Angklung, siapa yang tidak mengenal alat musik bambu satu ini. Seletah 

diinagurasi oleh UNESCO pada 18 November 2010, kepopuleran angklung semakin 
meningkat. Tapi sedikit orang yang tahu ternyata alat musik ini dulunya hanya 
digunakan sebagai alat musik pengamen, dan bunyi-bunyian atau hurap-hurip dalam 
menyambut acara panen padi masyarakat Sunda dan Badui, dan nyaris saja punah 
ketika kompeni Belanda mulai menduduki Tanah Jawa. 

Di balik sejarahnya yang begitu kompleks, ternyata tidak sedikit pengaruh 
angklung dalam mewujudkan perdamaian dunia dan persahabatan negara-negara 
tetangga sekitar Nusantara. Menurut catatan sejarah, saat kompeni Belanda menduduki 
Indonesia dan permainan angklung sangat dilarang waktu itu. Bertepatan dengan tahun 
lahirnya Daeng Soetigna (beliau lahir di Garut, 13 Mei 1908, atas jasa dan baktinya 
dalam inovasi angklung dengan menciptakan angklung bertangga nada diatonis 
modern.  

Pada tahun 1938 beliau mendapat julukan Bapak Maestro Angklung Indonesia), 
1908 adalah tahun di mana tim kebudayaan Indonesia melakukan muhibah 
kebudayaan keliling Thailand selama 7 tahun (1908-1915) untuk memerkenalkan 
angklung dan mempromosikan kebudayaan Indonesia. Angklung juga digunakan 
untuk menetralkan kembali hubungan Indonesia dan Malaysia setelah konfrontansi 
pemisahan wilayah Kalimantan Utara atau Borneo Utara menjadi beberapa wilayah 
bagian Malaysia Timur dan Brunei Darussalam pada tahun 1967. 
 
Berawal dari KTT Asia Afrika 1955 

Artikel ini tidak sekedar membahas pelajaran tentang angklung dan deskripsi 
singkat sejarahnya saja. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 18-24 
April 1955 di Gedung Asia Afrika Bandung, angklung ditampilkan untuk menghibur 
rekan-rekan lawatan konferensi ini. Siapa sangka, para lawatan konferensi dari seluruh 
negara penandatangan Konferensi Asia dan Afrika terpukau dengan aksi permainan 
angklung yang sangat aktraktif. Terlepas dari tujuan utama untuk mencari jalan terang 
memerdekakan negara-negara se-Asia Afrika yang masih dalam belenggu 
kolonialisme dan neokolonialisme penjajah. 

Angklung memaikan peran penting. Ide dan kreasi baru tercipta dari sekedar 
bunyi-bunyian biasa yang mengeluarkan harmoni, menjadi satu-satunya alat musik 
perdamaian dunia yang masih dapat digunakan untuk sekedar menghibur pemimpin–
pemimpin negara yang masih dalam simalakama pertempuran, kematian warga 
negaranya, diskriminasi dan kejahatan genosida yang tidak dapat dibela, musnahnya 
satu generasi dan peradaban kebudayaan karena hilangnya berjuta nyawa 
penduduknya. 

Kesan sederhana dan tak berlebihan, memang dalam memberikan hiburan bagi 
para pemimpin negara, dari sekedar alat musik berbahan baku bambu, di saat sebagian 
besar negara masih dalam belenggu dan masa krisis penjajahan. Namun inilah 
angklung, alat musik kebudayaan, pendidikan, perdamaian, dan persahabatan yang 
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cocok dibawakan dalam dimensi apapun.  Di balik alat musik tradisional terbuat dari 
bambu tersebut, terkandung falsafah hidup. 
 
Harmoni dalam Budaya: Angklung Indonesia untuk Maroko 

Analogi ini menciptakan pemikiran-pemikiran baru bagaimana cara me-refresh 
kembali hubungan bilateral antara Indonesia dan Maroko. Bukan melalui politik atau 
sejenisnya, namun menggunakan sesuatu benda yang bagi sebagian kalangan dianggap 
kuno dan tidak mungkin. 56 tahun setelah reformasi Bandung Charter atau Piagam 
Bandung di KTT Asia Afrika 1955, dan 51 tahun sudah hubungan bilateral Indonesia-
Maroko tercipta, tampaknya terkesan biasa-biasa saja jika hubungan harmonis dua 
negara ini tidak diliput dengan sebuah aksi moral global. Tentu kita bertanya, 
bagaimana cara meliput berita yang terkesan menarik dari sebuah hubungan 
diplomasi? Jawabnya tentu dengan sebuah kegiatan positif. Lalu muncul pertanyaan 
baru seperti apa kegiatan tersebut? 

Udjo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Udjo di Bandung, mengemas 
angklung dengan cara sederhana, namun terlihat menarik dan interaktif. Sebuah 
angklung yang dimainkan oleh satu orang mungkin akan menghasilkan satu nada saja. 
Tetapi tidak bagi Udjo. Ia menghadirkan angklung-angklung baru dalam jumlah yang 
banyak agar bisa dimainkan oleh banyak orang pula. Sebab itulah, angklung sangat 
mudah menciptakan harmonisasi antara nada, irama, dengan pemain angklungnya. 
Cara ini yang bisa kita hadirkan dalam persahabatan dua negara Indonesia dan 
Maroko, yaitu angklung interaktif massal seperti yang dilakukan di Saung Angklung 
Udjo atau dengan memberikan pengajaran singkat mengenai angklung. 

Dari bermain lagu menggunakan sebuah partitur notasi nada ataupun dipimpin 
oleh seorang konduktor yang piawai memimpin lagu, para pemain angklung tetap 
membutuhkan kesabaran, kekompakan, kerjasama, saling mengingatkan jika ada nada 
yang tertinggal dari rekan yang lupa membunyikan nada, hingga terciptanya interaksi 
yang baik sesama pemain angklung. Ide-ide sederhana tersebut memberikan manuver 
jitu dalam mengembangkan keutuhan persahabatan diplomasi Indonesia dan Maroko. 
 
Menularkan Semangat Angklung bagi Pendidikan Anak di Maroko 

Surat Kepurusan (SK) Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, 
tertanggal 23 Agustus 1968, No. 082/1968 tertanda tangan Soemantri Hardjoprakosa, 
menyebutkan angklung sebagai alat musik pendidikan, membuat alat musik ini masuk 
dalam kurikulum pendidikan bidang seni bagi anak dari jenjang pendidikan dasar, 
menengah, hingga perguruan tinggi sejak tahun 1968. Inagurasi angklung oleh 
UNESCO sebagai "representative list of the intangible cultural heritage of humanity" 
atau budaya tak benda warisan dunia untuk kemanusiaan yang berasal dari Indonesia 
pada Kamis, 18 November 2010 di Nairobi Kenya, membuat angklung dapat 
digunakan semua negara di seluruh belahan dunia untuk menunjang aksi kemanusiaan, 
termasuk bagi pengembangan pendidikan. 

Kebijakan yang diberikan UNESCO menjadi kelebihan Indonesia karena dapat 
memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan angklung sebagai musik pendidikan di 
negara-negara diplomatiknya. Termasuk memberikan pelajaran dan semangat 
berharga kepada anak-anak di negara Maroko. 

Bagi sebagian besar anak, bermain alat musik goyang ini mungkin tidak tersirat 
dalam pikiran mereka. Namun ketika mereka baru memegang angklung ataupun 
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sekedar mencoba membunyikannya, pasti tumbuh keinginan untuk mengetahui alat 
musik ini lebih dalam, dan rasa penasaran “bagaimana jika sebuah lagu tercipta dan 
aku salah satu yang bermain lagu itu.” 

Rasa yang tersirat dalam diri mereka adalah kebanggaan dan kepuasan hati jika 
dapat memainkan sebuah lagu dengan kekompakan yang hakiki. Karena itu, alat 
musik angklung sangat cocok dijadikan instrumen pendidikan yang dapat membentuk 
karakter anak, membentuk sikap percaya diri, berkemauan keras, dan siap membuka 
diri untuk kemajuan ke arah lebih baik. 
 
Angklung, Alat Musik yang Dapat Berfilsafat bagi Kemajuan Negeri 

Dalam filosofi masyarakat Sunda yang masih memegang teguh adat lama, 
sebelum menanam padi dilakukan ritual Seren Taun. Di mana angklung digunakan 
untuk mengiringi pemanenan dan penanaman kembali padi masyarakat di ladang. 
Bunyi-bunyian dari “klung-klung-klung…” dipercaya dapat memberikan padi yang 
subur dengan hasil panen berlimpah. Kepercayaan animisme ini memang terkesan 
kuno di era globalisasi saat ini. Tapi filosofi semacam ini, walau terkesan kuno, tetap 
berlaku bagi hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko. 

KTT Asia Afrika 1955 yang diawali dengan angklung, bisa diibaratkan seperti 
melakukan upacara Seren Taun. Namun ini bukan untuk menanam padi, melainkan 
untuk menanam benih persahabatan terbaik dalam memulai kerjasama dan diplomasi. 
Suguhan musik angklung yang harmoni dalam sentuhan budaya Indonesia, 
mencerminkan sebuah negeri yang memiliki selera tinggi. Namun tetap mematuhi 
garis batas etika keadaan. Itulah yang menjadi daya tarik salah satu negara di bagian 
barat laut Afrika ini untuk menjalin tali persahabatan diplomatik dengan Indonesia. 

Kesamaan nasib dan keadaan di masa lalu membuat Indonesia dan Maroko 
bersama-sama bangkit menuju keadaan yang terbaik. Kini setelah bangkit dan 
merdeka, dua negara bersahabat ini membutuhkan aksi nyata yang prospektif dalam 
mengisi kemerdekaan dan hubungan harmonisnya. Melalui angklung Indonesia, 
harmoni dalam budaya diboyong bersama hubungan diplomatik. Apalagi kalau bukan 
untuk memajukan keharmonisan kaum dan negeri Indonesia dan Maroko di masa yang 
akan datang. 
 
 

Bayu Prakoso, pelajar SMA Negeri 7 Pontianak 
e-mail: bayu_angklung@yahoo.com 
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Menggugat Sekulerisme: Jihad atau Jahiliyah? 
 

Oleh: Nopitri Wahyuni 
 

“Democracy is a worst possible form of government”. Pendapat dari mantan 
Perdana Menteri Inggris, Winston Churcill ini tengah mencuat kebenarannya. Banyak 
realita mengungkapkan, mayoritas pelaksanaan demokrasi malah menambah panjang 
problema negara. Contoh besar bertolak dari berkobarnya Revolusi Melati di Tunisia, 
sang inspirator revolusi Arab, ini dapat menggulingkan rezim radikal milik Ben Ali. 
Selanjutnya semangat revolusi dunia Arab meledak hingga menjatuhkan banyak rezim 
seperti rezim Mubarak, Khadaffi, Abdelaziz dan menyusul Bashar Al-Assad serta Ali 
Abdullah. Konflik besar ini mengisyaratkan bahwa paham demokrasi tidak 
sepenuhnya menjamin suatu negara dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang 
ideal. Hal ini pun bertolak belakang dari prinsip-prinsip demokrasi yang telah 
terancang otomatis seiring berjalannya definisi dan implementasi yang sepadan. 

Definisi sebenarnya dalam tatanan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang 
mengedepankan rakyat sebagai partisipan dalam pemerintahan negara. Namun saat ini 
pengaplikasian paham ini dalam praktik pemerintahan menimbulkan tanda tanya 
besar, di mana definisi tidak beriringan dengan implemntasinya. Krisis di dunia Arab 
saat ini merupakan cermin dimana hak-hak rakyat masih kalah dengan kekuatan 
militer dan keangkuhan pemimpin. Namun yang dibutuhkan saat ini adalah sikap 
negara-negara penganut demokrasi ataupun yang sedang dalam masa transisi ke arah 
demokrasi, termasuk Indonesia dan Maroko, untuk melakukan penelaahan kembali 
sistem ideal ini dalam tataran praktik pemerintahan. 
 
Paham Ideal 

Sejak Indonesia merasakan aroma kemerdekaan, negara ini telah menjajal 
berbagai sistem demokrasi di antaranya demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin 
dan saat bernama demokrasi Pancasila. Di kawasan Maghreb di Afrika Utara, Maroko 
tegak berdiri dengan monarkhi konstitutionalnya saat ini mulai menggandrungi paham 
demokrasi lewat pernyataan Latifa Akherbach yang mengemukakan bahwa Maroko 
ingin belajar demokrasi dari Indonesia (Republika, 22/6/2010). Hal ini senada dengan 
tuturan Mohamed Majdi, Duta Besar Maroko untuk Indonesia, yang mengatakan 
bahwa Maroko berkomitmen untuk nilai-nilai universal yang salah satunya adalah 
demokrasi (Pewarta-Indonesia.com, 10/3/2011). 

Seperti layaknya revolusi yang bergejolak di dunia Arab, Indonesia dan Maroko 
pun pernah mengalami getaran politik dalam menggapai demokrasi. Indonesia 
mengawali reformasi setelah dikekang oleh rezim Soeharto selama 32 tahun yang juga 
sama-sama menumbangkan banyak korban pada tahun 1998. Berbeda dengan 
Indonesia, Maroko berbenah dalam politik disebabkan keinginan penguasa untuk 
memproklamirkan reformasi konstitusi, dan tidak dijembatani oleh aksi demonstran 
radikal. Raja Mohammed VI menjawab aspirasi rakyat dengan mengumumkan 
reformasi konstitusi yang komprehensif pada tanggal 9 Maret 2011. Namun berbalik 
sisi dengan Indonesia yang mengalami perguliran kekuasaan dengan peristiwa 4 kali 
ganti presiden selama kurun tahun 1998-2002 sampai akhirnya Indonesia menerapkan 
makna demokrasi sejati pada tahun 2004 dengan peristiwa pesta demokrasi pertama 
yaitu Pilpres dan Pemilu Legislatif. 
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Keberhasilan Pemilihan Umum di Indonesia tahun 2004 dan tahun 2009, 
merupakan tolak ukur Indonesia dijadikan negara demokrasi terbesar ketiga dunia dan 
kiblat negara-negara di Asia dalam penerapan demokrasi dalam pemerintahan. 
Berbagai forum nasional maupun Internasional termasuk Asosiasi Konsultan Politik 
Asia Pasifik(APAPC) pun mengemukakan bahwa Indonesia telah menuai prestasi 
besar dalam pengentasan skeptisme demokrasi di Indonesia. 

Nada sama pun meluncur kepada Indonesia yang dianggap sebagai “Jawara 
demokrasi” dengan mengedepankan julukan: “Indonesia’s shining muslim 
democracy” sebagai basis pernyataan bahwa Indonesia telah menyukseskan demokrasi 
sebagai kiblat pemerintahan. Negara-negara lain termasuk Negeri Seribu Benteng, 
Maroko yang notabene letaknya berjauhan dengan Indonesia pun menilai Indonesia 
bisa dijadikan guru yang baik dalam pengikat demokrasi, Islam dan modernitas 
menjadi satu wadah kesatuan. Atas dasar inilah, Maroko menggandeng Indonesia 
untuk menjadi partner dalam menghadapi tantangan dan krisis global serta 
peningkatan Islamphobia. 
 
Lemah Sistem atau Manusianya? 

Tak ada gading yang tak retak dan sama halnya dengan sistem demokrasi ini. 
Dalam upaya implementasinya, sistem demokrasi di Indonesia dan Maroko 
mengalami pasang surut yang kadang menimbulkan guncangan hebat. Di Indonesia, 
timbulnya pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah, serta lemahnya pengawasan 
rakyat, menciptakan aroma sekularisme di kalangan mereka. Fakta aktual di sepanjang 
tahun 2010 saja sebnyak 63 % dari 244 kepala daerah yang notabene dipilih secara 
demokratis, bahkan langsung tersandung kasus korupsi (Vivanews.com 17/1/2011). 
Bukan hanya di jajaran eksekutif, tetapi di kalangan legislatif dan yudikatif pun 
nimbrung sebagai partisipan dalam pencanangan nama Indonesia di angka 110 dari 
180 negara dalam Corruption Perceptions Index (CPI). Di Maroko pun tak 
mengherankan bagaimana korupsi telah menjadi endemi seperti yang diungkapkan 
Taher Ben Jelloun, sastrawan terkemuka Maroko, yang memaparkan kondisi Maroko 
pasca kemerdekaan di mana korupsi telah merakyat di negeri itu melalui bukunya 
berjudul korupsi. Menariknya, Taher menyusun bukunya itu pun terinspirasi dari 
Pramoedya Ananta Toer yang juga mengungkapkan praktik korupsi di Indonesia. Dari 
realita ini, bisa kita simpulkan bahwa fakta menusuk di dua negara ini memang bukan 
hal yang “wah“ lagi. 

Dari sini telah terlihat bagaimana penerapan demokrasi memiliki kelemahan. 
Sistem yang seharusnya menggencet fenomena korupsi, tetapi malah mempersubur 
berbagai macam aspek masalah penyakit sosial seperti politik uang dan menciptakan 
rezim penuh kebohongan. Makna akhirnya, pemerintah sebagai pelaksana 
pemerintahan terjebak ataupun ingin dijebak dalam kekuasaan sehingga terbuai untuk 
melakukan tindak sekular atau pemisahan soal moralitas dengan agama yang salah 
satunya seperti terpapar di atas. Dari sini pula, tak heran jika banyak negara terutama 
di dunia Arab bergejolak karena para demonstran menggugat rezim yang penuh 
dengan aksi premanisme dalam pemerintahan. 
 
Bangkit dengan Jihad 

Demokrasi memang tengah menuangkan keganjilan dalam tataran sejarah politik 
dunia. Namun bukan berarti demokrasi adalah sistem salah. Dari sini hanya perlu 
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upaya untuk menyikapi demokrasi sebagai sistem politik yang dapat diboyong sebagai 
basis kerjasama berkesinambungan seperti Indonesia dan Maroko yang telah mantap 
melenggang melampaui batas keemasan. 

Perlu diingat bagaimana Indonesia dan Maroko membangun benteng diplomasi 
sejak setengah abad lalu, di mana Dubes Nazir Pamontjak menyerahkan surat 
kredensial kepada Raja Mohammed V pada tanggal 19 April 1960. Dubes Nazir pun 
menjadi tokoh dalam persiapan kunjungan Presiden Soekarno sebagai kunjungan 
kepala negara pertama di Maroko pada 2 Mei 1960. Dari catatan historis inilah, 
Indonesia menggandeng Maroko dalam bentuk diplomasi politik berkelanjutan sampai 
saat ini. 

Hubungan diplomatik yang masih hangat ini, tak cukup jika hanya sebagai 
kawan pertukaran kunjungan parlemen untuk memberikan dukungan terhadap inisiatif 
pemerintah seperti dalam kasus isu sparatisme Sahara Barat atau hanya sebagai 
sesama anggota dari organisasi internasional PBB, OKI atau Kelompok 77. Tak cukup 
jika hanya menandatangani kerjasama Komite Bersama Bilateral atau mantap 
mengambil peran dalam menengahi konflik Israel-Palestina melalui Komite 
Jerusalem, tetapi juga patut dalam menumbuhkan jihad politik untuk menangani 
problema baik dalam negeri maupun internasional. 

Esensi jihad dalam konteks ini condong ke arah makna perjuangan 
menyampaikan dakwah Islam “bil siyasah” atau lewat politik. Dalam masa 
pergolakan di dunia Arab dan dalam masa pembelajaran esensi demokrasi, Indonesia 
dan Maroko membutuhkan langkah ke depan untuk memperkuat diplomatik. Dan 
tidak salah jika suatu saat Indonesia dan Maroko menjadi pelopor Organisasi 
Internasional Negara Muslim Demokrasi atau International Organization of Moslem 
Countries Democracy (IOMCD) yang sama berhasilnya dengan Konferensi Asia 
Afrika tahun 1995 yang sukses memerdekakan Maroko dari imperialisme Perancis. 

Organisasi ini bisa mengambil peran sebagai penengah dalam konflik di dunia 
Arab dengan meletakkan demokrasi yang mengadopsi politik Islam sebagai jembatan 
untuk meloloskan negara dari keotoriteran. Organisasi ini pun dapat menangani 
persoalan dalam negeri dalam pengentasan kasus penyelewengan kekuasaan seperti 
korupsi yang merupakan warisan jahiliyah imperialis. 

Kesepakatan adalah satu poin untuk menuai langkah maju ini di mana Indonesia 
dan Maroko merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim harus punya 
kemauan untuk menggugat sekularitas dalam pemerintahan guna menjembatani 
bidang-bidang lain agar sejalan. Dalam memantapkan kolaborasi ini, Indonesia dan 
Maroko harus mengimplemetasikan jihad politik berkesinambungan untuk masa yang 
akan datang. 
 
 

Nopitri Wahyuni, pelajar SMP Xaverius Terbanggi Besar, Lampung 
e-mail: nophie.crazypotter@gmail.com 
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Indonesia Maroko Tersenyum 
 

Oleh: Ragil Heri Dewantoro 
 

“Senyum, senyum, senyum…”. Itulah hal yang selalu ada dalam hubungan 
Indonesia-Maroko. Mulai dari sejarah, adanya kerjasama, dan mungkin sampai akhir 
zaman, akan tetap tersenyum dalam mempererat hubungan di antara keduanya. Jarak 
antara Indonesia-Maroko yang mencapai sepertiga putaran bumi, tidak menjadi 
halangan dalam sebuah hubungan. Hanya satu kata mutiara yang tepat untuk 
Indonesia-Maroko yaitu, “Bila kalian bisa menjadi cemara di bukit, untuk apa kalian 
menjadi rumput liar di jalanan”. Semua ini berarti bahwa, lebih baik Indonesia-
Maroko melihat segala sesuatu dari sudut pandang bird eyes daripada frog eyes. 

Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Maroko, 
digelar resepsi sederhana dengan ditampilkannya gamelan oleh masyarakat Indonesia 
di Maroko, tarian Merak oleh penari dari KBRI Rabat, kesenian tradisional Maroko 
oleh tim seniman Maroko serta ditampilkannya untuk Maroko dengan alat sederhana 
seperti gendang dan kerinci. Makanan khas Indonesia seperti sate ayam, sate kambing, 
mie goreng, nasi goreng, bakso, dan salada Padang serta makanan kecil seperti lumpia, 
onde-onde, dan rempeyek juga dihidangkan dalam resepsi ini. 

Usai menghadiri pembukaan WIEF, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menerima Perdana Menteri Kerajaan Maroko Abbas El Fassi untuk membahas 
masalah perdagangan antara dua negara. Perdagangan dipandang masih terus 
digalakkan, walaupun pertumbuhannya sekitar 25 %, tetapi itu perlu terus 
dikembangkan. Dua pemimpin juga membahas mengenai ekonomi. Maroko beruntung 
menjadi salah satu negara yang tidak begitu banyak terkena imbas krisis ekonomi 
global. Pertumbuhan ekonomi Maroko mencapai 6 %. 

Menurut Kepala UN Habitat, Jean Yuen Barcelo untuk mencapai Millenium 
Development Goals, sebuah negara harus mempunyai kemampuan dalam membangun 
daerah pemukiman kumuh. Hubungan persahabatan yang sangat erat antara Indonesia 
dengan Maroko membuat dua negara menempati urutan pertama dan kedua dalam hal 
pengentasan pemukiman kumuh (shantytown). Tercatat Indonesia berhasil 
mengentaskan 47,5 % daerah kumuh, sedang Maroko 45,8 %. 

Kerjasama dalam hal pendidikan antara Indonesia dengan Maroko, hingga kini 
dipandang belum optimal. Sehubungan dengan hal ini Duta Besar RI di Maroko, H 
Tosari Widjaja mengunjungi Rektor Universitas Al-Akhawayn. Dalam hubungannya, 
Dubes Tosari Widjaja meresmikan Pembukaan Pameran dan Bursa (Job Fair) 2010 
bersama Gubernur Ifrane, Karim Lahlau Kassi. Dubes Tosari Widjaja dan Rektor Dr 
Driss Ouaeuicha membahas kerjasama pendidikan dan kemungkinan sister university 
antara Universitas Al-Akhawayn dengan salah satu Institut Pendidikan Tinggi 
Indonesia. 

Hal menarik dari bidang seni budaya yang dapat mempererat hubungan 
Indonesia-Maroko. Setelah sukses mementaskan drama klasik Ramayana, selanjutnya 
drama legenda Jawa klasik Ande-Ande Lumut yang dibawakan dengan bahasa Arab 
dapat menyita perhatian penonton di Gedung Teater Qa’atu al Marad Kota Taza 
Maroko. Tidak lupa pakaian khas Kerajaan Jawa melengkapi dan mendukung pentas 
Ande-Ande Lumut dalam Festival Teater International Pemuda XI. Festival ini 
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merupakan program tahunan yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan Maroko 
melalui instruksi langsung dari Raja Mohammed VI. 

Dalam pengadaan festival ini Menteri Kebudayaan Maroko berkerjasama 
dengan Yayasan Friendly Kota Taza. Diadakannya festival ini sebagai ajang 
pertukaran informasi, pengalaman, budaya, dan tradisi antar sesama negara sahabat. 
Mrs Ratiba menyampaikan terima kasih kepada bangsa Indonesia dan berharap 
kerjasama Indonesia-Maroko dapat ditingkatkan khusunya di bidang seni dan budaya. 
KBRI juga menyampaikan terima kasih kepada panitia karena untuk kedua kalinya 
telah mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu 
KBRI juga siap untuk melaksanakan kolaborasi di bidang kesenian dengan pihak 
Kementerian Kebudayaan Maroko. Serta akan terus berpartisipasi dalam festival ini di 
masa mendatang tentunya dengan penampilan seni dan budaya Indonesia lainnya 
sebagai ajang promosi Indonesia kepada khalayak Maroko dan mempererat kerjasama 
Indonesia-Maroko. 

Selain Festival Teater International Pemuda XI, juga diadakan Festival Music 
International di Fes Maroko. Festival ini mendapat dukungan dari Departemen 
Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia. Di sini Indonesia menampilkan musik Marawis 
budaya Sufi Yaman, sebuah musik di persimpangan musik Arab dan musik Indonesia. 

Selain wayang dan keris, batik juga telah diakui UNESCO sebagai milik 
Indonesia yang merupakan warisan budaya dunia yang harus dijaga dan dilestarikan 
keberadaannya. Maka dari itu, KBRI Rabat menggelar Workshop Demontration dan 
Training of Indonesian Traditional Batik yang dipandu Batik House Indonesia (BHI) 
baru-baru ini. Workshop ini diikuti oleh kalangan diplomatic di Rabat seperti Asia 
Diplomatic Spouse Meeting Rabat, American International Rabat, Asosiasi Kesenian 
Maroko Sertil, Asosiasi Rabat Al Fath Lembaga Pusat Belajar Lintas Budaya Rabat, 
Yayasan Aliansi Perancis-Maroko serta masyarakat Indonesia. Selain memperagakan 
cara pembuatan batik, Persatuan Pelajar Indonesia-Maroko juga memeriahkan 
kegiatan ini dengan memainkan alat musik gamelan serta sajian kuliner khas 
Indonesia. Dengan diadakannya workshop ini, diharapkan masyarakat asing di 
Maroko dapat lebih memahami dan mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. 

Maroko mempunyai pakaian tradisional yaitu Kaftan untuk laki-laki dan Jellaba 
untuk perempuan. Kaftan dan Jellaba merupakan pakaian yang panjang, longgar, 
berkerudung garmen dengan lengan penuh. Perbedaan antara Jellaba dan Kaftan 
adalah Jellaba memiliki hood, sedangkan Kaftan tidak. Seiring berjalannya waktu, di 
Indonesia pun sering ditemui pakaian seperti ini. Akan tetapi, pakaian ini disebut 
dengan gamis. 

Pariwisata merupakan salah satu poin penting dalam meningkatkan kerjasama. 
Pemerintah Indonesia dan Maroko bersepakat meningkatkan pariwisata dua negara 
yang dinilai memiliki potensi besar. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan 
devisa dua negara. Indonesia mendapatkan kebebasan visa bila berkunjung ke 
Maroko, hal ini merupakan hasil timbal-balik dukungan pemerintah Indonesia 
terhadap kemerdekaan Maroko. 

Dalam bidang olahraga dan kepemudaan, Tosari Widjaja telah meminta Menteri 
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan 
pemerintah Maroko. Karena Negara Seribu Benteng ini berhasil mencetak beberapa 
pemain sepakbola ternama di dunia. Dalam penegakan hukum sering dipermasalahkan 
penanganan terorisme. Penangkapan teroris terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan 
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politik luar negeri, khususnya agenda perang terorisme global. Indonesia memang 
tidak bisa lepas dari pergaulan global yang menuding terorisme datang dari kelompok 
Islam. 

Di Indonesia sendiri masih banyak teroris. Agustus 2010, Kementerian Dalam 
Negeri Maroko menyatakan telah menangkap jaringan teroris Al-Qaeda di Maroko. 
Kelompok ini diduga berhubungan dengan kelompok teroris di Indonesia. Dilihat dari 
keamanan, Maroko sangat kondusif. Melihat semua ini terkesan hubungan Indonesia-
Maroko dalam hal bidang pertahanan belum dianggap penting. Akan lebih baik, jika 
hubungan Indonesia-Maroko dalam bidang pertahanan dan militer terus dibangun. 

Korupsi di Indonesia maupun Maroko merupakan persoalan paling krusial, 
bahkan menjadi penyakit kronis. Tidak hanya korupsi terhadap uang, jabatan, dan 
kekuasaan struktural, tetapi sudah bersifat endemik. Melihat keadaan ini, sosok 
Pramoedya Ananta Toer dari Indonesia sangat “garang” melawan korupsi melalui 
novelnya. Begitu juga Tahar Ben Jelloun yang menerbitkan novelnya untuk melawan 
korupsi yang menimpa negaranya, Maroko. Sebenarnya dua tokoh ini mempunyai 
tujuan sama yaitu ingin menjadikan korupsi sebagai musuh bersama (common enemy) 
sehingga Indonesia-Maroko dapat merengkuh kesejahteraan dan kebahagiaan. 

Hubungan mutualisme antara Indonesia dengan Maroko ini berawal dari perjalan 
seorang musyafir bernama Ibnu Batutah, ditambah lagi dengan Presiden Soekarno 
yang membantu Kemerdekaan Maroko dari Perancis. Sampai pada akhirnya kedua 
negara ini pun saling membuka perwakilan. Adapun usaha untuk meningkatkan 
hubungan bilateral antara Indonesia dengan Maroko dapat melalui pertukaran 
kunjungan pejabat tinggi antar dua negara, pertukaran pelajar, saling mendukung 
untuk memeperjuangkan posisi masing-masing negara dalam berbagai masalah 
internasional, partisipasi dalam berbagai kegiatan multilateral, promosi budaya 
Indonesia, kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, kesenian, pariwisata, dan 
sebagainya yang nantinya akan menghasilkan pengertian di antara dua negara. 
 
 

Ragil Heri Dewantoro, pelajar SMK N 1 Klaten 
e-mail: rara_nocre4@yahoo.com, herlia_ra2@yahoo.com 
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Modal Sosial untuk Kebersamaan 
 

Oleh: Ganar Adhitya 
 

Setara, harmonis, saling menguntungkan, dan saling melengkapi. Hal-hal 
tersebut mungkin hanya sebagian di antara sejumlah karakteristik yang pastinya 
diharapkan dalam suatu jalinan hubungan antar dua negara berdaulat. Adanya 
dominasi, intervensi, riak-riak perselisihan, eksploitasi, serta kepentingan terselubung 
sejatinya tak pernah diinginkan, walau terkadang sulit dihindarkan. Untungnya, 
setelah terjalin selama puluhan tahun, hubungan antara Republik Indonesia dengan 
Kerajaan Maroko tampaknya tak berjarak terlalu jauh dari harapan dua belah pihak. 

Maka, upaya peningkatan kerjasama, salah satunya melalui pendayagunaaan 
modal sosial (social capital) dapat dipandang sebagai hal penting. Sebagai sebuah 
konsep, modal sosial memiliki begitu banyak definisi. Salah satu definisi yang 
dianggap cukup mewakili dikemukakan oleh Fukuyama (1995) bahwa modal sosial 
merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama 
di antara para anggota suatu komunitas (baca: masyarakat internasional) yang 
memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Modal sosial diyakini sebagai 
salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling 
percaya, dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. 

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan 
dalam suatu hubungan atau antar hubungan itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah 
sesuatu yang terjadi secara resiprosikal seketika seperti layaknya proses jual beli, 
melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruism 
(semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan pihak lain). Harus diingat 
bahwa terkait tukar kebaikan tersebut, yang penting adalah memberikan apa yang 
dibutuhkan pihak lain. Bukannya memberikan apa yang menurut kita diperlukan oleh 
pihak lain. 

Agar saling tukar kebaikan dapat memberikan energi sosial bagi hubungan 
kerjasama yang lebih dinamis serta menguntungkan, memang diperlukan kepekaan 
juga kecermatan dari pihak Indonesia maupun Maroko. Saat ini, wujud kebaikan yang 
paling dibutuhkan oleh Maroko adalah bantuan untuk penguatan dan pemberdayaan 
masyarakat sipil. Mengingat kentalnya corak Islam, konsep masyarakat sipil yang 
dimaksud sebaiknya mengacu pada kerangka masyarakat madani yang diperkenalkan 
oleh Nabi Muhammad. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban di 
mana di dalamnya terdapat keterbukaan, sehingga ada juga yang menyebutnya dengan 
masyarakat terbuka. Menghargai dan mengakui adanya kebersamaan dalam semua 
aspek kehidupan. Adanya jaminan hak dan kebebasan asasi manusia, demokratisasi 
dalam pemerintahan dan perpolitikan, memberi peluang yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk berperan dalam berbagai urusan kehidupan menentukan nasibnya. 

Mengenai upaya mewujudkan masyarakat madani ini, meski masih jauh dari 
bentuk idealnya, Indonesia telah lebih dahulu memulainya. Maka, tak ada salahnya 
melakukan kebaikan dengan menawarkan diri membantu Maroko menyusun peraturan 
perundangan yang mengakomodir hak-hak asasi maupun politik warga negara, 
menguatkan kelembagaan negara, melakukan pendidikan politik demi peningkatan 
partisipasi politik segenap komponen masyarakat, meningkatkan akses masyarakat 
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terhadap sumber daya yang dibutuhkannya, hingga membuka ruang bagi kebebasan 
pers yang bertanggung jawab. 

Secara bertahap, melalui kerjasama intensif, pada setiap warga negara 
diharapkan akan tumbuh kesadaran dalam usaha bersama guna mewujudkan 
masyarakat beradab, masyarakat madani baik di Indonesia maupun Maroko. Takkan 
ada lagi unjuk rasa berujung anarkisme, karena dalam masyarakat madani, tiap warga 
negara tunduk serta patuh kepada supremasi hukum dan peraturan. Tidak akan muncul 
lagi aksi radikal atas dasar ekstremisme agama, sebab tatanan masyarakat madani akan 
mampu meniadakan segala bentuk kekerasan juga intoleransi. 

Kebaikan lazimnya dibalas kebaikan pula. Salah satu yang dapat diharapkan 
Indonesia dari Maroko adalah peningkatan kerjasama bidang ekonomi atau investasi 
langsung pada proyek-proyek strategis demi menggairahkan pertumbuhan ekonomi. 
Indonesia perlu banyak belajar dari Maroko menyusul keberhasilan negara tersebut 
mengerek pertumbuhan ekonominya mencapai 7,3 % pada akhir 2010. 

Elemen lain dari modal sosial yang diyakini berpotensi menciptakan hubungan 
kerjasama yang lebih dinamis serta menguntungkan adalah kepercayaan (trust). Dua 
negara, Indonesia dan Maroko, percaya bahwa setiap bentuk kerjasama adalah benar 
dilandasi oleh ketulusan, tanpa kepentingan terselubung maupun motivasi tak jujur 
yang kini makin rawan dibocorkan oleh WikiLeaks atau situs-situs sejenis. Riak 
perselisihan yang mungkin adakalanya muncul hendaknya disikapi sebagai dinamika 
positif yang bertolak dari perbedaan sudut pandang. Oleh karenanya, dengan 
berlandaskan kepercayaan, pendekatan dialogis melalui jalur-jalur diplomasi 
hendaknya selalu dikedepankan. 

Nilai (value) juga merupakan elemen modal sosial yang dapat dimanfaatkan 
demi meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Maroko. Nilai adalah sesuatu 
ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting. Nilai apa saja yang harus 
diusung? Nilai moral adalah salah satunya. Dalam hubungan bilateral yang sehat, 
perlu dipupuk dan dikembangkan kualitas moral terpuji. Hal mana, antara lain, dapat 
ditunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan tak bermoral yang dapat merusak 
hubungan antarnegara. Ini sangat penting untuk dilakukan karena hubungan bilateral 
antarnegara mana pun sejatinya memiliki kerawanan serta potensi konflik yang 
teramat dahsyat, mengingat perbedaan kultural maupun kepentingan, sehingga bila 
tidak dikelola dengan baik akan dapat memicu konflik. Dari mana nilai moral berasal? 
Salah satunya dari nilai-nilai agama, terutama Islam, mengingat Indonesia dan Maroko 
sama-sama berpenduduk mayoritas penganut Islam. Nilai agama tadi hendaknya 
substantif, bukan formalis-simbolis. Mengedepankan wajah ramah agama dan 
menghargai perbedaan, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan sosial. 

Sejumlah elemen yang telah dibahas di atas hanyalah sebagian dari modal sosial 
yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan 
Maroko. Meski sedikit kiranya sudah cukup memberi landasan dan energi sosial bagi 
kerjasama dalam berbagai aspek. Dimulai dari yang dianggap tak berarti, berlanjut 
dengan upaya untuk saling memberi arti, hingga akhirnya mampu menjadi berarti bagi 
semua. Semoga saja. 
 
 

Ganar Adhitya, pelajar SMA Harapan Mandiri, Medan 
e-mail: ganarhaem94@yahoo.co.id 
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Mempererat Hubungan RI-Maroko 
melalui Seni Arsitektur 

 
Oleh: Suci Astriyarrezki 

 
Kata seni diambil dari bahasa Inggris “art” atau dari bahasa Latin “ars” yang 

berarti keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, atau proses 
belajar. Dari kata ini, kemudian berkembang pengertian yaitu seni merupakan 
penggunaan keterampilan dan imajinasi secara kreatif dalam menghasilkan benda-
benda estetis. Sedangkan menurut ensiklopedia Indonesia, seni adalah penciptaan 
segala hal atau benda yang karena keindahannya orang senang melihatnya atau 
mendengarkannya. Seni terbagi menjadi beberapa cabang, salah satunya adalah seni 
bangun atau lebih dikenal dengan nama seni arsitektur. 

Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang 
lebih luas, arsitektur mencakup tentang perancangan dan pembangunan keseluruhan 
lingkungan binaan. Mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perancangan 
perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain 
perabot, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada seluruh hasil dari proses 
perancangan tersebut yang mempertimbangkan unsur estetika, kekuatan, dan fungsi. 
Namun, di mata masyarakat istilah arsitektur lebih identik pada perancangan kota dan 
bangunan. 

Setiap negara memiliki keunikan dan kekhasan arsitektur masing-masing. 
Keragaman latar belakang, sejarah, letak geografis dan struktur sosial dari masing-
masing negara menyebabkan negara-negara di dunia memiliki keunikan adat istiadat 
dan budaya yang direfleksikan dalam keunikan arsitektur lokalnya. Begitu pula 
dengan Indonesia dan Maroko. Indonesia yang merupakan negara multietnis memiliki 
kekayaan arsitektur yang tiada tara. Pengaruh peradaban, seperti peradaban Hindu, 
Budha, Islam, dan Kristen yang masuk melalui akulturasi kebudayaan turut 
memperkaya arsitektur tradisional Indonesia. Kekayaan arsitektur tradisional 
Indonesia terletak pada keunikan dan gaya bangunan yang dimilikinya. Mulai dari 
arsitektur keagamaan hingga arsitektur adatnya. 

Arsitektur keagamaan seperti candi dan masjid tersebar luas hingga pelosok 
Nusantara. Candi dan masjid merupakan tempat ibadah dan simbol perwujudan 
penyembahan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terdapat banyak candi peninggalan 
kerajaan Hindu-Budha di Indonesia, antara lain Candi Dieng, Candi Prambanan, dan 
Candi Borobudur. Bangunan candi Hindu-Budha di Indonesia banyak mendapat 
pengaruh dari India dalam berbagai aspeknya. Walau demikian, pengaruh kebudayaan 
dan kondisi alam setempat yang kuat mengakibatkan candi Indonesia memiliki 
karakter tersendiri, baik dalam penggunaan bahan, teknik arsitektur maupun corak 
dekorasinya. Candi sebagai hasil dari budaya masyarakat Indonesia memiliki 
keindahan dan keanggunan serta merupakan suatu bukti keelokan arsitektur tradisional 
Indonesia. Bahkan candi Borobudur telah diakui dunia dan terdaftar dalam Situs 
Warisan Dunia UNESCO. 

Sama halnya dengan candi, masjid-masjid tradisonal di Indonesia pun terbilang 
unik karena dibuat dengan perpaduan berbagai kebudayaan. Misalnya, Masjid Agung 
Demak di Demak, Jawa Tengah dan Masjid Menara Kudus di Kudus Jawa Tengah. 
Dua masjid ini masih mempertahankan nilai ketradisionalannya. Kedua masjid 
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tersebut dibangun dengan perpaduan budaya Jawa-Hindu. Hal ini terlihat dari sistem, 
bentuk, dan elemen masjid yang merujuk pada arsitektur Jawa-Hindu. Bahkan Masjid 
Menara Kudus merupakan masjid yang menaranya berbentuk candi bercorak Hindu 
Majapahit. Bentuk menara masjid ini sangat unik dengan arsitekturalnya yang sangat 
khas untuk sebuah menara masjid sehingga tak ada duanya di seluruh dunia. 

Selain itu, masjid yang tak kalah uniknya adalah Masjid Agung Banten. Yang 
paling menarik dari masjid ini adalah pada dua tumpukan atap konsentris paling atas 
yang samar-samar mengingatkan idiom Pagoda Cina. Elemen menarik lainnya adalah 
menara di bagian timur masjid yang besar dan monumental serta tergolong unik. 
Dulunya menara ini konon lebih berfungsi sebagai menara pandang ke lepas pantai 
karena bentuknya yang mirip mercusuar daripada sebagai tempat mengumandangkan 
azan. 

Sementara itu, Indonesia juga kaya akan keragaman arsitektur adat. Arsitektur 
adat adalah tempat atau bangunan yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan 
lingkungannya yang diwarnai oleh budaya dan adat istiadat setempat. Setiap suku 
bangsa di Indonesia mempunyai jenis arsitektur tradisional yang berbeda. Arsitektur 
adat dikenal juga sebagai rumah adat atau rumah tradisional. Rumah tradisional 
Indonesia tidak didesain oleh arsitek, melainkan orang desa sendiri dengan 
menyatukan berbagai sumber yang dimiliki. 

Walaupun begitu, rumah tradisional Indonesia pun memiliki keunikan tersendiri. 
Misalnya, rumah-rumah tradisional berdesain panggung yang mempunyai keunikan 
dari segi struktur dan interiornya yang mengutamakan fungsionalitas. Di Indonesia, 
rumah-rumah bergaya panggung bisa ditemukan di daerah yang berpenduduk suku 
Dayak dan Batak. Bangunan dengan arsitektur yang unik juga dapat ditemukan pada 
rumah adat orang Papua. Rumah adat ini disebut Hanoi. Hanoi memiliki bentuk 
bangunan yang unik dengan proporsi tinggi atap lebih besar daripada tembok keliling 
rumahnya. Bangunan ini juga unik karena strukturnya membuat rumah itu 
memberikan sirkulasi udara yang memadai bagi penghuninya. 

Seiring kemajuan zaman, arsitektur bangunan di Indonesia pun semakin 
berkembang. Banyak bangunan-bangunan di Indonesia yang tetap mempertahankan 
keaslian dan ketradisionalan arsitekturnya. Namun, tak sedikit pula bangunan-
bangunan di Indonesia yang dibangun dengan mengadopsi gaya arsitektur modern dari 
Barat. Selain gaya barat, arsitektur Indonesia juga banyak mengadopsi gaya Timur 
Tengah. Hal ini terbukti banyaknya bangunan di kota-kota besar di Indonesia yang 
bergaya khas Timur Tengah, seperti gaya Maroko. 

Sebagaimana Indonesia, Maroko adalah negara yang kaya akan keberagaman 
etnis dan peradabannya, termasuk dalam hal arsitektur. Arsitektur Maroko yang 
termasuk dalam arsitektur Islam Timur Tengah merupakan perpaduan budaya antara 
kaum Berber, Kerajaan Romawi, Yunani, Bizantium, Mesir, Spanyol, dan Perancis. 
Keunikan dan keelokan arsitektur Maroko pun tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Keunikan arsitektur Maroko ini terletak pada tata eksterior dan interiornya yang 
dinamis. Kekayaan bentuk, motif, ukiran, pola, dan variasi warna yang melekat pada 
eksterior dan interior bangunan khas Maroko inilah yang menjadikannya unik dan 
eksotis. Dari segi bentuk, keunikan arsitektur Negeri Al-Mamlaka al-Maghribiyya ini 
terlihat dari bangunannya yang banyak menggunakan bentuk geometrik yang 
dipadukan dengan motif bintang, wajik, dan sulur-sulur. Selain itu, bentuk geometrik 
seperti bentuk lengkung atau kubah berornamen juga banyak ditemukan pada bagian 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 241 

jendela dan lorong bangunannya. Dari segi ukiran, bangunan khas Maroko ini banyak 
menggunakan ukiran dengan motif floral yang khas. Sedangkan polanya menampilkan 
alur yang tidak terpotong atau pola lengkungan. Selain itu, yang menjadi identitas 
khas arsitektur Maroko adalah pola mozaik berwarna-warni dengan pola geometri 
yang religius dan manik-manik pada bangunan. Sedangkan dari segi warna, bangunan 
Maroko banyak menggunakan warna-warna khas Timur Tengah seperti warna 
terakota, biru laut, hijau tua, hijau tosca, merah tua, dan warna kayu. Penggunaan 
warna alam pada bangunan gaya Maroko, seperti warna terakota dan biru laut 
dipengaruhi oleh posisi kota Maroko yang berada di pesisir. 

Kekayaan bentuk, motif, ukiran, pola, dan variasi warna inilah yang membuat 
bangunan gaya Maroko unik, eksotis, dan ekspresif. Gaya Timur Tengah juga sering 
menabrak-nabrakkan motif dan warna, sehingga bangunan terkesan ramai. Hal itulah 
yang menjadikan arsitektur dari budaya padang pasir ini tidak kalah menariknya bila 
dibandingkan dengan arsitektur modern. Selain itu, arsitektur kota-kota di Maroko pun 
tak kalah hebatnya. Hal ini dibuktikan dengan eksotisme Kota Casablanca dan 
Marrakech di Maroko yang sudah diakui dunia. 

Sebenarnya arsitektur Indonesia dan Maroko memiliki kesamaan. Hal ini terlihat 
dari sejarah seni arsitekturnya. Arsitektur Indonesia dan Maroko sama-sama 
merupakan arsitektur Islam. Namun secara keseluruhan, arsitektur Islam juga 
dipengaruhi budaya dan seni arsitektur tempat berkembangnya agama Islam, termasuk 
di Indonesia dan Maroko. Masing-masing negara itu memiliki keunikan dan keelokan 
seni arsitektur tersendiri yang mengggambarkan ciri khusus di negara yang 
bersangkutan. Arsitektur Islam di Indonesia merupakan hasil akulturasi kebudayaan 
dan peradaban Islam yang masuk ke Indonesia. Sedangkan Arsitektur Islam Maroko 
merupakan arsitektur klasik karena peradaban Islam muncul dan lahir di kawasan 
Timur Tengah. 

Kesamaan Indonesia dan Maroko dalam hal seni arsitekturnya dapat 
membuahkan kerjasama positif antara keduanya. Hal ini dapat dilakukan dengan 
mengembangkan kerjasama di bidang kesenian dan kebudayaan khususnya seni 
arsitektur. Indonesia dan Maroko dapat bekerjasama untuk mengadakan pameran, 
seminar, dan simposium internasional tentang arsitektur. Acara tersebut dapat 
diadakan setiap tahunnya untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Maroko. 
Acara tersebut juga dapat menjadi wadah bagi dua negara untuk mempromosikan dan 
mengembangkan arsitektur masing-masing negara. Selain itu, acara pameran, seminar, 
dan simposium dapat menjadi salah satu forum diskusi antara pakar berbagai subjek 
dari dua negara yang memungkinkan terjadinya pertukaran ilmu interdisiplin dan 
Internasionalisasi hasil penelitian terbaru. 

Adanya kerjasama ini, Indonesia dan Maroko dapat melestarikan dan 
mengembangkan seni arsitekturnya. Namun tetap menyesuaikan dengan kemajuan dan 
perkembangan zaman. Selain itu, Indonesia dan Maroko akan dikenal dunia sebagai 
bangsa yang menghargai budayanya dan unggul dalam pengembangan di bidang 
arsitektur. Dan akhirnya, dengan kerjasama ini hubungan bilateral antara Indonesia 
dan Maroko juga akan terjalin semakin erat. 
 
 

Suci Astriyarrezki, pelajar SMA N 6 Yogyakarta 
e-mail: suci_astriyar@ymail.com 
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Mewujudkan Kerjasama Ekspor Impor RI-Maroko 
 

Oleh: Rastra Atika Absharina 
 

Indonesia dan Maroko, telah menjalin hubungan bilateral yang cukup erat. Dua 
negara beda benua ini telah berhasil menjalin kerjasama bilateral yang sukses. Salah 
satunya yaitu dalam bidang ekspor-impor. Indonesia dan Maroko dikategorikan 
sebagai negara berkembang. Karenanya dua negara ini masih sangat membutuhkan 
partisipasi dari negara lain dalam pemenuhan kebutuhan negaranya sendiri. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yaitu dengan 
mengadakan kerjasama ekspor dan impor. Negara kita tercinta, Indonesia telah 
berhasil dalam menjalin kerjasama ekspor impor dengan Maroko. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekspor berarti kegiatan yang 
melakukan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor 
adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri. 
Hingga saat ini, Indonesia mempunyai ikon barang ekspor yang biasa diekspor ke 
Maroko. Begitu pula dengan Maroko. Dua negara sudah saling mempunyai andalan 
barang ekspor yang bisa meningkatkan pendapatan devisa negaranya. Tidak hanya 
untuk kepentingan pendapatan devisa negara masing-masing, kerjasama ekspor-impor 
dua negara ini merupakan kerjasama yang komplemen. Artinya kerjasama yang saling 
melengkapi atau saling menyempurnakan satu sama lain. Kebutuhan yang susah 
didapat di Indonesia, akan dibantu Maroko melalui pengimporan barang oleh 
Indonesia. Begitu pula dengan Maroko, kebutuhan yang tidak mudah didapat di 
Maroko, akan dibantu Indonesia melalui pengimporan barang oleh Maroko. Sungguh 
suatu kerjasama komplemen yang menakjubkan. 

Indonesia mengekspor mebel ke Maroko. Mengapa demikian? Perabotan 
pastilah dibutuhkan setiap rumah, tidak terkecuali di Timur Tengah dan Afrika. 
Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika, seperti Maroko, pada saat ini tengah giat-
giatnya membangun. Tentunya, pembangunan itu tidak hanya membutuhkan TKI-TKI 
profesional atau semiprofesional saja. Tapi juga barang-barang buatan Indonesia. 
Barang-barang buatan Indonesia yang digandrungi masyarakat di Timur Tengah dan 
Afrika adalah perabotan rumah tangga. Atau yang seringkali disebut sebagai mebel. 
Mebel yang dimaksudkan di sini adalah mebel yang terbuat dari kayu. Menurut orang-
orang Timur Tengah dan Afrika, mebel-mebel Indonesia banyak diminati karena 
memiliki kelebihan pada kualitas kayu dan keunikan ukiran-ukirannya. 

Hal ini tidak mengherankan karena mebel-mebel kayu dari Indonesia memang 
terkenal dengan ukiran-ukirannya yang indah, rumit, dan khas. Kekhasan ini ternyata 
masih menjadi kelebihan produk mebel Indonesia di luar negeri. Selain itu perabotan 
rumah tangga Indonesia ini juga dikenal karena harganya yang relatif masih jauh lebih 
murah, jika dibandingkan produk serupa dari negara-negara lain. Menurut laporan dari 
KBRI di Rabat, Maroko, setiap ada pameran internasional di Casablanca, setidaknya 
ada 4 pengusaha yang bukan orang Indonesia yang khusus menjual produk-produk 
mebel Indonesia. Ini berarti mereka telah mengimpor mebel dari Indonesia secara 
rutin. Selain itu, secara geografis, letak Maroko yang strategis juga dapat menjadi batu 
loncatan bagi pemasaran produk-produk mebel Indonesia ke Timur Tengah, Afrika, 
dan bahkan Eropa. Tentunya dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa ekspor mebel 
Indonesia ke Maroko menghasilkan keuntungan bagi dua negara. 
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Sedangkan untuk Maroko mengekspor asam fosfat ke Indonesia. Volume ekspor 
Maroko di akhir April 2010 mencatatkan kenaikan signifikan. Berkat kerja baik dari 
Office Cherifien des Phosphates (OCP) ekspor Maroko hingga akhir April mencapai 
hingga 40,45 miliar Dirham. Hal ini setara dengan kenaikan sebesar 9,7 % jika 
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2009. Peningkatan signifikan 
terdapat pada volume perdagangan fosfat. Ekspor fosfat meningkat hingga 60,7 % atau 
setara dengan 8,72 miliar Dirham dibandingkan dengan 5,43 milyar dirham pada 
2009. Ya, asam fosfat merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat pupuk. 
Telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sektor utama mata 
pencahariaannya di sektor pertanian. Tentunya dengan mengekspor fosfat dari Maroko 
ini akan mempermudah pemenuhan kebutuhan di sektor utamanya tersebut. Kerjasama 
ini telah berhasil dan nyata dilakukan sejak tahun 2008. 

Empat perusahaan Indonesia yang tergabung dalam konsorsium yang dipimpin 
PT Petrokimia Gresik (Petrogres) dan BUMN asal Maroko, Office Cherifien des 
Phosphates (OCP) Group menjajaki sinergi pembangunan pabrik bahan baku pupuk. 
Langkah ini untuk menjamin pasokan, di tengah membumbungnya harga bahan baku 
di dunia. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Dirut Petrogres 
Arifin Tasrif dan Direktur Pemasaran dan Penjualan OCP Mhamed Ibnabdeljalil di 
sela Konferensi Asosiasi Industri Pupuk Dunia (IFA) di Nusa Dua, Bali. 

Dua ikon barang ekspor yang menjadi andalan masing-masing negara telah 
dijelaskan pada uraian di atas. Sekarang, mari kita koneksikan dengan keadaan terkini. 
Seperti kita ketahui, sejak awal 2011 lalu, badai besar sedang menerpa negara saudara 
kita di kawasan Timur Tengah dan Benua Afrika sebelah utara. Badai besar yang 
dimaksud ialah gejolak serta konflik intern dalam sistem pemerintahan mereka. Dan 
kini, badai itu mulai merambah ke wilayah sekitarnya yaitu Maroko. 

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa menilai situasi 
tidak kondusif yang terjadi di Mesir belum berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perdagangan dan bisnis bagi Indonesia dalam waktu dekat. Kalau situasi tak kondusif 
belum juga reda hingga beberapa waktu mendatang, bukan tak mungkin negara-negara 
Timur Tengah dan Afrika akan menurunkan jumlah penjualannya. "Kalau situasinya 
berkepanjangan, banyak pabrik kehilangan pemesanan dan tingkat produksi 
menurun,” kata Erwin Aksa. 

Dari sini, dapat disinyalir bahwa saat ini ekspor Indonesia ke negara Timur 
Tengah dan Afrika yang sedang dalam masa gejolak internal mengalami sedikit 
diferensial produk. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi ekspor antara Indonesia 
dan Maroko. Selain karena Maroko adalah Negara Maghribi yang paling kecil 
berisiko dilanda dampak gelombang demonstrasi massa menurut Lembaga Keuangan 
Standard and Poor's and Fitch, Maroko juga merupakan pelabuhan strategis yang 
dapat dimanfaatkan Indonesia dalam pengiriman barang ekspor ke berbagai negara 
Timur Tengah dan Afrika lainnya, bahkan juga Eropa.  

Sehingga dapat disimpulkan kerjasama ekspor mebel oleh Indonesia dan ekspor 
asam fosfat oleh Maroko merupakan kerjasama bilateral yang sangat komplementer 
yang telah berhasil luar biasa diwujudkan oleh dua negara ini. 
 
 

Rastra Atika Absharina, pelajar UPTSP SMAN 1 Sooko, Mojokerto 
e-mail : rastra.atika@yahoo.co.id 
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Optimalisasi Kerjasama RI-Maroko 
sebagai Akh Syaqiq 

 
Oleh: Daniel Hermawan 

 
Hubungan persahabatan RI dan Maroko ibarat bunga dan lebah. Keduanya 

saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika lebah membutuhkan madu untuk 
dihisap, bunga menyediakan sari madu terbaik untuk diberikan. Sebaliknya, ketika 
bunga ingin melakukan penyerbukan, lebah dengan senang hati menaburkan serbuk 
sari yang menempel pada tubuhnya. Bunga dan lebah berkolaborasi dan saling 
melakukan simbiosis mutualisme dalam menunjang kehidupan mereka masing-
masing. 

Demikian pula dengan hubungan bilateral yang terjalin antara RI dan Maroko. 
Keduanya saling membantu satu dengan yang lain. Keintiman yang terjalin dalam 
hubungan persahabatan ini membuat RI dan Maroko dijuluki sebagai akh syaqiq yang 
berarti saudara kandung. Tentu hubungan yang terjalin antara RI-Maroko ini 
hendaknya menjadi sebuah sarana yang tepat untuk memajukan kedua belah pihak 
secara berkesinambungan. 

Persahabatan yang terjalin antara RI dan Maroko boleh dikatakan sebagai 
hubungan yang istimewa dan unik. Mengapa? Letak geografis dua negara yang saling 
berjauhan, serta perbedaan sistem pemerintahan dua negara justru menjadi sarana yang 
mempertemukan keduanya. Berawal dari pertemuan singkat dalam Konferensi Asia 
Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat, tampak adanya chemistry di antara 
RI dan Maroko. 

Keserasian ini pun berlanjut ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Kota 
Rabat, Maroko untuk bertemu Raja Mohammed V dalam rangka menjalin hubungan 
diplomatik antara RI dan Maroko pada 2 Mei 1960. Peristiwa inilah yang menjadi 
tonggak awal kemesraan dan keintiman hubungan di antara keduanya. Hubungan ini 
boleh diparodikan dengan kalimat, “Jarak boleh memisahkan kita, tapi hati kita tetap 
satu.” 

Secara khusus, Raja Mohammed V memberikan apresiasi pada Presiden 
Soekarno atas kunjungannya, yakni penamaan jalan yang mengambil nama Soekarno, 
yaitu Rue atau jalan Soekarno di jantung Kota Rabat, ibukota Kerajaan Maroko. 

Hingga saat ini, kerjasama RI-Maroko sudah terjalin selama 51 tahun atau lebih 
dari setengah abad. Hubungan persahabatan yang sudah sangat matang ini tentu 
diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi dua belah pihak, baik 
dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan. 
Dalam hal ini, kita tentu perlu mengoptimalisasikan kerjasama RI-Maroko sebagai akh 
syaqiq dalam hubungan bilateral dua negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
SUPER. 
 
S = Sosialisasi 

Selama ini, hubungan bilateral RI-Maroko di bidang kebudayaan dan pariwisata 
boleh dikatakan sangat minim dan belum mampu memperkenalkan kebudayaan 
masing-masing negara secara holistik. Padahal, jika kebudayaan dan pariwisata dua 
negara digali lebih lanjut, potensi dan keunggulan dari tiap negara dapat menjadi aset 
yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
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Sejauh ini, pemerintah Indonesia sudah berupaya menjalin kerjasama di bidang 
kebudayaan dan pariwisata dengan turut berpartisipasi dalam Festival Teater 
Internasional untuk pemuda XI di Taza, Maroko. Selain itu, Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Rabat juga telah menampilkan Sendratari Ramayana dengan berbagai 
macam improvisasi. Hal ini dilakukan dengan menceritakan kisah Ramayana dalam 
bahasa Arab. Selain itu, Indonesia juga menampilkan musik Marawis dalam Festival 
Musik Internasional di Fes, Maroko. Tentu upaya ini sangat positif, namun akan lebih 
baik jika dikembangkan secara intensif oleh dua belah negara. 

Dalam hal ini, Indonesia dapat melakukan sosialisasi kebudayaan dan pariwisata 
menarik ke Maroko secara intensif dengan membuka sanggar atau sekolah budaya 
Indonesia di Maroko. Mahasiswa Indonesia yang memiliki bakat dan kemampuan di 
bidang seni budaya bangsa dapat dikirim untuk melatih dan menampilkan kekayaan 
etnik Nusantara yang tidak ternilai harganya, seperti angklung, tari jaipong, sintren, 
karawitan, Reog Ponorogo, dan sebagainya. Dengan kehadiran sekolah atau sanggar 
budaya Indonesia di Maroko, masyarakat Maroko dapat mengenal lebih dekat 
kebudayaan Indonesia yang beragam dan menarik. 
 
U = Untung 

Pemerintah Indonesia dan Maroko harus saling bahu-membahu dalam 
mempersiapkan strategi yang matang dalam menjalin kemitraan bisnis agar 
menciptakan surplus bagi dua belah pihak. Selama ini, Indonesia terpaku pada pola 
perdagangan Internasional yang mengandalkan partner dagang tradisional, Amerika 
Utara dan Eropa Barat. Sejauh ini, pola konvensional yang dijalankan ini telah terbukti 
lebih sering merugikan Indonesia. Tentu simbiosis yang terjalin bukanlah mutualisme, 
melainkan parasitisme dengan Indonesia sebagai korbannya. 

Fakta lain menunjukkan bahwa dari 32 juta kilogram kopi yang dikonsumsi 
masyarakat Maroko dalam setahun, tak kurang dari 60 persen adalah kopi Indonesia. 
Tentu jika Indonesia mampu menjalin kemitraan dagang yang baik dengan Maroko, 
maka kerjasama konvensional yang cenderung merugikan Indonesia dapat dihentikan. 
Indonesia dan Maroko pun sama-sama mendapat keuntungan besar, yakni Indonesia 
mendapat pasar penjualan dan rekan bisnis yang baru, sementara Maroko 
mendapatkan harga kopi yang jauh lebih murah dibandingkan membeli ke Pasar 
Eropa. Kerjasama bisnis yang terjalin pun sanggup memberikan keuntungan bagi RI 
dan Maroko. 
 
P = Pertukaran Pelajar 

Dewasa ini, Pemerintah Maroko aktif memberikan 15 beasiswa kepada 
mahasiswa Indonesia melalui Departemen Agama RI. Kementerian Wakaf dan Urusan 
Keislaman Maroko pun telah menyetujui permintaan PBNU untuk memberikan 
beasiswa khusus kepada 10-15 orang setiap tahunnya guna menimba ilmu di institusi 
pendidikan, seperti Universitas Qarawiyyin dan Pendidikan Tradisional (at Ta'liim al 
Atiiq) di Masjid Qarawiyyin. Sayangnya, kuota dan utusan yang dikirim Indonesia 
belum maksimal dan memberikan dampak berarti bagi kemajuan pendidikan orang 
yang menerimanya. 

Hal ini tentu dapat diatasi dengan adanya program pertukaran pelajar. 
Pemerintah Indonesia dalam hal ini dapat merealisasikan program pertukaran pelajar 
dengan bekerjasama dengan pemerintah Maroko untuk mengirimkan mahasiswa 
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terbaik mereka dalam menimba ilmu di masing-masing negara secara maksimal. 
Selain lebih terarah, pertukaran pelajar juga memungkinkan banyak mahasiswa 
Indonesia dan Maroko untuk mengenal satu dengan yang lain dibandingkan beasiswa 
yang hanya diperuntukkan untuk segelintir orang saja. Indonesia dapat menunjuk ITB, 
UGM, dan UI menjadi kampus pertukaran pelajar. Pemerintah Maroko pun dapat 
menunjuk kampus terbaik mereka dalam program pertukaran pelajar yang 
dilaksanakan. 
 
E = Eksperimen 

Indonesia dan Maroko juga dapat melakukan kerjasama di bidang penelitian, 
khususnya penelitian dalam meningkatkan ketahanan pangan yang menjadi persoalan 
krusial di Indonesia akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu, Tim Pertukaran Ilmiah 
Badan Litbang Pertanian mengadakan kunjungan ke INRA (Institute National de la 
Recherce Agronomique) Maroko untuk mengidentifikasi bidang penelitian pertanian 
yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk kerjasama antarinstitusi RI-
Maroko. Kerjasama yang dilakukan tentu akan memberi RI-Maroko solusi bagaimana 
cara meningkatkan kestabilan hasil pangan yang ada di masing-masing negara. 

Penelitian pertanian tersebut difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan, 
water management atau efisiensi penggunaan air, pengembangan varietas tanaman 
gandum yang difokuskan pada peningkatan ketahanan tanaman gandum terhadap 
kekeringan, dan sebagainya. Kunjungan ilmiah yang dilakukan Indonesia tentu dapat 
menjadi bekal dan pengetahuan baru dalam mengembangbiakkan pangan dengan 
varietas unggul dan penerapan cara yang efektif dan efisien. 
 
R = Rapat 

Kerjasama RI-Maroko dapat terjalin dengan baik tentunya dengan adanya 
kecocokan antara dua pihak. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat secara rutin 
mengadakan rapat tertutup dengan pemerintah Maroko dalam menentukkan 
kebijaksanaan dan kerjasama yang ingin diambil. Tentu adanya pencapaian mufakat, 
kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan yang adil dan mampu mengambil 
perannya masing-masing dalam kerjasama ini. Rapat yang diadakan juga semata-mata 
diadakan bukan untuk kepentingan diplomatik semata, tetapi juga dilakukan untuk 
menjalin kemitraan dan hubungan silaturahmi yang intim antara RI-Maroko. 

Langkah SUPER yang dilakukan diharapkan mampu mengoptimalisasikan 
kerjasama RI-Maroko secara efektif dan berkesinambungan. Hubungan persahabatan 
yang terjalin antara RI-Maroko dapat memberikan dampak yang saling 
menguntungkan bagi dua belah pihak. Semoga dengan implementasi SUPER, 
hubungan persahabatan RI-Maroko dulu, sekarang, dan besok dapat semakin intim 
dan memberi dampak luar biasa bagi kemajuan RI-Maroko. RI-Maroko pun akan 
menjadi akh syaqiq yang tidak terpisahkan. 
 
 

Daniel Hermawan, pelajar SMAK 1 BPK Penabur, Bandung 
e-mail: daniel.dh10@gmail.com 
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RI-Maroko, 
Poros Baru Peradaban Bangsa Unggul 

 
Oleh: Taufik Masduki 

 
Bagi sebagian besar penduduk Indonesia, negara Maroko masih terkesan asing 

dalam perbincangan dan dialektika masyarakat sehari-hari. Kalau kita berkunjung ke 
toko buku, amat sulit menemukan buku yang mengupas tuntas tentang Maroko. Atau 
kalaupun ada, informasinya sangat minim. Hal ini menjadi bukti, Maroko dengan 
segala keunggulan yang dimiliki masih memiliki penetrasi kebudayaan yang rendah 
dalam peradaban bangsa. 

Padahal sebagai negara besar, dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. 
bangsa ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan sebuah negara digdaya. 
Mengkomparasikan Maroko dan Indonesia dengan melihat peta penduduknya 
memang tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sebagai dua negara yang berdaulat, RI 
dan Maroko mengambil posisi strategis dalam menggagas terciptanya perdamaian 
dunia. 

Kerjasama apik antara RI dan Maroko sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan 
fungsi-fungsi struktural dan segala potensi yang dimiliki dua negara yang sudah 
menjalin hubungan diplomatik sejak puluhan tahun silam tersebut. Terutama dalam 
menggalang kerjasama di bidang pendidikan, ideologi, militer, politik maupun 
kebudayaan dan misi kemanusiaan. Dalam bidang pendidikan pertukaran pelajar 
maupun mahasiswa yang sudah terjalin apik antara dua negara bersangkutan perlu 
lebih diintensifkan kuantitas maupun kualitasnya. 

Keunggulan karakter manusia Indonesia yang ramah-tamah dan berkarakter 
Pancasila, sedangkan keunggulan manusia-manusia Maroko yang sangat religius dan 
menjaga nilai-nilai kemanusiaannya, dapat dikombinasikan dengan harmonis demi 
menghasilkan peradaban dua bangsa yang semakin maju. Upaya yang dilakukan 
Maroko dan Indonesia yang telah banyak menggalakkan kerjasama yang bertujuan 
untuk membangun peradaban yang berasas kemanusiaan. Banyak beasiswa 
diperuntukkan bagi warga Indonesia yang tertarik untuk memperdalam ilmu mengenai 
keislaman di Maroko. Tentu, tawaran itu dianggap sebagai peluang emas bagi 
Indonesia karena Maroko mampu menyelenggarakan pendidikan berbasis keislaman 
yang berkualitas. Hal itu berdasarkan fakta bahwa Maroko merupakan pelopor kajian-
kajian di bidang ilmu maqashid dan pemikiran Islam kontemporer yang lebih unggul 
dari negara-negara Islam lain. Tentu dengan penduduk yang mayoritas menganut 
agama Islam, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi Indonesia untuk 
melahirkan para cendekiawan Islam yang hingga saat ini masih kurang baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas. 

Adanya kerjasama antara Maroko dan Indonesia dalam bidang pendidikan, akan 
secara otomatis menyeret peningkatan kualitas hubungan antar dua negara dalam 
sektor kebudayaan. Dua negara ini dapat saling mempromosikan aspek-aspek kultural 
melalui para pelajar yang dikirim oleh dua negara. Berbagai ajang pameran 
kebudayaan Indonesia yang dilangsungkan di Maroko membuktikan hal itu, seperti 
Festival Teater dan Festival Musik yang dilakukan setiap tahun. Beberapa waktu lalu, 
di Jakarta juga diselenggarakan Pameran Kebudayaan Maroko untuk merayakan tepat 
setengah abad hubungan diplomatik ini terbangun. 
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Berbicara tentang kondisi masyarakat Maroko dewasa ini, penduduknya pada 
tahun 1984 masih berjumlah sekitar 23.565.000 jiwa dan 90 % warga Muslim 
penganut mazhab Maliki. Namun beberapa dekade terakhir jumlah Muslim di Maroko 
meningkat tajam menjadi 99 % dari 30.122.350 jiwa pada bulan Juli tahun 2000. Hal 
serupa juga terjadi di Indonesia, dengan kondisi penduduknya mayoritas umat 
Muslim. Selain itu, keduanya menganut sistem multipartai, undang-undang 
perempuan dan kebebesan pers. Semangat inilah yang hendaknya dijadikan modal 
dasar dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan antar dua negara. 

Di bidang ekonomi, kerjasama Maroko dan Indonesia terbangun dengan 
terjadinya aktivitas ekspor-impor. Indonesia mengekspor kopi, rempah-rempah, 
minyak kelapa sawit, hingga furnitur. Maroko banyak mengimpor bahan makanan dan 
bumbu dapur dari Indonesia karena iklim ekstrim di Maroko tidak memungkinkan 
rempah-rempah dapat tumbuh subur. Sementara itu negara Maroko yang terletak di 
benua Afrika ini menyuplai fosfat yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bagi 
Indonesia. Maroko adalah negara pengekspor fosfat terbesar nomor dua di dunia yang 
menguasai 40 % dari perdagangan fosfat di dunia. Fosfat merupakan bahan yang 
sangat penting untuk pembuatan pupuk, dan bagi Indonesia sangat diperlukan bagi 
pengembangan proyek pembudidayaan tanaman kelapa sawit yang merupakan salah 
satu komoditi ekspor terbesar dari Indonesia. 

Terlihat bagaimana dua saudara kandung ini saling menguntungkan dari sisi 
ekonomi. Belakangan pula, neraca pertukaran perdagangan Indonesia-Maroko terus 
mengalami kenaikan yang signifikan, dan mengakibatkan banyak surplus yang dapat 
dinikmati bangsa ini. Suatu hal yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dari 
sektor politik, data-data sejarah menunjukkan, Indonesia sangat mendukung adanya 
pembebasan dari segala bentuk kolonialisme yang masih banyak bercokol di negara-
negara Afrika. Dukungan ini tampak pada saat Konferensi Asia Afrika yang saat itu 
digelar di Bandung pada tahun 1955. Berdasar pada dukungan itulah, Maroko 
terinspirasi untuk segera melepaskan diri dari penjajahan Perancis, yang akhirnya 
berbuah kemerdekaan setahun kemudian. 

Hubungan diplomatik yang romantis nan mesra serta menguntungkan antara 
bangsa-bangsa di dunia, pada masa kini dan jangka panjang menjadi kebutuhan pokok 
yang dipandang sangat penting dalam menempa kemajuan pembangunan sebuah 
negara. Tidak bisa tidak lagi, sebuah negara menutup diri dari segala pengaruh dan 
kemajuan dunia Internasional. Begitu pun, dengan hubungan Indonesia-Maroko yang 
secara historis telah terjalin sejak pertengahan Abad XIV Masehi. Di mulai dari 
perjalanan Ibnu Batutah dan Maulana Malik Ibrahim (Wali Songo) adalah orang 
Maroko yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Dengan 
kepiawaiannya, ia mampu memikat hati warga Indonesia yang akhirnya berduyun-
duyun memeluk Islam. Kunjungan dua tokoh tersebut, Ibnu Batutah dan Maulana 
Malik Ibrahim merupakan tonggak sejarah yang mengawali jalinan hubungan antara 
dua bangsa yang berada di dua benua berbeda. 

Selanjutnya pada era 1950-an sejumlah pejuang kemerdekaan yang berasal dari 
negara Afrika Utara, termasuk Maroko, telah menjadikan Indonesia sebagai tempat 
pengasingan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan negaranya dari kolonial 
Perancis. Pada saat itu Indonesia melalui Komite Pembantu Perjuangan Kemerdekaan 
Negara-Negara Afrika Utara yang diketuai oleh M Natsir memberikan dukungan 
penuh kepada Maroko. Dukungan itu membuat Maroko ikut berperan aktif dalam 
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KTT Asia Afrika yang berlangsung di Bandung tahun 1955. Selang satu tahun setelah 
berlangsungnya KTT tersebut, yakni di tahun 1956, Maroko menjadi salah satu negara 
pertama di Afrika Utara yang meraih kemerdekaan. Sebagai pengakuan atas 
kemerdekaan tersebut, Deplu RI mengirim misi khusus untuk mempersiapkan 
kunjungan Preiden Soekarno ke Maroko pada bulan Mei 1960. Misi khusus yang 
diketuai Duta Besar RI di Manila, Mohammad Nasir Datuk Pamoentjak tersebut 
mendarat di Bandara Sale di Rabat tanggal 18 April 1960. 

Kunjungan tersebut mendapat sambutan hangat dari Raja Mohammed V dan 
rakyat Maroko. Presiden Soekarno dianggap sebagai Pemimpin Revolusi Dunia yang 
membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. Kunjungan 
Presiden Soekarno ini merupakan catatan sejarah penting yang menunjukkan 
kedekatan antara kedua negara. Hubungan bilateral sejak tahun 1960 itu tidak hanya 
didasari kerjasama layaknya hubungan bilateral seperti biasanya, hubungan Indonesia 
dengan Maroko lebih tepatnya disebut "Persahabatan Indonesia-Maroko" karena di 
samping usia hubungan dua negara ini lebih dari setengah abad, Maroko menganggap 
Indonesia adalah sebagai saudara seibu. Hal ini dibuktikan dengan penamaan jalan di 
salah satu jantung Kota Rabat di Maroko seperti Jalan Soekarno, Jalan Bandoeng, 
Jalan Jakarta. Ini adalah sedikit dari bukti bahwa harmonisnya hubungan Indonesia–
Maroko. 

Pada tingkat yang lebih tinggi, guna menghadapi tantangan zaman, kerjasama 
dalam bidang politik dan militer, menjadi sebuah tuntutan yang tak bisa ditinggalkan. 
Apalagi melihat arah politik dunia yang bergeser dari haluan Negara Adikuasa menuju 
semangat kesadaran berbangsa dan bernegara berlandaskan pada persamaan ideologis 
bangsa. Yang pada klimaksnya akan membangun poros baru bagi terciptanya 
peradaban bangsa unggul, antara RI dan Maroko. 
 
 

Taufik Masduki, pelajar MAN 2 Yogyakarta 
e-mail: ucok_x2@yahoo.com 
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Festival Jajanan Ramaikan Keakraban RI-Maroko 
 

Oleh: Athifah Utami 
 

Hubungan persaudaraan maupun diplomatik antara Indonesia–Maroko memang 
sudah tidak diragukan lagi. Ikatan persaudaraan yang dilahirkan dari sejak kedatangan 
Ibnu Batutah ke Samudera Pasai, Aceh, serta kedatangan seorang Walisanaga 
berkebangsaan Maroko yakni Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Syeikh 
Maghribi, sebagai seorang perintis Islam di Pulau Jawa. Kedatangan para tokoh 
tersebut yang menjadi batu pinjakan dari sebuah hubungan yang secara resmi 
dibuktikan Indonesia dari dukungannya terhadap upaya kemerdekaan Maroko dari 
penjajah Perancis. Dengan misi khusus yang diketuai Duta Besar RI di Manila, 
Mohammad Natsir Datoek Pamoentjak untuk menyerahkan surat kredensial kepada 
Raja Maroko, Mohammed V. Pembuktian ini menjadi titik awal hubungan diplomatik 
RI-Maroko secara resmi. 

Terus, keberlanjutan hubungan ini nampaknya memang tidak ada halangan, dan 
goncangan, meski keduanya terpaut jarak yang jauh jika ditinjau secara geografisnya. 
Namun, berbagai faktor lainlah yang tetap menghangatkan hubungan persaudaraan 
antara keduanya, dilihat dari sisi kepercayaan yang dianut, Indonesia yang 
mayoritasnya berpenduduk Muslim memancarkan aura kearifan suatu bangsa Muslim 
yang tetap memiliki eksistensi meski diterjang derasnya arus globalisasi. Sama halnya 
suatu peradaban Islam yang kuat di Maroko hal inilah yang semakin merapatkan 
keduanya. 

Sekarang, tak terasa hubungan baik persaudaraan antara duanya akan menginjak 
usia yang ke–51, masih teringat dengan memoriam perayaan tahun lalu yang amat 
meriah di Wisma Duta pada tanggal 21 Juni 2010 dalam resepsi yang dihadiri 
sejumlah pejabat Maroko antara lain; Wakil Menteri Luar Negeri Maroko, Latifa 
Akharbach, Dirjen Protokol Kemlu, Abdelouahb Belouki, Ketua Mahkamah 
Konstitusi, Dr. Mohammed Achergui, 4 mantan Duta Besar Maroko untuk Indonesia 
dan Dubes-dubes asing lain di Maroko. Berbagai gelaran pun turut memeriahkan pesta 
ini, dari halnya pementasan kesenian Indonesia dan Maroko, serta dahsyatnya 
lantunan gamelan khas Jawa yang memberikan kesan kentalnya suatu budaya bangsa 
Indonesia. 

Sejauh perjalanan hubungan Indonesia dan Maroko, berbagai sektor telah terikat, 
terkait, dan terjalin dalam upaya membangun jalinan hubungan yang saling 
membutuhkan, merekomendasikan, baik saling belajar, memberi dan mendukung 
demi keberlangsungan suatu sistem dan pembangunan dua negeri ini. Mari kita ulas 
sedikit beberapa hubungan yang telah terjalin antara keduanya. Kita telaah dari sektor 
pendidikan, kabar terakhir yang terdengar bahwa akan diadakan pertukaran pelajar dan 
pemberian beasiswa bagi pelajar Indonesia yang akan melanjutkan study-nya ke 
Maroko, terutama di bidang keagamaan, dan disepakati program pertukaran dosen dan 
para peneliti untuk mendalami khasanah keislaman. Bahkan, kerjasama tersebut telah 
menelurkan komunitas baru, yaitu PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) sebagai bentuk 
bahwa hubungan persaudaraan ini semakin mendapat dukungan dari para cendekia 
muda Indonesia yang bersekolah di Maroko. 

Dari sektor pendidikan yang terus dikembangkan, mari kita simak bagaimana 
maju mundurnya kerjasama di bidang perekonomian. Terlihat dari kurva perdagangan 
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yang dipublikasikan Kementerian Perdagangan Indonesia pada Januari 2011, tercatat 
ada peningkat signifikan dari volume ini. Tahun 2007 tercatat ekspor RI ke Maroko 
USD 47,14 juta dan impor RI dari Maroko USD 27,05 juta. Tahun 2008 meningkat 
menjadi USD 56,76 juta untuk ekspor dan USD 52,55 juta untuk impor. Untuk tahun 
2009 sendiri, nilai ekspor mengalami penurunan ke posisi USD 55,08 juta dan impor 
USD 19,37 juta. Serta untuk periode Januari–September 2010, ekspor RI ke Maroko 
bernilai USD 37,58 juta dan impor USD 29,87 juta. Naik–turunnya kurva perdagangan 
Internasional ini nampaknya tetap memberikan motivasi antara dua negara untuk tetap 
saling berkolaborasi dalam kanca perekonomian dunia. 

Salah satu sektor yang sangat menjanjikan dan menarik disimak ialah sektor 
pariwisata dan kebudayaan. Seperti hal layak ketahui bahwa Indonesia memiliki 
keindahan alam yang menakjubkan dari titik nol derajat Indonesia, melintang garis 
katulistiwa sampai keunikan suku di Provinsi Papua tentunya tidak diragukan lagi. 
Dan perlu diketahui juga bahwa Maroko adalah salah satu negara yang fleksible akses, 
di mana kita dapat mengunjungi negara–negara Eropa hanya dalam 1–2 jam saja. 
Berbagai tempat–tempat di Maroko pun dapat menjadi pilihan wisata yang menarik 
dari mulai menyambangi Kota Fes, meyusuri gang–gang kecil di Kota Tua Medina 
dengan menunggangi kuda poni, sampai mencari jajanan khas Maroko di Kafe Teras 
yang memberikan sambutan hangat saat kita memasuki Gerbang Biru di Kota Tua 
Medina. Bicara kuliner, dua negara ini memang tak kalah bersaing. Indonesia 
memiliki ragam jajanan khas Nusantara yang siap menggoyang lidah, Maroko 
memiliki teh khas dan berbagai panganan roti yang ‘maknyus’ jika ditemani berbagai 
masakan khas rempah Maroko. 

Dilihat dari berbagai sektor yang telah terkait, terikat dan terjalin, kuliner 
mungkin akan memberikan kesan tersendiri, jika kita mengadakan suatu event, ketika 
Indonesia dan Maroko dapat memperkenalkan berbagai ragam dan kenikmatan 
Jajanan khas masing–masing negara dalam suatu Festival Jajanan RI–Maroko. Dalam 
event ini juga nantinya akan digelar pada acara resepsi hari jadi RI–Maroko atau dapat 
diadakan bersamaan dengan event Internasional lain, dengan menghadirkan koki–koki 
andal, pedagang jajanan tradisional, dan terbuka secara umum untuk Warga Negara 
Indonesia dan Maroko. 

Festival Jajanan ini juga akan digelar di dua negara, Indonesia dan Maroko, jika 
diadakan saat resepsi hari jadi, tentunya akan semakin memeriahkan keakraban 
Indonesia dan Maroko. Ke depannya, mungkin akan bertambah pasar bisnis kuliner 
dari masing–masing negara, sehingga menciptakan rasa yang sama dalam ragam yang 
berbeda. Dengan adanya Festival Jajanan ini juga, hubungan people to people akan 
lebih terasa karena akan ada acara icip-icip jajanan oleh pengunjung yang mendatangi 
festival ini. 

Dari berbagai upaya yang dilakukan guna tetap menjalin hubungan yang 
harmonis antara dua negara, Festival Jajanan ini hanyalah satu inovasi kecil yang 
diharapkan dapat diterapkan dan berdampak baik untuk ke masa depannya. 
 
 

Athifah Utami, pelajar SMA Negeri 2 Sekayu, Musi Banyuasin 
e–mail : utami.athifah@yahoo.com 
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Ekonomi Pariwisata RI-Maroko, 
Negara Berbasis Islam  

 
Oleh: Venny Ulya Bunga 

 
Layaknya manusia yang merupakan makhluk sosial di mana manusia tidak dapat 

hidup sendiri, begitu pula sebuah negara (bangsa). Sebuah negara tidak akan mampu 
mengandalkan kekuatan dalam negeri sepenuhnya untuk mencapai kesejahteraan dan 
kemakmuran, sekalipun negara tersebut tergolong negara dunia pertama. Bantuan dari 
negara lain tentu sangat, bahkan mutlak dibutuhkan oleh sebuah negara untuk 
membangun negaranya demi tercapai kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. 

Kegiatan “tolong-menolong” antar-negara tersebut dapat dilakukan bila suatu 
negara mau dan mampu menjalin hubungan ke luar dengan baik. Oleh karena itu, 
terciptalah suatu istilah yang disebut hubungan internasional atau dikenal dengan 
hubungan antarbangsa. Hubungan Internasional adalah hubungan antarbangsa dalam 
segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan 
nasional (Hasim, 2001: 93). Kepentingan nasional yang dimaksud pada pengertian 
hubungan internasional di atas merupakan tujuan dan cita-cita sebuah negara yang 
hendak dicapai melalui pergaulan dengan negara lain. 

 Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara di dunia yang menjalin 
hubungan dengan negara lain. Tak lain dari keinginan untuk mencapai tujuan dan cita-
cita nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
Alinea IV yang merupakan tujuan (target) Indonesia dalam melakukan hubungan 
internasional. Bukan hanya sekedar hubungan bilateral (hubungan antar dua negara), 
namun juga hubungan regional (hubungan antar negara-negara yang berada pada satu 
kawasan secara geografis) dan multilateral (hubungan antar banyak negara) yang 
dilakukan negara kita ini. Sudah banyak negara di dunia yang menjadi partner 
Indonesia dalam hubungan internasional mulai dari hubungan bilateral, regional dan 
multirateral. Salah satu negara tersebut ialah Maroko dalam hubungan bilateralnya 
dengan Indonesia. 

Sesuai dengan sejarah, dua negara ini telah menjalin hubungan “bilateralnya” 
dalam rangka penyebaran agama Islam sejak pertengahan Abad XIV Masehi ketika 
seorang musyafir ternama Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari Maroko menuju 
Mesir, India, dan akhirnya tiba di Indonesia tepatnya di Kerajaan Samudera Pasai, 
Aceh. Begitupun Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Walisanga, dengan nama 
akrabnya “Syeikh Maghribi” juga datang dari negara ini (Matroji, 2008: 52). 

Hubungan bilateral secara resmi antar dua negara Islam ini telah berlangsung 
lebih dari setengah abad. Sebelum menjalin hubungan internasional secara bilateral, 
Indonesia-Maroko juga telah melakukan kerjasama aktif secara multirateral dengan 
berbagai negara lain dalam keanggotaan Konferensi Asia Afrika (KAA). KAA 
merupakan organisasi kumpulan negara-negara di kawasan Asia Afrika yang turut 
aktif menciptakan perdamaian dunia dengan slogannya bebas-aktif. Karena itu, 
Indonesia dan Maroko memiliki latar belakang yang sama sekaligus persamaan nasib 
sebagai negara Islam yang pernah dijajah bangsa Barat, sehingga pedoman untuk 
menjalin hubungan khusus (bilateral) lebih jelas dan akan memudahkan terciptanya 
kepentingan nasional dua negara ini. 
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Indonesia-Maroko melakukan kerjasama dalam berbagai aspek atau dimensi 
kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial-budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan 
sebagainya. Dalam bidang ekonomi, nilai perdagangan Indonesia selalu meningkat 
dari tahun ke tahun. Peningkatan perdagangan Indonesia tersebut ditunjukkan dengan 
meningkatnya nilai ekspor Indonesia ke negara kawasan Afrika Utara itu setiap 
tahunnya. Produk yang diekspor Indonesia ke Maroko antara lain makanan, minuman, 
kopi, rempah-rempah, kerajinan kaca, minyak kelapa sawit, dan tekstil. Sedangkan 
dari Maroko, Indonesia mengimpor kekayaan alam khas Maroko yakni fosfat dan 
asam fosfat. 

Selain dari segi ekspor-impor, hubungan bilateral Indonesia-Maroko dalam 
aspek ekonomi juga dapat ditinjau melalui sektor pariwisata. Negara yang berada di 
belahan utara Benua Afrika itu memiliki berjuta pesona sehingga banyak dikunjungi 
para wisatawan asing. Salah satu objek wisata yang paling terkenal adalah Casablanca. 
Casablanca merupakan kota terbesar di Maroko. Kota ini memiliki keunikan di mana 
terdapat deretan bangunan artistik bergaya art deco. Sesuai dengan nama Arabnya ad 
Dar al Baidha yang berarti kota gedung putih, begitu banyak gedung-gedung putih 
plus tiang-tiang yang berderet di kota ini. Meski tergolong kota modern, namun 
konsep tradisional dan modern bangunan sebagai objek wisata di Casablanca 
dikombinasikan sedemikian rupa sehingga terkesan keindahan akan setiap bangunan 
yang dapat ditemui di sepanjang ruas jalan kota ini. 

Demikian juga masjid-masjidnya, begitu mempesona dan memukau seperti The 
Hassan II Mosque dan Quartier des Habous. Bahkan, Masjid The Hassan II, yang 
dianggap masjid terindah di Maroko merupakan masjid terbesar kedua setelah 
Masjidil Haram di Mekkah. The Hassan II Mosque dibangun pada tahun 1989 
diarsitekturi oleh Michael Pinseau, arsitektur asal Perancis. Masjid ini boleh dimasuki 
oleh semua umat beragama di dunia, tidak terbatas hanya pada umat Islam 
(Gsumariyono: 2). 

Apabila pemandangan Kota Casablanca dipenuhi dengan deretan gedung 
bangunan putih, berbeda dengan Kota Marrakech yang juga merupakan kota 
pariwisata di Maroko yang menampilkan pemandangan dengan deretan bangunan 
merah sehingga mendapat julukan The Red City. Jarak tempuh kota ini kurang lebih 5 
jam dari Casablanca. Salah satu bangunan bersejarah yang terdapat di kota ini yang 
paling terkenal adalah Bahia Palace, sebuah istana indah yang dahulu memiliki 
permaisuri bernama Bahia. Tak hanya terkenal dengan bangunan bersejarahnya, 
masjid di Kota Marrakech pun tidak kalah indah dengan masjid di Kota Casablanca. 
Salah satunya adalah Masjid Koutoubia yang dibangun 1190. Pemandangan masjid ini 
begitu indah dengan menaranya setinggi 77 meter dan taman luas dengan aneka 
tumbuhan yang asri (Gsumariyono: 1). 

Begitupun dengan Indonesia. Meskipun sektor pariwisata bukan pendapatan 
utama ekonomi Indonesia, namun Indonesia tetap merupakan tujuan wisata para 
wisatawan asing karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki alam Indonesia. Bali, 
Bangka, Pulau Komodo dan tempat-tempat menarik lainnya sebagai objek wisata 
Indonesia sudah tidak asing lagi terdengar bagi warga dunia bahkan dianggap sebagai 
aset dunia. Akan tetapi tidak hanya objek wisata alam Indonesia yang terkenal di 
seluruh dunia. Sebagai negara bekas jajahan bangsa-bangsa Barat, Indonesia memiliki 
perjalanan sejarah yang panjang. Oleh karena itu di setiap daerah di Indonesia terdapat 
peninggalan-peninggalan sejarah seperti bangunan, patung, tempat ibadah, dan lain-
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lain. Peninggalan sejarah tersebut juga termasuk objek wisata yang tidak jarang 
dikunjungi para wisatawan asing. 

Masjid, salah satunya. Berdasarkan sejarah, dikabarkan bahwa salah satu masjid 
tertua di Asia Tenggara ada di Cirebon yakni Masjid Trusmi. Masjid ini sempat 
direnovasi, tetapi kita masih dapat ditemui bagian aslinya secara utuh. Mimbar yang 
digunakan untuk khotbah pun masih asli, belum pernah berubah. Selain Masjid 
Trusmi, terdapat juga masjid bersejarah lainnya di kota “Ebi” ini yakni Masjid 
Panjunan. Masjid satu ini cukup terjaga kelestariannya. Pintu yang terdapat dalam 
masjid ini termasuk rendah, tidak lebih dari 1,5 meter. Ada versi yang mengatakan 
bahwa arti dari rendahnya pintu masjid ini sebagai tanda kerendahan hati setiap orang 
yang masuk ke masjid dengan membungkukkan badannya (Yudhistira: 1). 

Meskipun terhalang keadaan geografis yang memiliki bentangan jarak cukup 
jauh, tidak menghalang kerjasama Indonesia-Maroko, termasuk di bidang ekonomi 
sektor pariwisata. Kegiatan pertukaran bidang pariwisata juga diperlukan dalam 
meningkatkan kemajuan sektor pariwisata Indonesia-Maroko. Semakin meningkatnya 
sektor pariwisata, semakin meningkat pula pendapatan (devisa) dua negara Islam ini. 
Dengan demikian, potensi sektor pariwisata nuansa Islami di Indonesia-Maroko dapat 
dijadikan pendapatan perekonomian dua negara ini sehingga kerjasama bidang 
ekonomi Indonesia dan Maroko tidak selalu bergantung pada kegiatan ekspor-impor. 
Ekonomi pariwisata pun dapat menjadikan hubungan bilateral Indonesia-Maroko 
menjadi lebih solid. 
 
 

Venny Ulya Bunga, pelajar SMA Plus Negeri 17 Palembang 
e-mail : venny.bunga@yahoo.com 
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Mutualisme Perdagangan antara Indonesia Maroko 
 

Oleh: Mei Hidaningrum 
 

Berbicara tentang hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara lain, 
banyak orang yang menilai bahwa Indonesia adalah karib dari berbagai negara 
terutama Jepang. Padahal sebenarnya Indonesia pun menjalin hubungan bilateral yang 
harmonis dan sejak lama dengan suatu negara yang bernama Maroko. Maroko? 
Negara di Benua Asia atau Afrikakah itu? Begitulah pertanyaan yang sering terdengar 
dari sekian banyak orang awam. Perlu diketahui Maroko adalah negara yang terletak 
di kawasan Afrika Utara, yang juga dikenal dengan kawasan Maghribi yaitu kawasan 
tempat matahari terbenam. 

Maroko, Aljazair dan Tunisia termasuk dalam negara-negara Maghribi yang 
mayoritas penduduknya termasuk dalam ras kulit putih yang sebagian besar beragama 
Islam. Arab Islam, sering dijadikan sebagai identitas negara-negara Maghribi. Secara 
historis hubungan Indonesia dan Kerajaan Maroko telah terjalin sejak pertengahan 
Abad XIV Masehi. Selanjutnya, hubungan diplomatik Indonesia dengan Maroko 
terjalin sejak 2 Mei 1960 saat Presiden Soekarno berkunjung ke Kota Rabat di Maroko 
dan dihadiahi penamaan jalan yang mengambil namanya di jantung Kota Rabat. 
Begitu pula dengan Indonesia, Presiden Soekarno memberi nama salah satu jalan di 
Jakarta dengan nama Casablanca, salah satu kota terpenting di Maroko. Itulah awal 
mula persahabatan Indonesia dengan Maroko di abad moderen ini. 

Sudah lebih dari setengah abad persahabatan ini terjalin, sayangnya tak banyak 
orang yang mengetahuinya. Semestinya Indonesia perlu mengadakan sebuah bidang 
bilateral yang mengena pada masyarakat, contohnya pada perdagangan. Perdagangan 
yang selama ini dilakoni negara kita adalah perdagangan bebas pada region ASEAN. 
 
Perdagangan Indonesia-China 

Sejak disepakatinya perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) dimulai 
tanggal 1 Januari 2010, produk jadi dari China membanjiri pasar domestik. Kawasan 
perdagangan baru mulai bermunculan dan kawasan perdagangan lama juga ikut ramai. 
Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan, setidaknya sekitar 400 kawasan 
perdagangan beroperasi pada tahun 2010. Hal ini menjadikan langkah awal menuju 
perdagangan global liberalisasi yang luas. 

Hingga akhir 2010, tercatat neraca perdagangan Indonesia-China berada dalam 
posisi USD 49,2 miliar dan USD 52 miliar. Artinya, barang Indonesia yang diekspor 
ke China nilainya USD 49,2 miliar, sedangkan barang China yang diekspor ke 
Indonesia nilainya USD 52 miliar. Neraca perdagangan Indonesia defisit sekitar USD 
2,8 miliar. Neraca ini berdasarkan catatan China. Sedangkan menurut catatan 
Indonesia, defisit yang dialami Indonesia sebenarnya sekitar USD 5-7 miliar. 

Produk-produk dalam negeri pelan namun pasti tergerus dengan produk-produk 
dari China. Memang, dari segi harga produk–produk dari Negeri Tirai Bambu ini 
sangat murah, sehingga masyarakat menengah ke bawah pastilah lebih memilih 
produk-produk tersebut. Dampak buruk jelas ada, di sejumlah pemberitaan dikabarkan 
bahwa produk dari negara ini mengandung bahan-bahan berbahaya yang mengundang 
penyakit berat yang menggerogoti tubuh. Tentu saja, banyak orang was-was, namun 
harga mengalahkan segalanya. Ibaratnya, demi sesuap nasi hari ini, tak peduli dengan 
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apa yang terjadi besok. Memprihatinkan sekali jika kerjasama ini tak bersifat 
mutualisme. 
 
Perdagangan Indonesia-Maroko 

Sementara itu baru-baru ini pula Indonesia merangkak pada sebuah hubungan 
bilateral pada perdagangan dengan karib lamanya Maroko. Kerajaan Maroko akan 
dijadikan sebagai ambassador (duta) perdagangan oleh pemerintah Indonesia karena 
negara Maghribi tersebut mempunyai posisi yang sangat strategis dalam bidang 
perdagangan dengan negara-negara besar di dunia. Pemerintah Maroko telah 
melakukan Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas) dengan beberapa 
negara Arab dan Barat seperti Aljazair, Tunisia, Amerika Serikat dan negara anggota 
Uni Eropa. 

Apabila pemerintah Indonesia berhasil melakukan perjanjian perdagangan bebas 
dengan pemerintah Maroko, secara otomatis pemerintah Indonesia juga dapat 
melakukan hal sama dengan negara-negara yang telah membuat perjanjian 
perdagangan bebas dengan pemerintah Maroko. Artinya, kalau ada pengusaha-
pengusaha Indonesia bisa masuk ke Maroko, itu bisa dimaknai bisa masuk ke negara-
negara di mana Maroko memberlakukan Free Trade. Oleh karena itu bisa disebut 
sebagai ambassador perdagangan Indonesia. 

Yang perlu ditinjau, perdagangan dipandang masih terus perlu digalakkan. Nilai 
perdagangan Indonesia–Maroko pada tahun 2009 hanya sekitar kurang USD 90 juta. 
Walaupun pertumbuhannya sekitar 25 %, tapi itu perlu terus dikembangkan. Dari 
sudut pandang ekonomi, Maroko memberi peluang besar bagi Indonesia untuk bisa 
keluar dari pola perdagangan internasional yang selama ini mengandalkan partner 
dagang tradisional, Amerika Utara dan Eropa Barat. Pola konvensional ini telah 
terbukti lebih sering menjerat Indonesia dalam hubungan yang tidak saling 
menguntungkan, di mana Indonesia selalu keluar sebagai pihak yang dirugikan. Bila 
pemerintah dan pihak swasta Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjalin 
hubungan dagang dengan Maroko, pemerintah Maroko pun pasti akan membuka 
tangan lebar-lebar. 

Kalau masyarakat dua negara sudah saling mengerti dan memahami, hubungan 
politik dan ekonomi juga akan semakin kuat. 
 
 

Mei Hidaningrum, pelajar SMA Negeri 1 Mejayan, Madiun 
e-mail : meynara@hotmail.co.id 
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Kerjasama Agama, 
Perintis Harmonisasi Hubungan RI-Maroko 

 
Oleh: Priyanka 

 
Hubungan diplomatik Indonesia dengan Maroko pada era modern diawali 

dukungan Indonesia kepada Maroko untuk memerdekakan diri dari penjajah melalui 
Komite Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Negara-negara Afrika Utara. Pada tahun 
1960 ketika Maroko berhasil berdiri menjadi sebuah negara berdaulat, Presiden 
Soekarno adalah kepala negara pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke 
Kerajaan Maroko. Sambutan hangat dari Raja Mohammed V ditunjukkan dengan 
mengajak Presiden Soekarno meresmikan sebuah jalan bernama Rue Soekarno, serta 
memberi nama Rondpoint de Bandung pada sebuah bundaran di Casablanca. 

Pemerintah Indonesia mendirikan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di 
Rabat sejak tahun 1960-an, meski sempat ditutup beberapa tahun karena krisis politik 
dan keuangan dalam negeri. Kedubes RI di Maroko dibuka kembali tanggal 22 Maret 
1985 berdasarkan Kepres RI No. 23 Tahun 1984 sebagai pertanda dibangun kembali 
hubungan diplomatik dan persahabatan Indonesia dengan Maroko. Dalam usia 
persahabatan diplomatik yang cukup lama, diharapkan dua pihak terus melakukan 
komunikasi secara berkesinambungan agar tercipta hubungan diplomatik yang 
semakin harmonis sekaligus menimbulkan kepercayaan yang kuat antarnegara, 
mengingat hubungan diplomatik demi kepentingan negara masing-masing serta 
perdamaian dan persahabatan antarnegara. Pada akhirnya hubungan ini apabila terjalin 
secara harmonis tentu akan menciptakan dunia yang tentram dan tidak perlu saling 
mengangkat senjata. 

Berbagai kerjasama pun sudah diintensifkan oleh dua negara ini, setelah 
dibukanya hubungan diplomatik di dalam beberapa bidang. Misalnya di bidang 
pendidikan. Pemerintah Maroko memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa 
Indonesia yang ingin bersekolah di Negara Matahari Terbenam tersebut. Selain itu, 
para mahasiswa menghasilkan prestasi yang cukup memuaskan, seperti yang 
ditunjukkan oleh salah satu Warga Negara Indonesia, Arwani Syaerozi, yang 
mendapatkan gelar Doktor termuda di salah satu universitas di Maroko pada 9 Juni 
2011 lalu di usianya yang masih 29 tahun. 

Seperti dua sahabat pada umumnya, Indonesia memiliki banyak persamaan dan 
perbedaan dengan Maroko. Persamaan yang umum adalah memiliki mayoritas 
penduduk Muslim, merupakan negara yang pernah dijajah bangsa Eropa, dan 
merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menghargai pluralisme 
dan tidak bersikap ekstrim terhadap sesuatu yang berbeda. Sedangkan perbedaan dua 
negara ini adalah perbedaan pada sistem pemerintahan, bahasa, kebudayaan yang 
berbeda, juga letak dua negara yang berbeda benua. Dalam menghadapi berbagai 
perbedaan dan kesamaan, Indonesia dan Maroko tetap berkomitmen untuk 
bekerjasama mempertahankan hubungan diplomatik yang sebenarnya sudah terjalin 
selama ratusan tahun berkat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Kerajaan 
Samudera Pasai. 

Hubungan Indonesia dan Maroko, khususnya dalam hal pandangan agama tidak 
bisa diputuskan begitu saja. Beberapa ulama yang berasal dari negara Maroko 
memiliki andil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyebaran agama 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 258 

Islam di Indonesia, baik melalui perdagangan, pernikahan, maupun dengan cara 
lainnya sebelum ekspansi besar besaran yang dilakukan bangsa Eropa. 

Dewasa ini, untuk mewujudkan kerjasama yang bisa menghasilkan sesuatu 
secara nyata dan berimplikasi positif pada masyarakat kedua negara, sekolah-sekolah 
berbasis Islam di Indonesia harus meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Arab dan 
bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya untuk memperluas kegiatan dakwah. 
Selain itu, dibutuhkan kerja keras para dai dalam menerjemahkan tulisan-tulisan 
keagamaan ke dalam bahasa negara masing-masing atau bahasa Internasional lainnya 
sehingga lebih mudah dipahami dan berguna sebagai referensi bagi pada dai. 
Departemen Agama RI juga diharapkan mendukung program ini dengan 
mengintensifkan komunikasi dengan Departemen Agama Maroko. Adapun kerjasama 
lanjutan dapat berupa program pertukaran dai antarnegara sehingga dapat mempelajari 
lebih dalam tentang ajaran Islam dalam pandangan mahzab yang berbeda, yaitu 
mahzab Syafii di Indonesia dan mahzab Maliki di Maroko. Dengan mempelajari 
ajaran Islam melalui mahzab berbeda, hal tersebut dapat memberikan pengaruh dan 
pandangan positif terhadap kegiatan dakwah para dai di masing-masing negara. 

Diawali kerjasama antara Indonesia dan Maroko dalam bidang keagamaan, 
diharapkan dapat menjadi perintis dalam memperkuat kerjasama antarnegara yang 
sudah dijalani cukup lama dan memperluasnya ke bidang lain. Bidang lain yang 
berdekatan dengan bidang keagamaan adalah bidang pendidikan. Seseorang 
menempuh jalur pendidikan yang dipilih, lalu bekerja secara profesional di bidangnya, 
terutama pada suatu usaha yang berhubungan langsung dan bekerjasama dengan usaha 
negara lain dalam meregulasi suatu jenis barang, atau promosi pariwisata dalam 
negeri, maupun kerjasama lain. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa 
pendidikan merupakan dasar menciptakan tenaga profesional yang menjadi penentu 
keberhasilan bangsa. 

Lembaga pendidikan, terutama universitas di Maroko bagi mahasiswa asal 
Indonesia, juga universitas di Indonesia bagi mahasiswa asal Maroko berpeluang turut 
andil dalam menciptakan generasi profesional yang mampu melanjutkan 
pembangunan dua negara. Selanjutnya bidang kerjasama dua negara ini diharapkan 
semakin meluas mengingat kegiatan ekonomi tidak bisa dihindari satu negara pun 
dalam era globalisasi dan era pasar bebas. 

Seiring bertambahnya usia persahabatan Indonesia dan Maroko, tentu telah 
banyak kerjasama yang telah dilakukan dan yang akan diusahakan oleh pemerintah 
dua negara, terutama di bidang keagamaan dan pendidikan. Dari dua bidang ini, kedua 
pihak negara memiliki banyak kesempatan untuk memperluas kerjasama. Kerjasama 
yang menghasilkan keuntungan bagi dua pihak merupakan sesuatu yang diharapkan 
dua belah pihak negara. Namun diharapkan pula kerjasama yang dilakukan oleh dua 
negara ini dapat menjaga hubungan baik dan komunikasi yang berkelanjutan demi 
mempererat hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko. Dengan 
komunikasi tersebut, dua negara ini akan terhindar dari sikap saling curiga satu sama 
lain mengenai suatu paham yang akan menimbulkan ‘perang dingin’ bahkan saling 
mengangkat senjata. 
 
 

Priyanka, pelajar SMA Plus Negeri 17 Palembang 
e-mail : kjokkenmoddinger@gmail.com 
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Pasang Surut Hubungan RI-Maroko 
 

Oleh: Ratna Kusumawardhani 
 

Indonesia sebagai negara yang memiliki politik luar negeri bebas aktif, sudah 
pasti membina hubungan baik dengan negara-negara lain. Apalagi di era globalisasi 
saat ini, hubungan yang baik antar negara harus tetap terjaga. 

Demikian juga hubungan bilateral antara RI dan Maroko. Hubungan ini telah 
terjalin selama lebih dari 50 tahun lamanya. Sejak tahun 1965 Indonesia telah 
membuka KBRI di Rabat. Namun, karena kondisi keuangan negara pada saat itu, 
tahun 1967 KBRI Rabat di tutup sementara. Dan setelah 19 tahun, KBRI Rabat dibuka 
kembali dan beroperasi penuh sejak 1986 sampai sekarang. 

Biarpun KBRI di Rabat sempat ditutup, tapi hubungan perdagangan RI-Maroko 
tetap berjalan. Hubungan RI dan Maroko tetap terjalin dengan baik, dengan adanya 
fakta bahwa Maroko dan Indonesia mempunyai latar belakang agama kuat. Indonesia 
dengan mayoritas penduduk beragama Muslim, hampir sama dengan Maroko yang 
negara Muslim. Inilah yang membuat hubungan RI-Maroko semakin erat secara 
emosional. 

Dalam bidang politik, Maroko juga merupakan negara berkembang sama seperti 
Indonesia menghadapi masalah yang hampir sama. Kalau RI berbentuk Republik, lain 
halnya dengan Maroko yang berbentuk monarki. Sehingga, penanganan masalah yang 
timbul akan berbeda. Sistem politik Maroko berkembang dari sebuah monarki yang 
sangat terpusat ke sistem parlementer. Raja mempertahankan sebagian besar 
kekuasaan eksekutif, namun parlemen dan sebagian besar aparat pemerintah dipilih 
secara demokratis. 

Karena sebagian besar kekuasaan eksekutif masih di tangan raja, maka 
pelanggaran HAM pun banyak terjadi. Namun, pada akhir 1990-an, Maroko 
memperbaiki catatan HAM-nya. Lalu, pada tahun 1993, Maroko meratifikasi konvensi 
PBB tentang penyiksaan, diskriminasi terhadap perempuan, dan hak anak. Pada awal 
2004, pemerintah mengambil Hukum Keluarga baru yang mendukung kesetaraan 
perempuan dan memberikan mereka hak baru. Misalnya, hak-hak yang sama setelah 
proses perceraian, hak untuk menjadi kepala rumah tangga bersama. Sementara hak 
kesetaraan perempuan di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum itu, yaitu pada era R. 
A. Kartini. Walaupun demikian, RI dan Maroko memiliki impian sama tentang masa 
depan dan menghadapi tantangan yang sama yaitu, separatisme dan terorisme. Hal-hal 
itulah yang makin mempererat hubungan RI-Maroko. 

Sejak KBRI Rabat dibuka secara penuh, hubungan dagang antar dua Negara 
juga semakin berkembang. Ait bin Haddou, merupakan tempat strategis yang 
dijadikan penghubung antara Maroko dengan negara luar. Seperti diketahuai, sejak 
tahun 900-an, berdiri sebuah kota yang merupakan pusat atau sentral ekonomi negara 
Maroko, yaitu Kota Fest. Kota Fest didirikan oleh Maulana Idris Akbar. Selanjutnya, 
Kota Fest mulai dikembangkan pada tahun 1244-1472 M. 

Untuk saat ini, data neraca perdagangan kedua negara selalu surplus untuk 
Indonesia dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Produk Indonesia yang disenangi 
masyarakat Maroko ialah makanan, minuman, kopi, rempah, kerajinan kaca, minyak 
kelapa sawit, tekstil, TV, radio, kayu, kertas, ban mobil, karton, plastik, furnitur, 
benang, karet, kabel listrik, dan tembakau. Selain itu, Indonesia-Maroko juga 
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melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, khususnya dalam hal penjualan pupuk 
fosfat dari perusahaan pupuk milik negara, Gresik, dan perusahaan pupuk milik 
Maroko selama 3 tahun. Sementara dari Maroko, Indonesia mengambil fosfat. Hal ini 
tidak mengherankan, karena Maroko produsen ketiga dan fosfat pertama eksportir di 
seluruh dunia. 

Selain hubungan perdagangan, hubungan RI-Maroko diwujudkan juga dalam 
kerjasama di bidang sosial budaya dengan melakukan pertukaran pelajar dan 
memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan 
pendidikan ke Maroko maupun mahasiswa Maroko yang akan melanjutkan 
pendidikan ke Indonesia khusunya dalam bidang agama. Kegiatan itu makin didukung 
dengan kenyataan bahwa Maroko tidak perlu visa untuk berkunjung ke Indonesia dan 
sebaliknya. 

Pada tahun 2004, Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dan Singapura 
sebagai mitra dagang negara Maroko. Selama 6 tahun terakhir, perdagangan RI-
Maroko telah mengalami peningkatan. Untuk produk makanan dan minuman 
menduduki peringkat teratas dengan nilai USD 7,42 juta. Sementara, di peringkat 
kedua diduduki rempah-rempah dengan nilai USD 592 ribu. Produk mentah 
hewani/nabati, produk minyak sawit mentah mengantongi nilai USD 7,75 juta, diikuti 
oleh minyak sawit olahan dengan total USD 1,08 juta. Sementara produksi konsumsi 
peringkat pertama diduduki oleh radio dan TV senilai USD 5,86 juta. 

Berikutnya kain sintetis dan serat buatan senilai USD 1,83 juta. Sedangkan, 
pewarna kimia menduduki peringkat teratas untuk produk setengah jadi dengan angka 
USD 850 ribu. Walaupun belum besar secara angka, produksi Indonesia telah berjaya 
masuk ke pasar Maroko. Di masa yang akan datang, prospek perdagangan Indonesia-
Maroko dapat semakin meningkat. Karena, produk-produk Indonesia yang laku di 
pasaran Maroko selalu mengalami perubahan baik mutu maupun variasi produknya. 
 
 

Ratna Kusumawardhani, pelajar SMA Vidatra Bontang 
e-mail: rkwdhani@gmail.com 
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Implementasi Relasi Indonesia-Maroko: 
Konteks Sosial Budaya 

 
Oleh: Septami Putri Hajati 

 
Seperti seorang manusia, suatu negara pun tidak mungkin dapat hidup dan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa membuka diri dan bekerjasama 
ataupun ikut serta dalam pergaulan antarbangsa (Internasional), sekalipun negara 
tersebut merupakan negara yang Super Power atau negara yang sangat kaya. Bila 
suatu negara tidak membuka diri dan melibatkan diri dalam pergaulan Internasional, 
maka negara tersebut tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya dan 
kelangsungan hidupnya. 

Hal tersebut karena suatu negara tidak mungkin dapat memenuhi berbagai 
macam kebutuhan dan kepentingan negaranya sendiri tanpa bantuan negara lain. Agar 
suatu negara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, negara tersebut harus mau dan 
mampu bergaul dengan baik dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain. Oleh 
sebab itu, pergaulan tersebut harus membawa dan memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kelangsungan dan perkembangan negaranya (Hasim, 2006: 93). 

Sebagai sebuah negara yang tengah mengalami perkembangan di era globalisasi 
saat ini, Indonesia telah melakukan berbagai hubungan dengan negara-negara lain, 
baik hubungan bilateral, regional, multilateral, dan Internasional. Hubungan yang 
dilakukan menyangkut beragam aspek, misalnya ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, 
dan politik. Salah satu hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia adalah 
hubungan bilateral dengan negara Maroko. 

Indonesia dan Maroko adalah dua negara yang memiliki rentang jarak yang 
cukup jauh. Letak Indonesia berada di wilayah Asia tenggara, bagian timur dari Benua 
Asia. Sedangkan Maroko terletak di wilayah Afrika Utara atau bagian barat dari 
Benua Afrika. Pada zaman yang semakin maju, hubungan antara dua negara ini 
semakin dipererat. Pada tahun 1955, Maroko turut aktif berperan di Konferensi Asia 
Afrika (KAA) yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Pada tanggal 2 Mei 1960, 
Presiden Soekarno tiba di Kota Rabat untuk menemui Raja Mohammed V. Presiden 
Soekarno merupakan presiden pertama yang datang berkunjung ke Maroko. Hal inilah 
yang menandai awal hubungan diplomatik antara Indonesia dan Maroko. Selain itu, 
Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang membangkitkan 
semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

Kunjungan Presiden Soekarno dan hubungan persahabatan yang terjalin antara 
Indonesia dan Maroko membuat Raja Mohammed V memberi kenang-kenangan 
khusus bagi Soekarno, yaitu penamaan jalan di jantung Kota Rabat, ibukota kerajaan 
Maroko yaitu Rue (jalan) Soekarno. Tidak hanya jalan Soekarno saja yang terdapat di 
kota Rabat, tetapi juga nama jalan yaitu Rue (jalan) Bandoeng dan jalan Jakarta. 
Peristiwa itu menjadi titik awal yang menjadi landasan penting bagi para pemimpin ke 
dua negara untuk lebih memperkuat hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan 
Maroko dalam berbagai aspek, salah satunya adalah aspek sosial dan budaya. 

Hubungan internasional antara Indonesia dan Maroko sejauh ini berjalan baik. 
Hal ini dapat ditunjukkan pada setiap tahun Pemerintah Maroko menawarkan melalui 
AMCI (Agen Kerjasama Internasional Maroko) yaitu 15 beasiswa kepada Indonesia 
melalui Departemen Agama RI. Dimulai pada tahun 2010, Kementerian Wakaf dan 
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Urusan Keislaman Maroko telah menyetujui permintaan PBNU untuk memberikan 
beasiswa khusus untuk putra-putri PBNU sebanyak 10-15 orang setiap tahun guna 
belajar di institusi pendidikan yang berada di bawah Kementerian Wakaf dan Urusan 
Keislaman Maroko, khususnya Universitas Qarawiyyin dan Pendidikan Tradisional 
(at-Ta'liim al Atiiq) di Masjid Qarawiyyin. 

Bila dikaji lebih dalam, hal ini tentunya memiliki manfaat yang sangat besar 
bagi Indonesia. Betapa tidak, dengan diberikannya peluang beasiswa bagi Indonesia 
untuk belajar di Maroko, maka Indonesia akan memanfaatkan kesempatan emas ini 
untuk dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di Indonesia. Bila hal ini 
diterapkan dengan baik, maka hubungan timbal balik antara Indonesia dan Maroko 
akan terasa maksimal. Namun kenyataan yang terjadi saat ini belum seperti yang 
diharapkan. Kesempatan yang telah diberikan tersebut kurang dimanfaatkan dengan 
baik oleh Indonesia. Kedatangan mahasiswa Indonesia ke Maroko tidak sesuai kuota 
yang telah ditentukan. Selain itu, kurang selektifnya dalam memilih utusan-utusan 
penuntut ilmu, sehingga tidak sedikit yang kurang maksimal dalam belajar di Negeri 
Matahari Terbenam ini. 

Belajar dari pengalaman merupakan cara terbaik dalam mengatasi hal ini. 
Permasalahan dalam bidang sosial ini dapat dipecahkan dengan adanya perubahan 
internal dari Indonesia sendiri. Semangat kebangsaan bagi setiap warga negara, harus 
dapat dijadikan motivasi spiritual dan horisontal dalam mencapai kemajuan dan 
kejayaan bangsa, menjaga keutuhan serta persaudaraan antarsesama. Dengan mengerti 
dan memahami pentingnya semangat kebangsaan bagi setiap warga negara, 
diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme (cinta Tanah Air) dan patriotisme 
(rela berkorban). 

Kurangnya kuota yang dibutuhkan dan kurang selektifnya dalam memilih para 
penuntut ilmu untuk mendapatkan beasiswa merupakan dampak dari kurangnya 
penanaman sikap nasionalisme dan patriotisme dari dalam diri bangsa Indonesia. 
Nasionalisme dalam pengertian luas, adalah perasaan cinta atau bangga terhadap 
Tanah Air dan bangsanya dengan tetap menghormati bangsa lain, karena merasa 
sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Apabila dua sikap ini dapat tertanam baik 
dalam diri setiap bangsa Indonesia, tentunya permasalahan pemberian beasiswa yang 
terjadi dalam hubungan Indonesia dan Maroko dapat diperkecil. 

Selain dalam aspek sosial melalui pemberian beasiswa, dalam dalam aspek 
kebudayaan pun dua negara telah berpartisipasi aktif. Hal ini semakin terlihat jelas 
ketika Indonesia turut berpartisipasi dalam rangka Festival Teatre International untuk 
Pemuda XI di Taza, Maroko. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, 
menampilkan Sendratari Ramayana dengan berbagai macam improvisasi yaitu sedikit 
menyimpang dari aslinya. Pertama dalam sejarah, kisah Ramayana dipagelarkan 
dalam bahasa Arab yang dipentaskan oleh masyarakat Indonesia di Maroko. Mayoritas 
pemainnya adalah mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI Maroko. Pada 
Festival Music International di Fes, Maroko dengan dukungan Departemen 
Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Indonesia 
menampilkan Musik Marawis yang dibawakan oleh Syubbanul Akhyar dari Cirebon, 
Indonesia. Gaya musik Marawis, warisan budaya sufi Yaman. Sebuah musik di 
persimpangan musik Arab dan musik Indonesia, segar dan sederhana dalam 
berekspresi yang terserap dalam musik tersebut. 
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Hubungan yang telah terjalin baik dalam aspek budaya tersebut sebaiknya 
dijadikan titik tumpu dalam menciptakan hubungan yang lebih baik lagi di masa yang 
akan datang, seperti menampilkan tarian dan kesenian musik lain di Maroko. Apabila 
Indonesia dapat memanfaatkan hubungan tersebut dengan maksimal, maka akan 
menciptakan kesan yang baik bagi Maroko terhadap Indonesia. Dengan demikian, 
hubungan yang harmonis dan serasi antara Indonesia dan Maroko akan terjalin dengan 
rapi dan erat. Maka, pada masa yang akan datang hubungan ini akan berlanjut dengan 
berbagai hubungan baru yang lebih inovatif dalam bidang sosial budaya yang saling 
menguntungkan. 
 
 

Septami Putri Hajati, pelajar SMA Plus Negeri 17 Palembang 
e-mail: septamip@yahoo.com 
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Indonesia-Maroko: 
Matahari Terbenam di Mata Sang Garuda 

 
Oleh: Cindy Arieska Pratiwi 

 
Bung Karno pernah berkata, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak 

pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri.” Indonesia merupakan Negara yang 
memiliki banyak sejarah, dari zaman pra-sejarah hingga zaman reformasi sekarang. 
Sejarah juga memiliki nilai yang sangat penting dan berharga di kehidupan masa kini 
dan masa depan. Dengan sejarah generasi penerus akan mengetahui bagaimana 
perjuangan berdirinya suatu negara, cara mempertahankannya, pola kehidupan 
masayarakat, dan awal mula hubungan Indonesia dengan bangsa lain, yang salah 
satunya adalah dengan Negeri Maghribi (Matahari Terbenam) yang berada di wilayah 
Afrika Utara, yaitu Maroko. 

Letak Indonesia di wilayah Asia Tenggara, bagian timur dari benua Asia tidak 
menghalangi hubungan kerjasama dengan Maroko. Bahkan hubungan tersebut telah 
dimulai sejak abad ke 14 Masehi yang ditandai dengan kedatangan Ibnu Batutah dan 
Maulana Malik Ibrahim ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Maroko turut 
aktif berperan di Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Hubungan 
diplomatik secara resmi dimulai pada tahun 1960 ketika Presiden Soekarno datang ke 
Maroko sebagai bentuk pengakuan kedaulatan rakyat Maroko. 

Kenang-kenangan khusus yang diberikan oleh Raja Maroko, King Mohammed 
V kepada Presiden Soekarno pada saat kunjungan resmi tersebut antara lain penamaan 
jalan di jantung kota Rabat, ibukota kerajaan Maroko yaitu Rue (jalan) Soekarno. 
Tidak hanya jalan Soekarno saja yang terdapat di kota Rabat, tetapi juga jalan 
Bandoeng dan jalan Jakarta. Penamaan jalan tersebut juga membuat Presiden 
Soekarno mengambil nama Casablanca yaitu kota perdagangan terpenting dan kota 
pelabuhan Maroko sebagai nama jalan terpenting di ibukota negara kita yaitu Jakarta. 
Selain itu Warga Negara Indonesia juga dibebaskan visa untuk masuk ke Maroko yang 
bisa kita rasakan hingga saat ini terutama pelajar dan mahsiswa. Kunjungan tersebut 
juga menandai pendirian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Maroko. 

Negara yang maju adalah negara yang maju pendidikannya. Tidak hanya sebatas 
hubungan kerjasama dari aspek diplomatik, sosial dan budaya. Dalam tahap 
berkembang untuk menjadi negara maju, Indonesia dan Maroko juga bekerjasama 
dalam bidang pendidikan. Hingga kini Maroko memberikan 15 beasiswa kepada 
putra-putri Indonesia untuk menimba ilmu ke negeri matahari terbenam itu. Tetapi 
kesempatan ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Kurangnya 
kemampuan bahasa yang dibutuhkan dan kurang selektifnya dalam memilih para 
penuntut ilmu untuk mendapatkan beasiswa menjadi kendala utama mengakibatkan 
kerjasama pendidikan Indonesia-Maroko belum optimal. 

Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa 
berlimpah, yang berbeda jenisnya dengan sumber daya alam yang ada di Maroko. 
Dengan mengenali potensi yang ada di negara masing-masing, pendidikan dan 
teknologi semestinya mampu dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di kedua 
negara, agar kita mampu menemukan cara, solusi, dan alternatif untuk memenuhi 
kebutuhan kehidupan yang terus berlangsung. 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 265 

Maroko merupakan titik loncatan untuk masuk ke lalu lintas perdagangan di 
Afrika, Timur Tengah dan Uni Eropa. Letaknya yang strategis di antara Laut 
Mediterania dan Samudera Atlantik membuat pasar Maroko menjadi rebutan negara 
yang ingin berdagang di ketiga kawasan tersebut. Hubungan Indonesia-Maroko pun 
bisa lebih erat lagi. Ketika kebutuhan antara kedua negara saling terpenuhi. 

Pada sebuah pengumuman bersejarah beberapa waktu lalu, monarki Maroko 
menerima aspirasi rakyatnya dengan memutuskan untuk memperkenalkan amandemen 
konstitusi baru. Hal penting ini memungkinkan Maroko untuk mengkonsolidasikan 
demokrasi, yang kemudian membuat Kerajaan Maroko sebagai contoh positif bagi 
negara-negara di Afrika Utara dan kawasan Timur Tengah. Atas keberaniannya, dunia 
internasional memuji reformasi konstitusi Maroko. 

Hal ini merupakan salah satu kesamaan antara Indonesia-Maroko. Sama-sama 
sebagai negara konstitusi yang menjunjung tinggi demokrasi. Ini semakin 
memudahkan kedua negara untuk mengembangkan demokrasi menuju kesejahteraan 
rakyatnya serta mendukung perdamaian regional dan stabilitas dunia. Maroko, sebuah 
negara kerajaan konstitusional yang sering menyebut Indonesia sebagai “Akh Syaqiq” 
(saudara kandung) dikarenakan kedekatan antara keduanya. Oleh karena itu, hubungan 
timbal-balik yang saling menguntungkan merupakan hal yang harus dicapai bersama. 

Mengingat sudah 66 tahun Indonesia merdeka. Sudah saatnya untuk Indonesia 
segera membenahi negerinya. Bukan lagi hanya mencari akar masalah fundamental 
yang ada, tetapi mampu menemukan solusi untuk menyelesaikannya tahap demi tahap 
secara berkesinambungan. Terkadang kita memang perlu berpikir secara sederhana 
mengenai suatu masalah yang terjadi di dalam suatu negara, sebelum kita 
terperangkap dalam rumitnya pemetaan pemikiran yang kita pikirkan dengan sudut 
pandang kita sendiri. Perlu diupayakan sharing of knowledge dari kerjasama 
Indonesia-Maroko atau pihak lain, semisal dari kerjasama Selatan-Selatan. Serap 
aspirasi dari masyarakat luas. Keluar dari cara pikir konvensional, kotak tempat 
pemikiran kita terperangkap. Indonesia perlu melihat melalui sudut pandang 
multiperspektif dari suatu peristiwa atau permasalahan yang membuat kita untuk lebih 
terbuka menanggapi segala hal yang terjadi. Sang Garuda, Indonesia perlu belajar dari 
negara sahabatnya, Maroko. 

Perkembangan global saat ini, menurut saya, selain memperluas wawasan serta 
memajukan teknologi juga berdampak pada perubahan pola pikir, melunturkan 
kebudayaan lokal, serta berujung pada persoalan ekonomi. Indonesia-Maroko 
semestinya memperkuat kerjasama untuk tidak hanya menjadi konsumen dari negara 
maju yang kian “menyerang” dalam berbagai aspek kehidupan. Satukan kekuatan 
untuk menjadi solusi, tauladan, dan juga penggerak yang berkesinambungan dari 
perputaran globalisasi dengan penuh kearifan yang hakiki. Kita bisa memikirkan, 
mengerjakan, dan mendapatkan sesuatu ketika kita tidak “tidur.” Bangkitkan semangat 
nasionalisme dan patriotisme bagi generasi penerus bangsa! Jika sudah tercipta 
hubungan yang semakin baik antara Indonesia-Maroko, maka kebutuhan untuk saling 
melengkapi tanpa mengurangi sikap mandiri pun mudah untuk diwujudkan. 
 
 

Cindy Arieska Pratiwi, siswa  SMA Plus PGRI Cibinong, Bogor 
e-mail : cindyarieskap@yahoo.co.id 
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Diplomasi Budaya, 
Tonggak Persahabatan RI-Maroko 

 
Oleh: MA. Restu Iwari 

 
Seorang filsafat terbesar dunia, Aristoteles (384 SM-322 SM), mengemukakan 

bahwa manusia ialah homosocius. Secara sederhana, Aristoteles mendefinisikan istilah 
homosocius sebagai makhluk yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan makhluk 
lain. Artinya, manusia harus berhubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud 
ialah hubungan sosial, yang tidak hanya terikat garis keturunan dan tempat tinggal 
sama. Pendapat ini masih diyakini mutlak kebenarannya dan dijadikan pedoman 
manusia untuk tetap dapat bertahan hidup. Kerjasama harmonis antar umat manusia 
akan membuat kehidupan umat manusia berjalan harmonis pula. 

Era globalisasi telah menimbulkan masalah kehidupan yang dihadapi manusia 
semakin kompleks. Sehingga setiap negara di dunia, baik negara maju maupun 
berkembang, wajib untuk melakukan kerjasama satu sama lain. Sebagai negara yang 
kaya akan sumber daya alam, namun miskin dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, 
Indonesia dituntut untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain 
dengan baik. 

Hubungan Internasional menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik 
Luar Negeri RI (Renstra), adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang 
dilakukan oleh satu negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut. 
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan 
mampu membina hubungan baik dengan negara-negara Islam lainnya salah satunya 
Kerajaan Maroko. Membahas hubungan bilateral dan diplomatik Republik Indonesia 
dan Kerajaan Maroko seolah kita akan menarik benang merah persahabatan dua 
negara lebih dari 50 tahun silam. RI dan Maroko, negara yang berpenduduk mayoritas 
Muslim melakukan hubungan diplomatik saat dua negara masih dianggap ’bayi’ di 
kalangan hubungan internasional. Indonesia dan Maroko dapat memposisikan diri 
sebagai balancing, yaitu beraliansi untuk melawan yang lebih hebat. Tidak dinafikkan 
lagi, saat ini Indonesia dan Maroko merupakan negara berkembang yang membangun 
ekonomi, sosial, dan politiknya agar dapat menyandang status negara maju. 
 
Budaya: KTP Suatu Negara 

Kebudayaan merupakan identitas dari suatu negara. Bila diibaratkan, budaya 
ialah Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang dimiliki suatu negara. Suatu negara dapat 
dikenal dan dipandang bila memiliki ciri khas tertentu: budaya. Dapat dipastikan 
bahwa setiap negara di belahan dunia memiliki adat istiadat, kebiasaan, tradisi, 
maupun kesenian endemik berbeda. Indonesia yang memiliki 1.128 suku bangsa dan 
750 bahasa daerah dapat dikategorikan sebagai negara ragam budaya. Tak jauh 
berbeda dengan sahabat karibnya, Kerajaan Maroko. Masih melekat di ingatan penulis 
saat Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Mohammed Majdi, mengemukakan bahwa 
Indonesia dan Maroko memiliki budaya yang mirip dalam acara Mingguan ’Menu 
Venue’ di Stasiun Televisi ’Metro TV’. Tidak hanya sebatas budaya, bahasa sehari-
hari yang digunakan di Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan bahasa keseharian 
penduduk Maroko. Banyak kata serapan asing di Indonesia yang berasal dari Maroko. 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 267 

Dengan bermodalkan kemiripan tersebut, tidak akan sulit bagi dua negara untuk 
saling menjalin kerjasama dalam bidang kebudayaan. Sebagai negara Muslim yang 
besar, RI dan Maroko menjunjung tinggi nilai keramah-tamahan. Indonesia yang telah 
terkenal dengan keramah-tamahannya sejak dahulu, tentu mendapat keuntungan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, bila menjalin kerjasama khususnya di bidang 
kebudayaan dengan Maroko dan begitu pula sebaliknya. RI dan Maroko dapat saling 
bertukar pikiran serta pandangan mengenai kebudayaan satu sama lain. Dalam konteks 
ini, Indonesia dan Maroko tidak serta merta memberi anggukan tanda setuju dalam 
berbagi informasi. Dua negara dapat melakukan filterisasi kebudayaan. Kebudayaan 
yang dianggap sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat luas layak untuk diadaptasi, 
sedangkan kebudayaan yang dianggap kurang sesuai dengan kebudayaan asli masing-
masing negara dapat ditinggalkan maupun dialkulturasikan dengan kebudayaan asli 
masing-masing negara. 
 
Barter Kuliner Indonesia-Maroko 

Bentuk kebudayaan pertama yang dapat dibagikan oleh Indobesia dan Maroko 
satu sama lain ialah masakan tradisional. Kuliner Maroko yang kaya kandungan 
rempah-rempah penggoyang lidah akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat 
Indonesia karena selera masyarakat Indonesia yang rata-rata menyukai masakan 
pedas. Beberapa makanan tradisional khas Maroko yang sudah mendunia seperti lamb 
biryani, umm ali, pastilla, dan tajine dapat menambah variasi kuliner Indonesia. 
Mayoritas restoran-restoran di hotel-hotel besar di Indonesia menyajikan masakan 
khas Maroko pada saat bulan Ramadan. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang 
mencintai kuliner khas Maroko. Hal ini dapat dilihat pada restoran-restoran penyedia 
masakan Maroko yang ramai pengunjung saat bulan Ramadan. Alangkah baiknya bila 
kuliner khas Maroko tidak hanya disajikan pada bulan Ramadan saja, sehingga 
masyarakat Indonesia dapat menikmati kuliner khas Maroko setiap saat. 

Tidak hanya Maroko yang dapat memperkenalkan masakan tradisionalnya di 
Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan sate, rendang, empek-mpek, dan nasi 
goreng juga dapat memperkenalkan kuliner khas Nusantara di Maroko. Menurut 
pandangan pribadi penulis, proses perkenalan kuliner Indonesia di Maroko tidaklah 
sulit, bila kuliner Maroko dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Masakan-
masakan yang menggunakan daging sapi dan rempah-rempah seperti rendang akan 
dapat menjadi cita rasa baru bagi rakyat Maroko yang umumnya menggunakan daging 
domba sebagai bahan utamanya. 

Masakan Maroko yang hampir kembar dalam soal rasa dengan masakan 
Indonesia dengan nilai ekonomis yang tinggi juga dapat dimasak oleh orang-orang 
awam sekalipun. Hal ini terbukti saat peserta reality show ’Masterchef Indonesia’ 
mampu menyelesaikan tiga masakan Maroko yang belum pernah mereka masak 
sebelumnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Artinya, masyarakat Indonesia tidak 
hanya mampu memakan masakan Maroko di restoran-restoran, namun mampu 
memasaknya sendiri. 
 
Filosofis Arsitektur Hexagonal dan Penerapannya 

Salah seorang ilmuwan Jepang, Dr Masuru Emoto, sempat menjadi fenomenal 
setelah mengungkapkan hasil temuannya pada seluruh dunia bahwa molekul-molekul 
air akan berubah bentuk menjadi kristal heksagonal nan cantik bila diperdengarkan 
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doa-doa, musik klasik, maupun harapan. Bila ditinjau dari segi filosofisnya, 
heksagonal (6 sisi) dapat digambarkan sebagai suatu keindahan, keajaiban, dan 
harapan banyak orang. 

Tentu kita mengetahui bahwa ciri khas arstektur Kerajaan Maroko ialah 
bangunan dengan 6 sisinya. Selain memiliki nilai estetika tersendiri, bangunan segi 
enam dapat membawa aura positif bagi penghuninya bila kita kaitkan dengan filosofis 
kristal air di atas. Tidak hanya sebatas keuntungan tak tampak, bangunan segi enam 
juga diyakini dapat menjadi solusi sempitnya lahan tempat tinggal di Indonesia. 
Namun, perlu diperhatikan juga bentuk lahan semula yang kita miliki. Bangunan 
heksagonal dapat memperluas lahan yang fungsinya sebagai halaman rumah. 

Penulis meyakini bahwa desain heksagonal juga dapat diterapkan dalam 
membangun kantor-kantor, hotel, apartemen, maupun tempat-tempat umum lainnya. 
Dewasa ini, perusahaan developer berlomba-lomba menawarkan produk hunian yang 
berkiblat pada desain-desain negara Eropa serta minimalis tropis ala Amerika. Penulis 
berpendapat bahwa desain hotel, kantor, dan apartemen yang sedikit mengimitasi 
desain heksagonal ala Maroko dapat menjadi inspirasi dan angin segar bagi dunia 
arsitektur Indonesia. 

Hubungan bilateral tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan kebudayaan 
antar dua negara yang bersangkutan. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat unik 
dan beragam begitu pula Maroko yang kental dengan adat istiadatnya. Peluang barter 
budaya bisa dijadikan sebagai making peace di antara dua negara dan ini akan menjadi 
salah satu ikon bagi negara-negara lain. Sehingga, kerjasama ini diharapkan akan 
membawa domino effect pada hubungan multilateral. Bukankah kebudayaan bisa 
berseru ’selamat datang!’ pada aspek-aspek lain dalam hubungan internasional? 
 
 

MA. Restu Iwari, pelajar SMA Patra Mandiri 1 Palembang 
e-mail: restuiwari1994@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 269 

Antara Furnitur dan Fosfat, 
Jalur Emas Hubungan RI-Maroko 

 
Oleh: Najlawati Laitifah Syazwani 

 
Hubungan bilateral dalam suatu negara memiliki arti yang sangat penting dalam 

perkembangan satu negara. Hal ini dikarenakan hubungan bilateral merupakan salah 
satu hubungan kerjasama yang dilakukan antara 2 negara yang memiliki tujuan 
tertentu untuk mencapai keuntungan atau kemakmuran yang saling memberikan efek 
timbal balik bagi dua belah pihak. Indonesia dan Maroko merupakan salah satu negara 
yang melakukan hubungan bilateral. Hubungan birateral Indonesia dan Maroko sudah 
dimulai sejak pertengahan Abad XIV Masehi ketika musyafir terkenal Ibnu Batutah 
melakukan perjalanan dari Maroko menuju Mesir, India dan akhirnya tiba di Indonesia 
di Kerajaaan Samudera Pasai, tepatnya di Aceh. Selain itu, salah satu sesepuh 
Walisanga Maulana Malik Ibrahim mengikuti jejaknya hingga tiba di negara 
Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan zaman, hubungan persahabatan Indonesia 
Maroko semakin di perkuat lagi. Tahun 1955, Maroko turut aktif berperan di 
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat. Dan pada tahun 1956 Maroko 
merupakan salah satu negara pertama di Afrika Utara yang meraih kemerdekaan dari 
kolonial Perancis. Empat tahun kemudian, 2 Mei 1960, Presiden Soekarno tiba di Kota 
Rabat bertemu Raja Mohammed V. Soekarno merupakan presiden pertama yang 
datang ke negara itu. Ini awal hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko. Presiden 
Soekarno juga dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang membangkitkan 
semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. 

Pada umumnya dalam bidang ekonomi produk-produk Indonesia yang diimpor 
ke Maroko yaitu seperti makanan, minuman, kopi, rempah-rempah, kerajinan kaca, 
minyak kelapa sawit, tekstil, televisi, radio, kayu, kertas,ban mobil, karton, plastik, 
benang, karet, kabel listrik dan tembakau. Dari banyaknya pruduk-produk yang di 
impor oleh Indonesia ke Maroko yang memiliki dampak besar bagi perkembangan 
potensial ekspor dan impor adalah furnitur. Hal ini dikarena masyarakat Maroko 
sangat menyukai produk-produk furnitur dari Indonesia untuk dimanfaatkan bagi 
kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan umumnya dari banyaknya produk yang diimpor oleh Maroko yang 
memiliki dampak besar bagi perkembangan jalinan kerjasama dua negara adalah di 
impornya fosfat. Tentunya hal ini dilatarbelakangi oleh Maroko merupakan salah satu 
produsen utama fosfat di dunia, dan saat ini produk fosfat sangat dibutuhkan bagi 
pengembangan proyek pembudidayaan tanaman kelapa sawit di Indonesia. Selain itu 
bahan fosfat juga diproses menjadi bahan energi alternatif pengganti BBM yang tidak 
dapat dipungkiri bahwa cadangan minyak yang setiap tahunnya cenderung menurun, 
sementara harga BBM secara global terus meningkat. Dengan demikian dua negara ini 
sangat berpotensial untuk menjalin kerjasama ekspor dan impor secara lebih intensif 
bagi perkembangan dua negara menjadi lebih baik kedepannya. 

Dalam sektor industri dan ekonomi, Maroko juga dikenal sebagai negara 
penghasil fosfat terbesar di dunia. Pabrik fosfat yang berada di Kota Shafi merupakan 
penopang terpenting ekonomi negara setelah pertanian. Maroko memiliki tanah yang 
sangat subur dan penghijauan lingkungan yang sangat baik. Namun Maroko kurang 
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berperan dalam peningkatan produksi furnitur bagi negaranya. Hal ini disebabkan 
karena bahan-bahan yang diperlukan tidak mencukupi. Selain itu, minimnya para 
produsen furnitur yang menyebabkan Maroko harus mengimpor furnitur dari negara 
Indonesia. 

Tingkat apresiasi masyarakat dalam pemakaian produk-produk furnitur yang 
sangat tinggi menimbulkan dampak positif bagi perkembangan hubungan dua negara 
tersebut hingga sekarang. Produk furnitur Indonesia yang memiliki kualitas yang 
mendukung membuat masyarakat Maroko ikut berperan serta dalam penggunaan 
produk-produk furnitur Indonesia hingga saat ini. Hal inilah yang menyebabkan 
meningkatnya kualitas hubungan kerjasama antar dua negara. 

Di sisi lain negara Indonesia mempunyai banyak ragam sumber daya alam. 
Namun ada beberapa sumber daya alam yang masih belum terpenuhi di Indonesia dan 
merupakan kebutuhan yang cukup urgensi di Indonesia. Fosfat merupakan salah satu 
bahan terpenting yang masih sangat minim ditemukan di Indonesia. Tingginya 
kebutuhan akan penggunaan fosfat membuat pemerintah Indonesia harus mengimpor 
fosfat sebagai bahan awal pembuatan pupuk yang dipergunakan untuk perkembangan 
tanaman di Indonesia terutama kelapa sawit. Selain itu, fosfat juga berpotensi setelah 
melakukan beberapa produksi dapat dijadikan sebagai bahan alternatif bahan bakar 
minyak yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semakin lama menipis. 

Ditinjau dari tingkat kualitas pasar Maroko, keberadaan produksi furnitur 
Indonesia di Maroko memiliki prospek yang sangat baik dan dukungan dari 
masyarakat Maroko. Hal ini dapat dilihat dari seringnya Maroko mengimpor barang-
barang furnitur dari Indonesia. Tentunya dilihat dari kenyataan yang telah ada 
sekarang, diharapkan bangsa Indonesia dapat meningkatkan kembali kualitas produk-
pruduk furniturnya sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. 

Dilihat dari perkembangan pasar Indonesia mengenai produksi fosfor, untuk 
memenuhi kebutuhan pupuk anorganik dalam negeri, suplai bahan baku merupakan 
faktor krusial yang harus dipenuhi. Saat ini negara kita masih harus mengimpor fosfat 
dan potasium untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan permintaan dalam negeri. 
Sebagai pengantisipasian, Indonesia melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan 
melakukan kerjasama jangka panjang dengan negara penyuplai fosfat utama dunia 
yaitu Maroko. Dengan melihat hal ini kebutuhan akan pentingnya fosfor bagi 
Indonesia memberikan dampak positif bagi perkembangan jalinan persahabatan kedua 
negara hingga kini. 

Terjalinnya hubungan dua negara, Indonesia dan Maroko, telah saling 
memberikan kontribusi positif bagi perkembangan negaranya masing-masing. Dengan 
melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia keuntungan yang diperoleh negara 
Maroko adalah dapat tersuplainya produksi barang furnitur. Tentunya hal ini dilihat 
dari tingkat antusiasme masyarakat Maroko terhadap produk-produk furnitur 
Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Indonesia, hal ini akan 
memberikan kontribusi yang sangat baik dalam perkembangan proyek pertanian 
negara kita dengan mensuplai fosfat dari negara Maroko. Dengan kata lain walaupun 
banyak produk-produk yang diekspor dan impor dua negara. Namun yang 
memberikan kontribusi besar bagi perkembangan jalinan persahabatan hingga 50 
tahun adalah tingkat kebutuhan yang tinggi akan pentingnya furnitur dan fosfat dalam 
perkembangan dua negara. 
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Diharapkan dengan telah terjalinnya hubungan bilateral hingga 50 tahun ini, 
dapat memberikan motivasi ke depan dalam menerapkan kerjasama dengan 
melakukan hubungan dalam bidang berbeda yang dapat memberikan dampak besar 
seperti furnitur dan fosfat. Secara keseluruhan, dinamika ekspor Indonesia ke Maroko 
lebih banyak ditentukan oleh efek pertumbuhan impor, walaupun untuk beberapa 
komoditi diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekspor. 

Karena itu diharapkan ke depannya hubungan Indonesia dan Maroko dapat 
dilakukan di segala bidang dan dapat dipertahankan hubungan yang telah terjalin 
sekarang. Hal ini tentunya sangat berarti bagi kemajuan perkembangan dua negara, 
yang dengan meningkatkan kerjasama bilateral, secara secara langsung maupun tidak 
langsung dapat menjalin persahabatan yang kuat antar dua negara. 
 
 

Najlawati Laitifah Syazwani, pelajar SMA Plus Negeri 17 Palembang 
e-mail: najlawatils@yahoo.com 
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Hubungan Diplomatik RI-Maroko 
di Kancah Internasional 

 
Oleh: Muhammad Faisal Aziz 

 
Hubungan diplomatik negara Republik Indonesia dengan Kerajaan Maroko, 

telah berlangsung sejak lama dan telah melalui beberapa dimensi, keadaan, dan waktu. 
Masa 50 tahun hubungan diplomatik, bukanlah waktu singkat. Namun masih banyak 
kerjasama yang perlu dibenahi. Dalam 50 tahun ini, selain akan dibahas tentang 
hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Kerajaan Maroko, akan dibahas pula 
situasi dan kondisi negara-negara Timur Tengah pada umumnya saat ini, yang dalam 
situasi politik yang kurang stabil. 
 
Hubungan di Masa Lalu 

Negara-Negara Timur Tengah, khususnya Kerajaan Maroko, merupakan negara 
yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan RI merupakan salah satu 
negara pertama yang mengakui kemerdekaan Kerajaan Maroko. Pada 50 tahun yang 
lalu, Indonesia mendirikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Maroko 
sebagai tanda hubungan diplomatik dua negara. Republik Indonesia dengan Kerajaan 
Maroko ikut berperan serta dalam pengiriman bantuan kemanusiaan, Gerakan Non 
Blok, perdagangan bebas, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia 

Adapun contoh-contoh hubungan diplomatik di masa lalu adalah ikut berperan 
aktif di Gerakan Non Blok. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perang dan 
mengakhiri perang dingin yang telah berlangsung sejak selesainya Perang Dunia II. 
Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko telah aktif berpartisipasi dan ikut serta 
dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Nonblok yang saat ini diikuti oleh 
kurang lebih 120 negara. Di samping itu, ikut berperan aktif dalam bidang 
kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk membantu negara-negara yang dilanda 
bencana/perang dan untuk membantu dalam hal bantuan pokok, seperti sandang, 
pangan dan papan. Juga ikut berperan aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). 
Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam, aktif dalam Organisasi Konferensi Islam ini. 

Contoh hubungan diplomatik yang lain adalah ikut menjunjung tinggi 
kemanusiaan, tidak terlibat dalam perang dingin, dan mencegah terjadinya penjajahan 
di dunia. Termasuk tidak terlibat di pihak manapun dalam perang teluk. Hal ini 
menunjukkan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko memiliki komitmen sebagai 
anggota Gerakan Non Blok, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya peperangan, 
dan untuk tujuan kemanusiaan. 
 
Hubungan di Masa Kini 

Di masa kini, hubungan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Maroko 
terjalin sangat baik. Dengan adanya pemberian beasiswa, pertukaran pelajar, dan 
sebagainya. Salah satu contoh hubungan Indonesia-Maroko saat ini adalah di bidang 
pendidikan, misalnya dengan adanya beasiswa bagi pelajar dari Indonesia yang ingin 
belajar di Maroko. Pemberian beasiswa ini sebagai bentuk hubungan persahabatan dan 
hubungan bilateral kedua negara yang sangat erat. Di bidang kemanusiaan, dengan 
membantu negara-negara yang ditimpa musibah, seperti peperangan dan bencana 
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alam, dengan mengirimkan bantuan berupa sandang, pangan dan papan. Bantuan yang 
diberikan merupakan wujud kepedulian dan peran dari Republik Indonesia dan 
Kerajaan Maroko untuk membantu negara-negara, dan mempererat hubungan 
persahabatan dengan negara lain. Di Bidang perekonomian, dengan adanya bantuan 
dari perusahaan-perusahaan BUMN Republik Indonesia untuk perusahaan-perusahaan 
pemerintah Kerajaan Maroko, dan dengan banyaknya tenaga kerja dari Kerajaan 
Maroko yang bekerja di Indonesia. 
 
Keadaan Negara-Negara Timur Tengah Saat Ini 

Keadaan negara-negara Timur Tengah saat ini dapat dikatakan sedang tidak 
stabil. Dalam beberapa negara Timur Tengah terjadi demonstrasi besar-besaran 
terhadap pemimpin negara-negara Timur Tengah, seperti yang terjadi di Tunisia, 
Mesir, Yaman, dan Libya. Di negara Libya bahkan terdapat campur tangan asing 
untuk menurunkan pemimpin pemerintahan Libya. Dalam keadaan seperti ini, 
Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko harus mengupayakan untuk perdamaian, 
serta mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang saat ini sedang 
dilanda kekacauan. Dengan semangat persaudaraan itulah, hendaknya Republik 
Indonesia dengan Kerajaan Maroko membantu korban konflik di Libya dengan 
bantuan kebutuhan-kebutuhan pokok. Selain itu, Republik Indonesia dan Kerajaan 
Maroko hendaknya bersikap netral dalam menghadapi konflik di Libya, seperti halnya 
ketika konflik di Mesir, Tunisia, dan Yaman. Selain bantuan kemanusiaan di Libya, 
hendaknya Republik Indonesia dengan Kerajaan Maroko membantu korban-korban 
perang antara Israel dengan Palestina dengan bantuan-bantuan kebutuhan pokok juga, 
dan dengan tidak membantu dengan memberikan bantuan senjata kepada kedua belah 
pihak. 

Dalam situasi yang tidak stabil ini, hendaknya Republik Indonesia dengan 
Kerajaan Maroko meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara ini, sehingga 
terjalin kerjasama erat yang dilandasi dengan sikap kekeluargaan. 
 
Hubungan di Masa yang akan Datang 

Tidak perlu diragukan lagi, untuk menjalin hubungan persaudaraan yang kuat 
antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Maroko, diperlukan peran serta 
pemerintah dan rakyat untuk masa yang akan datang. Berikut ini adalah kerjasama 
yang diperlukan di masa yang akan datang dalam hubungan bilateral antara Republik 
Indonesia dengan Kerajaan Maroko. Di bidang kesejahteraan, dengan kerjasama di 
bidang pelayanan masyarakat. Saat ini, Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko 
merupakan negara yang sedang berkembang. Dengan kemajuan teknologi yang ada 
saat ini, pada masa yang akan datang hendaknya dua negara tersebut saling 
bekerjasama untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik. Di bidang ekonomi, 
dengan adanya perdagangan bebas antara dua negara, yang dapat menaikkan aktivitas 
perekonomian Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko. Juga dengan adanya 
kerjasama antara perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan 
di Maroko, yang dapat membuat barang-barang berkualitas, dan menghasilkan 
teknologi-teknologi yang bagus. 

Di bidang ketenagakerjaan, dengan adanya perlindungan bagi para pekerja dari 
Kerajaan Maroko yang bekerja di Indonesia, dan pekerja dari Indonesia yang bekerja 
di Maroko, yang bertujuan untuk menghindari kasus-kasus tentang ketenagakerjaan 
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yang marak saat ini, seperti adanya pembunuhan terhadap tenaga kerja, penganiayaan, 
dan lain-lain. Di bidang pendidikan, dengan adanya pertukaran pelajar, dan beasiswa 
bagi pelajar dari Kerajaan Maroko yang melanjutkan pendidikan di Indonesia, dan 
pelajar dari Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Maroko. Bagi pelajar Kerajaan 
Maroko yang akan melanjutkan pendidikannya di Indonesia hendaknya diberikan 
jaminan kesejahteraan dan jaminan akan kebutuhan pokoknya. Begitu juga pelajar dari 
Indonesia yang akan melanjutkan pendidikannya di Kerajaan Maroko. 

Peran kedua negara di tingkat internasional terlihat dengan semakin aktifnya 
Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko dalam mewujudkan perdamaian dunia, 
memberantas kemiskinan, memberantas penjajahan, dan ikut serta menjaga ketertiban 
dunia. Melalui peran aktif di PBB, Gerakan Non Blok, Organisasi Konferensi Islam, 
dan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi, serta memberikan bantuan kemanusiaan 
kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan, akan menjadikan Republik 
Indonesia dan Kerajaan Maroko semakin disegani oleh dunia, dan akan membuat 
peran dua negara tersebut semakin kuat di dunia ini. 

Selain itu, dengan adanya perdagangan bebas, dapat menaikkan produksi dan 
pendapatan rakyat di Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko, yang akan 
menjadikan dua negara ini menjadi negara maju, dan menjadikan dua negara menjadi 
negara yang sejahtera dan makmur. 

Untuk mewujudkan kerjasama antara Republik Indonesia dengan Kerajaan 
Maroko dibutuhkan peran serta seluruh rakyat dua negara tersebut, supaya segala 
upaya dua negara akan menjadi maksimal, dan hubungan bilateral antara Republik 
Indonesia dengan Kerajaan Maroko menjadi sangat solid, kokoh, dengan adanya 
semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan yang dilandasi kebersamaan akan 
membuat kerjasama antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Maroko terjalin 
dengan sangat erat, kokoh, dan abadi. 

Hubungan persaudaraan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko yang 
dilandasi semangat kekeluargaan dapat mewujudkan persahabatan yang abadi antara 
keduda bangsa, yang juga akan berdampak pada terciptanya perdamaian dunia. 
 
 

Muhammad Faisal Aziz, pelajar SMP Negeri 16 Bandung 
e-mail: faisalfl12@yahoo.com 
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Rue Soekarno di Negeri al-Mamlaka al-Maghribiyya 
 

Oleh: Maharaja Arizona 
 

Sejarah merupakan goresan kenangan yang berarti bagi individu maupun 
kelompok, begitupula dengan sejarah hubungan Indonesia dan Maroko yang telah 
terajut dari Abad XIV Masehi hingga sekarang. Ibnu Batutah ialah musyafir Maroko 
yang mencatat dan menuliskan awal mula sejarah kepulauan terbesar di Asia Tenggara 
yang kini merupakan wilayah Indonesia. Beliau juga menceritakan tentang kerajaan 
Samudera Pasai nan megah dan merupakan pusat pelayaran yang penting, tempat 
kapal-kapal asing berlabuh juga asal mula kerajaan Islam di Indonesia. 

Penyebarluasan agama Islam di Indonesia tak terlepas dari peran Walisanga 
yang hidup pada Abad XVI, salah satu sesepuh Walisanga ialah Maulana Malik 
Ibrahim yang dikenal dengan “Syeikh Magribi” yang membuat rakyat Indonesia 
berbondong-bondong memeluk agama Islam hingga menjadi negara berpenduduk 
muslim terbesar di dunia. Kedua tokoh ini merupakan pembuka gerbang persahabatan 
antara Negeri al-Mamlaka al-Maghribiyya dengan Negeri Zamrud Khatulistiwa 
sehingga mampu menjalin hubungan baik dua negara yang terpisahkan oleh dua benua 
berbeda. 

Ukiran sejarah manis telah terukir sejak awal lahirnya kemerdekaan Maroko dan 
Indonesia, hingga tak heran sebagai bentuk persahabatan, dua belah negara ini 
mendeklarasikan persatuannya di Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bumi 
Parahiangan, Bandung, Indonesia. Satu tujuan dalam menentang penjajahan dan 
mendukung perdamaian membuat persahabatan dua negara ini menjadi erat dan kokoh 
seiring berjalannya waktu. Terbukti dengan pendeklarasian kemerdekaan Maroko 
tepat setahun setelah Konferensi Asia Afrika, yakni di tahun 1956. 

Di era 1950-an, Indonesia merupakan tempat pengasingan masyarakat Afrika 
Utara termasuk Maroko. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan upaya merebut 
kemerdekaan negara-negara Afrika Utara dari Kolonial Perancis. Pada saat itu 
Indonesia melalui Komite Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Negara-negara Afrika 
Utara yang diketuai oleh M Natsir memberikan dukungan penuh kepada Maroko 
untuk berperan aktif dalam Konferensi Asia Afrika, sehingga secara tidak langsung 
Indonesia merupakan negara pemrakarsa kemerdekaan Negara Seribu Benteng 
tersebut. 

Lalu pada tahun 1955, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia 
Afrika, Presiden Soekarno mengobarkan semangat anti-imperialisme negara-negara 
Asia-Afrika yang telah bebas maupun masih menjadi budak kolonial Barat. Pada saat 
itu pejuang Maroko yang melakukan perjuangan diplomasi di Indonesia tepatnya di 
Hotel Sabang Jakarta diundang khusus oleh pemerintah Indonesia untuk menghadiri 
Konferensi Asia Afrika dan secara resmi mengibarkan bendera Maroko di depan 
gedung konferensi tersebut. 

Mengundang pejuang kemerdekaan dari sebuah negara terjajah ke sebuah 
konferensi Internasional dan diakui sebagai wakil negara, hal itu sama dengan 
mengakui perjuangan mereka, bahkan bisa dianggap sebagai pengakuan atas 
kemerdekaan bangsa dan negara tersebut. Sehingga kolonial Barat menganggap 
Presiden Soekarno sebagai perusak tata diplomasi internasional pada saat itu. Dan 
negara Barat pun mengecam keputusan Presiden Soekarno pada saat itu. Tetapi 
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walaupun demikian Presiden Soekarno berani mengambil risiko dan tetap menjadikan 
Maroko sebagai peserta di KTT Asia Afrika tersebut tanpa menghiraukan reaksi 
kolonial bangsa Barat. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno merupakan pemrakarsa 
kemerdekaan Maroko serta tercatat dalam goresan sejarah kemerdekaan negara 
Maroko. 

Tahun 1960, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Maroko yang 
menunjukkan bentuk persahabatan bilateral yang erat dan hal ini tercatat dalam sejarah 
dua belah negara. Raja Mohammed V memberikan apresiasi yang sangat tinggi 
kepada Presiden Soekarno sebagai bentuk penghargaan dalam memprakarsai 
kemerdekaan Maroko. Apresiasi ini diwujudkan dengan tindakan Raja Mohammed V 
mengabulkan apapun yang diminta oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Presiden 
Soekarno menyambut baik tawaran tersebut, ia meminta kepada Raja Mohammed V 
untuk membebaskan rakyat Indonesia untuk berkunjung ke Maroko dan tanpa pikir 
panjang Raja Mohammed V mengabulkan permintaan tersebut. Hingga sekarang 
masyarakat Indonesia bebas mengunjungi Maroko tanpa visa atau izin tinggal selama 
3 bulan. Berkunjung ke Maroko, ibarat mengunjungi negeri sendiri, pergi bebas tanpa 
harus berletih-letih mengurus visa di Kedubes atau imigrasi. 

Walaupun demikian, saat ini masih sedikit masyarakat Indonesia yang 
mengetahui kemudahan itu, akibatnya sedikit orang Indonesia yang datang ke Maroko. 
Dibutuhkan penyebaran informasi tentang kemudahan akses berkunjung ke Maroko, 
agar banyak masyarakat Indonesia tertarik berkunjung ke sana, dan pada akhirnya 
akan memperkuat hubungan kerjasama bilateral kedua negara. 

Apresiasi masyarakat Maroko terhadap Presiden Soekarno masih berlanjut, 
yakni dibangunnya jalan raya yang diberi nama Rue Soekarno yang terletak di jantung 
Kota Rabat, tepat di perempatan Jalan Mohammed V yang merupakan jalan yang 
diabadikan dari nama Raja Maroko pada masa Kemerdekaan Maroko. Rue Soekarno 
adalah penghargaan yang tulus dari masyarakat Maroko kepada bangsa Indonesia, 
terutama Presiden Soekarno atas dukungannya kepada perjuangan kemerdekaan 
masyarakat Maroko yang saat itu dijajah Perancis. Ditinjau dari letak Rue Soekarno 
yang berdekatan dengan jalan Mohammed V, hal ini memberi kesan bahwa apresiasi 
masyarakat Maroko kepada Presiden Soekarno disejajarkan dengan apresiasi mereka 
kepada Raja Mohammed V, pemimpin Maroko. Dengan kata lain Presiden Soekarno 
memiliki posisi yang penting bagi masyarakat Maroko, selain Raja Mohammed V. 

Lalu jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia, apresiasi bangsa 
Indonesia terhadap Bapak Proklamator kurang nampak dari berbagai sisi. Padahal, 
Soekarno dan jajaran pejuang kemerdekaan sudah mengerahkan segala harta, 
keluarga, jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Walaupun telah ada 
pembangunan bandara internasional di Jakarta dengan nama Bandara Soekarno-Hatta 
sebagai salah satu bentuk apresiasi bangsa Indonesia, namun tidak cukup sampai 
sebatas itu saja. Sebagai generasi muda sudah seharusnyalah kita mengisi 
kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membangun serta bersiap diri 
mengantikan generasi sebelumnya. 

Generasi tua atau generasi sebelumnya juga berkewajiban mengisi kemerdekaan 
dengan cara membangun Indonesia lebih baik lagi. Generasi yang saat ini mengisi 
kursi kepemimpinan negara pasca kemerdekaan, sudah sepatutnya tidak melakukan 
aksi-aksi yang merusak pilar negara seperti aksi KKN. Pembangunan di negeri ini 
harus lebih ditingkatkan lagi, yang salah satunya ialah meningkatkan pembangunan 
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dari sisi pendidikan untuk bangsa. Pendidikan merupakan salah satu indikator maju 
dan berkembangnya sebuah negara. Memajukan pembangunan pendidikan adalah 
salah satu hal mendasar yang harus dilakukan untuk mengisi dan mengapresiasi 
kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pemimpin bangsa terdahulu. 

Sebagaimana yang dilakukan negara sahabat, Maroko. Pendidikan di Maroko 
sudah membahana ke seluruh dunia. Universitas di Maroko memiliki sejarah yang 
lebih tua dari pada universitas-universitas di Eropa dalam hal memberikan pengajaran. 
Salah satunya ialah Universitas Qurawiyyin yang tercatat sebagai universitas tertua di 
dunia yang didirikan pada tahun 859 Masehi. Dalam hal pendidikan, setiap tahun 
Pemerintah Maroko menawarkan melalui AMCI (agen kerjasama Internasional 
Maroko) 15 beasiswa kepada Indonesia melalui Departemen Agama. Dan mulai tahun 
2010, Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Maroko telah menyetujui 
permintaan PBNU untuk memberikan beasiswa khusus untuk putra-putri PBNU 
sebanyak 10-15 orang setiap tahun guna belajar di institusi pendidikan yang berada di 
bawah Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Maroko, khususnya Universitas 
Qarawiyyin dan Pendidikan Tradisional (at Ta'liimal Atiiq) di Masjid Qarawiyyin. 

Namun sayangnya jatah yang sudah diberikan tersebut tidak dimanfaatkan 
dengan baik oleh Indonesia, dengan tidak maksimalnya kedatangan mahasiswa 
Indonesia ke Maroko sesuai kuota tersebut. Dan juga kurang selektifnya dalam 
memilih utusan-utusan penuntut ilmu, sehingga tidak sedikit yang kurang maksimal 
dalam belajar di negeri seribu benteng ini. Dengan demikian kita dapat 
menyimpulkan, bahwa kerjasama antardua negara dalam bidang pendidikan masih 
kurang memadai sehingga perlu peningkatan kerjasama di bidang pendidikan ini. 
Solusi yang dapat ditempuh ialah dengan memberikan jaminan-jaminan hidup serta 
kemudahan dalam birokrasi dan juga fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga dapat 
memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di 
dua belah negara. Dengan solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama di 
bidang pendidikan dua negara. 
 
 

Maharaja Arizona, pelajar SMA Plus Negeri 17 Palembang 
e-mail: Arizona_forks_always@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 278 

Pekan Olahraga Persahabatan Indonesia-Maroko 
 

Oleh: Inayah Adi Oktaviana 
 

Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Maroko sejak lebih 51 tahun 
silam. Tepatnya pada tahun 1960, 4 tahun setelah kemerdekaan Maroko dari jajahan 
Perancis. Hubungan bilateral itu berawal dari penyerahan surat kredensial Duta Besar 
Nazir Pamontjak tanggal 19 April 1960 kepada Raja Maroko Mohammed V. Pada 
waktu itu, Dubes Nazir diminta untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Soekarno 
ke Maroko. 

Hubungan antara Indonesia dan Maroko tidak sekedar hubungan bilateral biasa, 
melainkan sudah bagaikan dua negara yang mempunyai hubungan persahabatan yang 
harmonis. Sebagai bentuk persahabatan antara dua negara tersebut, salah satu jalan di 
jantung Kota Rabat, ibukota Maroko, dinamai dengan Jalan Soekarno, serta Jalan 
Jakarta dan Jalan Bandoeng yang masih terdapat di Kota Rabat juga. Begitu pula di 
Jakarta, terdapat jalan yang diberi nama Casablanca, kota perdagangan di Maroko, 
sebagai jalan terpenting di Jakarta. 

 Dalam kurun waktu lebih setengah abad, tercapai banyak hasil kerjasama 
bidang politik, ekonomi, pendidikan, pariwisata, pertanian dan perdagangan. 
Ironisnya, masih banyak orang Indonesia yang tidak mengetahui kerjasama antara dua 
negara ini. Upaya meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, sebaiknya dimulai 
pengenalan kerjasama dua negara ini kepada masyarakat. Ada bidang yang sangat 
cocok dijadikan lahan kerjasama maupun penyebarluasan hubungan bilateral 
Indonesia-Maroko kepada masyarakat, yaitu olahraga. 

Selama ini sudah banyak yang menggembor-gemborkan kerja sama di bidang 
pendidikan, pariwisata, pertanian, ekonomi dan lain-lain. Padahal kerjasama 
diberbagai bidang tersebut telah menuai banyak hasil, meskipun masih perlu 
ditingkatkan karena belum optimal. Sementara untuk bidang lain seperti olahraga, 
yang menarik banyak perhatian dari masyarakat umum, malah belum tersentuh 
kerjasama antara Indonesia dan Maroko. Padahal prestasi olahraga Indonesia dan 
Maroko dalam kancah persaingan internasional pun belum optimal. Sehingga 
mengadakan kerjasama di bidang ini sangat perlu dilakukan. 

Kualitas sepakbola Indonesia di kancah internasional memang belum bagus, 
karena dalam FIFA tercatat Indonesia menempati peringkat ke-129. Indonesia baru 
sekali mengikuti Piala Dunia pada tahun 1938 dan 4 kali mengikuti Piala Asia. 
Meskipun masyarakat Indonesia mempunyai minat yang tinggi terhadap olahraga 
sepakbola, namun Indonesia belum masuk jajaran tim kuat di konfederasi Sepakbola 
Asia. Pada kancah Asia Tenggara, Indonesia pun belum pernah meraih juara Piala 
AFF, namun Indonesia menjadi negara dengan peraih runner-up terbanyak dari 
seluruh peserta kejuaraan piala AFF. Dalam ajang Sea Games pun Indonesia jarang 
meraih medali emas. Terakhir Indonesia meraih medali emas pada tahun 1993. 

Maroko juga sebenarnya belum optimal dalam bidang persepakbolaan di kancah 
internasional, meskipun peringkatnya di FIFA lebih unggul dari Indonesia, dengan 
menempati peringkat ke-39. Maroko telah 4 kali mengikuti Piala Dunia dan 12 kali 
mengikuti ajang Piala Afrika, dengan perolehan terbaik menjadi juara pada Piala 
Afrika tahun 1976. Prestasi tersebut cukup membanggakan, meskipun harus lebih 
ditingkatkan kembali. 
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Meskipun sepak terjang persepakbolaan Indonesia di kancah internasional 
kurang membanggakan, namun berbeda dengan bidang bulu tangkis. Pada ajang 
olimpiade, Indonesia telah banyak mengukir prestasi membanggakan dalam bidang 
bulu tangkis. Prestasi Indonesia dalam bidang bulu tangkis pada ajang olimpiade, 
antara lain: pada Olimpiade di Barcelona (1992), Indonesia meraih 2 emas, 2 perak, 
dan 1 perunggu; pada Olimpiade di Atlanta (1996), Indonesia meraih 1 emas, 1 perak 
dan 2 perunggu; pada Olimpiade di Sydney (2000), Indonesia meraih 1 emas, 3 perak 
dan 2 perunggu; dan pada Olimpiade di Beijing (2008), Indonesia meraih 1 emas, 1 
perak, dan 1 perunggu. Prestasi membanggakan bulu tangkis yang terbaru adalah 
teraihnya semua medali emas untuk kategori pertandingan tunggal putra, tunggal putri, 
ganda putra, ganda putri dan ganda campuran, dalam ajang kejuaraan Giraldilla ke-12 
yang berlangsung di Havana, Kuba, pada tanggal 24-27 Maret 2011. Padahal dalam 
event tersebut, Indonesia hanya mengirimkan para atlet juniornya. Prestasi 
membanggakan tersebut mengundang minat dari beberapa atlit asal Amerika Selatan 
dan Kuba untuk belajar bulu tangkis dari Indonesia. 

Paparan di atas merupakan sekelumit gambaran dunia olahraga di Indonesia dan 
Maroko. Masing-masing negara mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kualitas yang 
belum optimal sebaiknya diperbaiki dan ditingkatkan agar Indonesia dan Maroko juga 
dapat menjadi negara unggul dalam bidang olahraga di dunia. Upaya yang harus 
dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut antara lain membangun kerjasama 
bidang olahraga. Sebaiknya pemerintah Indonesia dan Maroko berunding untuk 
mencanangkan program ini. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kerjasama antara Indonesia 
dan Maroko di bidang olahraga adalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Persahabatan 
Indonesia-Maroko. Kegiatan tersebut dapat dilakukan beberapa tahun sekali dengan 
beraneka cabang olahraga yang dilombakan. Jadi tidak hanya pertandingan sepakbola 
dan bulu tangkis, namun bisa juga bola volley, basket, softball, dan berbagai cabang 
olahraga lain. Kegiatan tersebut tentu akan menarik antusias masyarakat untuk 
mengikuti maupun menyaksikannya. 

Tentunya banyak orang yang masih teringat event kejuaraan Piala AFF tahun 
2010. Betapa antusiasnya masyarakat Indonesia terhadap pertandingan sepakbola itu. 
Bahkan hingga beribu-ribu penonton dari segala penjuru mendatangi Stadion Gelora 
Bung Karno untuk menyaksikan laga tim Garuda melawan tim-tim dari berbagai 
negara Asia Tenggara. Berkaca dari kegiatan tersebut, betapa antusiasnya warga 
melihat pertandingan olahraga. Maka dari itu, dengan diadakannya Pekan Olahraga 
Persahabatan Indonesia-Maroko, diharapkan masyarakat akan seantusias itu untuk 
menyaksikannya. 

Acara ini pasti mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Maroko. Sehingga 
memudahkan peningkatan kerjasama di bidang lain. Jalinan kerjasama di bidang 
olahraga, diharapkan juga meningkatkan prestasi olahraga dua negara di tingkat 
internasional. 
 
 

Inayah Adi Oktaviana, pelajar SMA N 1 Gondang, Sragen 
e-mail: octo_vee@yahoo.co.id 
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Maroko Striker, Indonesia Midfielder 
 

Oleh: Kukuh Tri Atmanto 
 

Dalam olahraga sepakbola selalu ada bek, gelandang dan penyerang (defender, 
midfielder dan striker), semuanya teramu dalam sebuah taktik bermain yang membuat 
tim menang, seri atau bahkan kalah. Taktik paling populer dalam sepakbola adalah 
total-football yaitu di mana kemampuam menyerang dan bertahan sama baiknya. 
Sama seperti dalam sistem ekonomi, sistem ekonomi campuranlah yang saat ini paling 
populer dan dianggap paling baik di dunia. Dalam bidang ekonomi Indonesia-Maroko 
dapat diibaratkan sebagai sebuah kombinasi tim sepakbola dengan cara bermain total-
football nyaris sempurna. 

 Layaknya pemain dalam sebuah klub sepakbola, Indonesia dan Maroko sangat 
berbeda, Maroko merupakan negara monarkhi kontitusional, sedangkan Indonesia 
adalah negara marintim yang berbentuk republik, sangat bertolak belakang dari sistem 
pemerintahanya. Tapi akhirnya karena hubungan persaudaraan yang telah berumur 
setengah abad lebih (51 tahun) menimbulkan kombinasi berbalut komunikasi dan 
chemistry nan “apik” antara dua belah pihak. Indonesia dan Maroko ibarat midfielder 
dan striker dalam sebuah permainan ekonomi dunia. 

Indonesia-Maroko merupakan kombinasi ekonomi dunia yang sangat baik. 
Kerjasama dua negara selama ini terus meningkat walau sebagian besar hanya berada 
di sektor ekspor-impor. Kerjasama ekspor-impor Indonesia-Maroko memang sangat 
menjanjikan dan saling mengutungkan. Dalam satu dekade terakhir ini kerjasama 
ekspor-impor Indonesia-Maroko terus meningkat drastis, tercatat pada tahun 2005 
sebesar USD 76 juta atau setara dengan hampir Rp 700 miliar. Maroko yang 
merupakan salah satu negara pertanian dunia adalah sumber Indonesia mendapatkan 
fosfat sebagai bahan dasar pupuk. Pupuk merupakan komoditi sangat penting bagi 
Republik ini yang merupakan negara kepulauan agraris, sementara itu rakyat Maroko 
begitu membutuhkan dan menyukai komoditi ekspor Indonesia berupa hasil hutan dan 
perkebunan. 

Maroko layaknya seorang striker bagi Indonesia dalam memajuka 
perekonomiannya. Di bidang ekonomi bagi Indonesia, Maroko merupakan duta 
perdagangan terdepan yang memiliki posisi paling strategis demi tercapainya tujuan 
Indonesia. Maroko merupakan negara yang dapat menjembatani Indonesia agar bisa 
mengembangkan perekonomiannya dengan negara-negara Uni Eropa dan Timur 
Tengah lain. Maroko telah melakukan kerjasama Free Trade Agreement (Perjanjian 
Perdagangan Bebas) dengan beberapa negara Uni Eropa dan Timur Tengah. Hal ini 
secara tidak langsung, bila kerjasama perekonomian Indonesia-Maroko semakin erat 
akan mempermudah Indonesia mencapai tujuanya untuk melakukan kerjasama dengan 
negara-negra Uni Eropa dan Arab lainnya. Maroko merupakan mitra bagi Indonesia 
yang berada di garis depan kerjasama negara-negara Timur (Indonesia) dengan 
negara-negara Barat. Hal tersebut akan mempermudah pengusaha dalam dan luar 
negeri bekerjasama dalam pengembangan perekonomian dunia khususnya Indonesia. 
Selama ini para pengusaha dalam negeri sangat mengharapkan dapat bekerjasama 
dengan para pengusaha dari luar negeri terutama Uni Eropa, dan hal itu akan lebih 
mudah terealisasikan karena Maroko telah membukakan jalan bagi kerjasama 
perekonomian tersebut. 
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Sementara itu sebagai seorang midfielder yang juga berperan sebagai playmaker 
perekonomian Maroko, Indonesia dapat memberikan konstribusi positif bagi 
perkembangan perekonomian Maroko. Indonesia dapat memberikan long-pass (umpan 
lambung) bagi Maroko dalam sistem ekonomi yaitu dengan mempromosikan Negara 
Magribi tersebut kepada dunia internasional. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, 
karena posisi Indonesia sebagai pasar perdagangan terbaik dunia terlebih lagi 
Indonesia merupakan produsen bahan-bahan olahan terbaik di dunia. Indonesia 
bertugas menyuplai iklim investasi positif bagi Kerajaan Maroko. Di pihak lain 
kombinasi ekonomi Indonesia-Maroko sangat ditunggu dunia, karena dapat 
menjembatani kepentingan perekonomian negara-negara Timur dengan negara-negara 
Barat serta negara-negara Timur Tengah. Dalam rangka memaksimalkan kerjasama di 
bidang perekonomian dan perdagangan, dua negara tersebut telah sepakat melalui 
WIEF (Wolrd Islamic Economic Forum) melakukan berbagai kerjasama ekonomi 
yang saat ini telah memberikan dampak positif bagi Indonesia dan Maroko, antara lain 
terlihat pada saat pihak Barat harus berjibaku menghadapi krisis global, Indonesia-
Maroko malah mengalami peningkatan perekonomian. 

Dalam konteks sebuah permainan sepak bola Indonesia dan Maroko adalah 
sebuah tim kecil pada awalnya yang sekarang berubah menjadi salah satu tim 
berkembang dunia karena dorongan persahabatan yang kian mesra dan harmonis. 
Semakin harmonisnya hubungan dua negara terutama di bidang perekonomian telah 
menciptakan atmosfer positif bagi perkembangan perekonomian di masing-masing 
negara. Indonesia-Maroko, tim kecil yang semakin berkembang besar karena 
persahabatan, dan kini kita tinggal menanti kedua negara ini menjadi raksasa yang 
disegani serta diharapkan dunia dengan taktik persaudaraan ala Lions de l'Atlas (Singa 
Atlas) dan Pasukan Garuda. 
 
 

Kukuh Tri Atmanto, Pelajar SMAN 4 Karimun, Kepulauan Riau 
e-mail: qquhlovemymom@yahoo.com 
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Strategi Meningkatkan Hubungan 
Indonesia–Maroko 

 
Oleh: Wawan Sulaiman Ferdiansyah 

 
Seiring perkembangan globalisasi berbagai gagasan dimunculkan guna 

mempersempit ruang dan waktu sehingga mempersingkat interaksi dan komunikasi 
dalam skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang 
ideologi, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sosial budaya. Sosial budaya 
adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Perkembangan sosial budaya begitu 
cepat berkembang di kalangan masyarakat itu sendiri maupun masyarakat lain di 
berbagai belahan dunia yang memberi dampak positif bagi kerjasama antarnegara 
yang mengadakan suatu hubungan kerjasama. Justru tujuan yang diinginkan adalah 
keuntungan dari tiap-tiap negara guna untuk kemajuan dan kemakmuran masing-
masing negara. 
 
Budaya Mempererat Hubungan antar Dua Negara  

Indonesia dan Maroko sampai saat ini senantiasa mengusahakan kerjasama guna 
memberi dampak positif ke masa depan bagi keduanya. Salah satu bentuk kerjasama 
Indonesia dan Maroko adalah di bidang kebudayaan yang dalam banyak aspek 
mempunyai kesamaan antara budaya Indonesiadan Maroko, dengan tujuan untuk 
memberi penguatan ideologi bagi masyarakat Indonesia dan bagi masyarakat Maroko 
sendiri. Untuk mewujudkan terjalinnya suatu hubungan yang memberi dampak positif 
bagi Indonesia dan Maroko, maka pertukaran antarbudaya sangat penting. 

Persaudaraan musik merupakan upaya untuk mencapai sebuah kerjasama yang 
mengilhami harapan. Penggabungan musik tradisional Maroko dan Indonesia sangat 
memberi dampak pada hubungan antar negara. Sebagai contoh, musik sufi (tarikas) 
yang umum di Maroko dan Tari Seudati khas Aceh, apabila berkaloborasi pasti akan 
menghasilkan sebuah musik dan tarian yang indah. Musik sufi bermain tanpa irama, 
hanya saudara-saudara pemain musik berpengangan dalam lingkaran diringi nyayian 
dan atau sambil menari. Sedangkan Tari Seudati hanya berupa bunyi yang ditimbulkan 
dari hentakan kaki kriptapan dan jari penari dan tepukan dada yang di selang-seling 
dengan irama syair lagu dari seorang penyanyi. Di dalam Tarian Seudati jelas 
tergambar kebersamaan dan persatuan dengan gerakan lincah dan dinamis. Nah 
apabila dikaloborasikan dengan musik sufi (tarikas) khas Maroko ini, jelas akan 
menghasilkan sebuah tarian yang diiringi musik yang berbeda budaya yang mampu 
memberi kekompakan dan kerukunan antara dua negara ini sehingga dari budaya 
inilah terlahir sebuah hubungan yang lebih baik lagi antara Maroko dan Indonesia 
seperti yang kita harapkan. 
 
Terjalinnya hubungan antara Indonesia dan Maroko 

Usaha pemerintah selama ini tidak sia-sia karena selama ini upaya pemerintah 
dalam menjalin hubungan antar Maroko dan Indonesia berbuah hasil tidak dalam 
bidang perpaduan budaya saja melainkan dalam segala kerjasama yang bersifat sosial 
maupun nonsosial. Dalam bidang pertukaran pelajar pun Indonesia dan Maroko ikut 
serta memberi kesempatan untuk mengenal lebih dalam lagi tentang negara mereka 
masing-masing, sehingga kerjasama bidang ini sangat menguntungkan bagi Indonesia 
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dan Maroko. Terjalinnya hubungan Indonesia dan Maroko juga dalam bidang 
ekonomi yang sebagaimana selama ini Indonesia dan Maroko telah melakukan 
kerjasama memungkinkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia dan Maroko yang 
sama-sama merupakan negara berkembang guna membangun bersama dalam upaya 
mensejahterakan rakyatnya masing-masing. 
 
Hubungan Maroko dan RI Menghadapi Ancaman Global 

Dalam mengupayakan hubungan kerjasama di bidang budaya, Indonesia dan 
Maroko sedapat mungkin tidak mencampuradukkan hubungan politik antara dua 
negara ini. Mencampur aduk persoalan buaya dengan masalah hubungan politik rawan 
menghasilkan sebuah hubungan yang tidak sesuai apa yang kita harapkan untuk hari 
ini dan hari esok. Politisasi dari pihak lain di tataran global terhadap hubungan baik 
yang sedang dijalin kedua negara sangat mungkin terjadi. Maka dari itu,  para 
pemimpin Indonesia dan Maroko diharapkan untuk waspada terhadap dampak negatif 
dari yang mungkin akan timbul dari hubungan kerjasama yang selama ini dilakukan 
oleh Indonesia dan Maroko. Indonesia dan Maroko harus terbuka dalam 
mengupayakan kerjasama yang dijalin tersebut dengan penuh kesadaran oleh masing-
masing negara bahwa semua hubungan kerjasama itu dilakukan untuk kepentingan 
rakyat kedua negara. 

Setelah kita amati selama ini, ancaman global dapat memberi dampak negatif 
maupun positif bagi setiap negara, khususnya bagi Indonesia dan Maroko. Kedua 
negara ini wajib mengantisipasi adanya berbagai bentuk “serangan” dari negara-
negara lain.  Upaya pemerintah tidak dapat hanya dijalankan oleh pemerintah saja. 
Peran serta secara rakyat sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman global ini. 
Oleh karena itu hubungan Indonesia dan Maroko tidak hanya melakukan hubungan 
bilateral saja ataupun hubungan politik saja, tetapi juga meningkatkan hubungan di 
bidang budayanya. Hal tersebut dapat memperkuat eksistensi budaya dan atau ideologi 
bagi kedua negara ini dalam menghadapi ancaman global di masa mendatang. 
 
 

Wawan Sulaiman Ferdiansyah, pelajar SMKN 02 Bangkalan, Madura 
e-mail: wawansulaiman14@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 284 

Eksistensi Maroko di Mata Pelajar Indonesia 
 

Oleh : Nabila Ghaida Zia 
 

Persahabatan dua negara antara Indonesia dan Maroko itu sebenarnya bisa 
dikatakan seperti persahabatan antar dua orang. Nah, sejatinya orang yang bisa 
dianggap sebagai seorang sahabat adalah orang yang selalu ada baik di kala sedih dan 
senang, peduli, rela berkorban dan saling melengkapi. Pengertian sahabat di atas tadi 
bisa diaplikasikan ke dalam pengertian persahabatan antar Indonesia dan Maroko. 

Persahabatan Indonesia dan Maroko itu bukanlah sekedar persahabatan yang 
terasa hambar dan hanya sebuah kamuflase belaka. Persahabatan kedua negara ini 
adalah persahabatan yang benar-benar dalam arti sahabat yang sesungguhnya, kedua 
negara ini saling melengkapi, saling membantu ketika negara yang satu mengalami 
permasalahan, saling mencurahkan perhatiannya di segala bidang, baik dari bidang 
pendidikan, ekonomi, kebudayaan, pertahanan keamanan dan bidang lainnya. Dan 
persahabatan ini telah terjalin sudah sangat lama. 

Layaknya sebuah persahabatan yang telah terjalin lama, selalu memberi kesan di 
hati satu sama lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jikalau sebuah 
persahabatan mengalami permasalahan yang dapat membuat persahabatan menjadi 
retak, apalagi jika hubungan persahabatan ini dipisahkan oleh jarak yang jauh, seperti 
hubungan persahabatan antara Indonesia dan Maroko ini. Indonesia yang berada di 
benua Asia bagian tenggara menjalin hubungan dengan Maroko yang berada di 
wilayah Afrika Utara atau berada di bagian barat dari benua Afrika. Ada yang 
mengatakan bahwa jarak Indonesia dan Maroko ini jauhnya bagaikan sepertiga 
lingkaran dunia. Bisa dibayangkan betapa jauhnya jarak antara kedua Negara ini, 
tetapi persahabatan yang terpisahkan jarak yang jauh ini masih bisa terjalin dengan 
indahnya dikarenakan kedua negara saling mengusahakan cara-cara mempererat tali 
persahabatan mereka, yakni saling mencurahkan kepeduliannya di berbagai aspek 
kehidupan. 

Perhatian dan rasa peduli antar sahabat itu merupakan kunci bertahannya sebuah 
hubungan persahabatan meski terpisahkan jarak yang sangat jauh sekalipun. Berkat 
adanya globalisasi, perhatian dan rasa peduli itu bisa tercurahkan dengan cepatnya 
karena tak lagi ada batasan apapun. Nah, kunci dari hubungan Indonesia dan Maroko 
yang masih bertahan sampai saat ini adalah karena ada perhatian dan rasa peduli satu 
sama lain. Di sini penulis ingin menyoroti secara khusus tentang dunia pendidikan 
antara Indonesia dan Maroko. Mengapa penulis ingin menekankan terhadap bidang 
pendidikan saja, dikarenakan pendidikan adalah dasar dari segalanya. Dan pendidikan 
ini amatlah penting untuk membentuk generasi baru yang cerdas dan mandiri yang 
nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi negaranya. Apalagi di era globalisasi 
ini persaingan semakin ketat. Barangsiapa yang tidak siap bisa saja terpuruk hanyut. 
Nah, untuk menghadapi era globalisasi, pendidikanlah yang menjadi pilar utamanya. 

Dalam hal pendidikan, Maroko di setiap tahunnya menyediakan 15 beasiswa 
kepada pelajar Indonesia melalui Departemen Keagamaan. Akan tetapi hubungan 
kerjasama Maroko dengan Indonesia dirasakan belum optimal, sebenarnya masih 
banyak yang bisa dilakukan untuk mengembangkan hubungan dalam bidang 
pendidikan ini. Pemberian beasiswa memang merupakan sarana mengeratkan 
hubungan persahabatan antara Indonesia dan Maroko, karena kedua negara ini saling 
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merasakan manfaatnya. Ketika Maroko memberikan beasiswa kepada pelajar 
Indonesia untuk dapat menuntut ilmu di Maroko otomatis Maroko diuntungkan karena 
dengan adanya pelajar Indonesia yang belajar di Maroko akan memberikan masukan 
devisa untuk negara Maroko itu sendiri sedangkan di pihak Indonesia pun merasakan 
manfaatnya yakni mendapatkan tambahan ilmu yang bisa diaplikasikan nantinya di 
tanah air. 

Tapi, ketika pihak pemerintah negara Maroko telah memberikan beasiswa 
kepada pelajar Indonesia namun di pihak masyarakat Indonesia sendiri tidak 
mengetahui secara pasti tentang negara Maroko, bagaimana mereka bisa mengenal dan 
berminat memilih mengambil beasiswa ke negara Maroko? Memang ada masyarakat 
yang mengetahui betul tentang Maroko, tetapi masih sangat sedikit. Maroko dirasa 
kurang mempromosikan dirinya di mata masyarakat Indonesia. Banyak yang kurang 
mengetahui jikalau Maroko juga merupakan negara yang turut menyumbangkan 
sumbangsihnya bagi peradaban dunia. Berbeda dengan Negara lainnya seperti Jepang, 
Australia dan Amerika, ketiga negara tersebut juga telah menjalin hubungan kerjasama 
dalam bidang pendidikan dengan Indonesia, misalnya saja memberikan beasiswa tiap 
tahunnya dan mengadakan pertukaran pelajar. 

Tidak hanya itu, ketiga negara itu melakukan mempromosi pendidikan 
negaranya dengan cara menggelar pameran pendidikan setiap tahunnya di berbagai 
kota. Mereka juga membuat suatu wadah bagi masyarakat Indonesia bisa bergabung 
untuk mempelajari tentang negara Jepang, Australia atau Amerika. Contohnya, Jepang 
membuat Japan Foundation yang merupakan sebuah wadah dimana masyarakat 
Indonesia dapat bergabung dan mendapat pengetahuan tentang negara Jepang 
sehingga membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk memilih melanjutkan studinya 
di negara tersebut. Japan Foundation juga tidak sekedar wadah saja, tetapi melakukan 
usaha-usaha untuk memperkenalkan Jepang melalui pemberian buku panduan belajar 
Bahasa Jepang kepada sekolah-sekolah di Indonesia, juga mengadakan sebuah event 
perlombaan yang mana juaranya akan diberikan hadiah mengunjungi negara sakura 
itu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara seperti Australia, Jepang dan Amerika 
banyak yang membuahkan hasil, banyak pelajar menuntut ilmu di negara tersebut, dan 
warga Indonesia yang berkunjung ke sana. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, ada baiknya jika Maroko dalam mempererat 
hubungan persahabatan dengan Indonesia agar menjadi lebih mesra lagi tidak hanya 
memberikan beasiswa kepada 15 orang tiap tahunnya akan tetapi memprogramkan 
banyak hal lagi yang bisa dilakukan bersama Indonesia. Saran penulis, untuk 
menambah mesranya hubungan persahabatan dengan Indonesia dalam bidang 
pendidikan, langkah pertama sebaiknya Maroko membuat sebuah wadah atau 
komunitas di institusi pendidikan kedua negara yang mewadahi pelajar dan mahasiswa 
dari kedua negara. Ketika sudah dibentuk, wadah ini kemudian melakukan berbagai 
kegiatan mensosialisasikan program-program kerjasama bidang pendidikan, juga 
sosial budaya dan kesenian, kepada masyarakat kedua bangsa. Melalui cara ini, 
keberadaan atau eksistensi negara Maroko akan semakin diketahui oleh rakyat 
Indonesia. Pada gilirannya nanti, banyak anggota masyarakat dari negeri ini yang 
berminat untuk menuntut ilmu disana. 

Sosialisasi keberadaan Maroko di Indonesia dapat ditingkatkan melalui berbagai 
cara, antara lain: 



INDONESIA – MAROKO: Lebih dari Sekedar Persahabatan 286 

1. Membuat sebuah siaran radio khusus Kerajaan Maroko, dimana siaran-siaran itu 
berisi tentang Maroko, berita teraktual yang terjadi di Maroko dan sekitarnya, dan 
yang terpenting siaran itu menyiarkan pelajaran mengenai bahasa yang digunakan 
di negara Maroko itu sendiri yakni bahasa Arab, Perancis, atau lainnya. 

2.  Membuat majalah yang merupakan tindak lanjut dari pembuatan radio khusus 
Maroko, karena tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati radio. Isi konten 
majalahnya pun tak beda jauh dengan isi siaran radio, sekali lagi yang terpenting 
ada konten pelajaran bahasa yang digunakan di maroko. Majalah ini diberikan 
gratis kepada masyarakat Indonesia. 

3. Memberikan buku pelajaran Bahasa Arab ke sekolah-sekolah di Indonesia yang 
berbasis islam secara gratis. 

4. Mengadakan event perlombaan, seperti lomba pidato bahasa Arab, lomba kesenian 
dan sebagainya yang diikuti oleh para pelajar Indonesia dan juaranya diberikan 
hadiah kunjungan ke Maroko. 

5. Mengadakan pertukaran pelajar. 
Lima poin di atas semoga bisa dilakukan oleh Maroko, dengan dukungan 

sahabatnya Indonesia, untuk mempererat hubungan persahabatan dengan kedua negara 
dalam bidang pendidikan. Terlebih lagi Indonesia dan Maroko mempunyai basis yang 
sama, yakni sama-sama negara Islam yang tentunya hubungan kerjasama dalam 
bidang pendidikan sangat berarti. Apabila lima poin di atas bisa dilaksanakan, itu bisa 
menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi Maroko di masyarakat Indonesia. 
Ketika masyarakat telah mengetahui keberadaan Maroko, mereka akan berlomba-
lomba untuk dapat menuntut ilmu di negara tersebut, dan selanjutnya diaplikasikan ke 
kehidupan mereka di Indonesia sehingga bisa membentuk Indonesia yang warganya 
berakhlak dan bermoral baik. Di lain pihak, Maroko dan Indonesia dapat menjalin 
kerjasama yang lebih lancar dan kuat di bidang-bidang lainnya seperti perdagangan, 
kebudayaan, dan pertahanan keamanan. 

Maroko, ayo tunjukkan eksistensimu...! 
 
 

Nabila Ghaida Zia, siswa SMA Negeri 1 Karangkobar, Banjarnegara 
e-mail : nabila.cutegirl@yahoo.com, nabilaghaidazia@yahoo.co.id 
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Surat Indonesia, Berperangko Maroko 
 

Oleh: Imroatus Sholihah 
 

Apa yang terlintas di benak Pembaca ketika membaca judul di atas. Pasti 
kedengaran aneh. Apakah Anda berpikir bahwa Indonesia penghasil surat, lalu 
Maroko penghasil perangko? Ataukah itu hanyalah perumpamaan saja yang sengaja 
penulis buat? Jawaban yang benar adalah yang kedua, judul di atas hanyalah 
perumpamaan untuk mengibaratkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan 
Maroko. Ibarat surat dan perangko yang saling melengkapi, begitulah pula hubungan 
antara Indonesia dengan Maroko. 

Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di 
Asia Tenggara. Sedangkan Maroko merupakan salah satu negara yang terletak di 
Afrika Utara. Coba lihatlah pada atlas, peta atau globe. Betapa jauhnya jarak antara 
dua negara ini. Tapi walau letak dua negara ini saling berjauhan, Indonesia dengan 
Maroko tetap dapat saling berhubungan dan bekerjasama di mana dua belah pihak 
sama-sama diuntungkan. Lalu bagaimana sejarah dimulainya hubungan antara 
Indonesia dengan Maroko yang terus berlanjut sampai zaman sekarang dan diharapkan 
terus berlanjut sampai di masa yang akan datang? 

Mari kita melangkah ke masa lalu dan bayangkan. Sebenarnya hubungan antara 
Indonesia dengan Maroko telah dimulai sejak Abad XIV. Pada saat itu seorang 
musyafir terkenal yang bernama Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari Maroko 
menuju Mesir, India, dan akhirnya tiba di Indonesia tepatnya di Kerajaan Samudera 
Pasai, Aceh. Lalu dilanjutkan dengan Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan salah 
satu sesepuh Walisanga juga datang dari Maroko. Mereka datang ke Tanah Air 
membawa ajaran Islam, sehingga tak lama setelah kedatangan dua orang ini, banyak 
kerajaan-kerajaan bercorak Islam mulai berdiri di Tanah Beta. 

Namun hubungan yang resmi baru dimulai pada tahun 1960 tepatnya pada 
tanggal 2 Mei. Pada saat itu Presiden Soekarno berkunjung ke Kota Rabat untuk 
bertemu dengan Raja Mohammed V. Soekarno merupakan presiden pertama yang 
datang ke negara itu setelah 4 tahun sebelumnya merdeka dari kolonial Perancis 
tepatnya pada tahun 1956. Kunjungan Presiden Soekarno tersebut merupakan awal 
hubungan diplomatik Indonesia dengan Maroko. Hubungan diplomatik kakak beradik 
ini tidak berhenti sampai di situ saja, hubungan tersebut terus berlanjut sampai 
sekarang. Berbagai kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang seperti 
bidang politik, sejarah, sosial, kebudayaan, ekonomi, pendidikan, pariwisata dan 
lainnya masih terus dilakukan. 

Namun kali ini saya hanya akan menilik dari segi pendidikan saja. Indonesia 
merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sedangkan 
Maroko merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Karena memiliki 
persamaan yang menonjol, yaitu sama-sama negara dengan mayoritas penduduk 
adalah Muslim, maka dua negara ini bekerjasama di bidang pendidikan utamanya 
dalam hal keagamaan. 

Dalam bidang pendidikan, setiap tahun Pemerintah Maroko menawarkan 15 
beasiswa kepada Indonesia melalui Departemen Agama. Dan sejak tahun 2010, 
Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Maroko menyetujui permintaan PBNU 
untuk memberikan beasiswa khusus untuk putra-putri PBNU sebanyak 10 sampai 15 
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orang setiap tahun guna belajar di institusi pendidikan yang berada di bawah 
Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Maroko, khususnya Universitas 
Qarawiyyin dan Pendidikan Tradisional (at Ta'liim al Atiiq) di Masjid Qarawiyyin. 
Selain itu Warga Negara Indonesia juga dibebaskan dari visa untuk masuk ke negeri 
matahari terbenam ini, yang manfaatnya masih bisa kita rasakan hingga sekarang 
terutama bagi para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Maroko. 

Namun jatah yang diberikan Maroko, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh 
Indonesia. Hal ini terbukti dengan kurang maksimalnya kedatangan mahasiswa 
Indonesia ke Maroko sesuai kuota tersebut. Selain itu, Indonesia juga kurang 
selektifnya dalam memilih utusan-utusan penuntut ilmu, sehingga tidak sedikit 
mahasiswa yang kurang maksimal dalam belajar di Negeri Seribu Benteng ini. 

Hal tersebut membuktikan bahwa kerjasama antara Indonesia dengan Maroko di 
bidang pendidikan sampai saat ini, sebenarnya belum berjalan maksimal. Hal ini 
dikarenakan masih banyaknya kendala yang menghambat terwujudnya kerjasama 
tersebut. Padahal, sebenarnya banyak potensi di bidang pendidikan yang dapat 
dikerjasamakan antara dua belah pihak. 

Contoh potensi yang dapat dikembangkan Indonesia, yaitu tulisan-tulisan dari 
para pemikir (ulama) Indonesia. Namun karena minimnya tulisan-tulisan dari para 
pemikir (ulama) yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Internasional seperti 
bahasa Inggris dan bahasa Arab, membuat negara-negara lain tidak mengenal 
Indonesia. Hal ini tentu saja membuat orang-orang asing beranggapan bahwa 
peradaban Indonesia belum kuat. 

Karena itu salah satu universitas di Indonesia yang bernama Universitas Islam 
Sultan Agung Semarang (disingkat “Unissula”) mengambil peran untuk menjembatani 
keterbatasan kerjasama tersebut dengan banyak melakukan kerjasama di bidang 
pendidikan dengan pusat peradaban di dunia, termasuk dengan 4 universitas di 
Maroko, yang salah satunya adalah Universitas Sidi Mohammed Ben Abdallah di Kota 
Fez, Maroko. 

Sudah saatnya Indonesia memperbanyak referensi budaya dalam pengembangan 
peradaban bangsa. Banyak masyarakat kita yang menjadikan Mesir dengan 
Universitas Al Azhar-nya sebagai referensi keilmuan. Namun, tak begitu 
memperhitungkan Maroko sebagai salah satu negara Afrika Utara yang turut memberi 
sumbangan bagi peradaban dunia. Karena itu untuk tahap awal Unissula memilih 
bekerjasama dengan Maroko. 

Kemauan Unissula untuk menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di 
Maroko, tentu saja dapat meningkatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan 
Maroko, yang selama ini belum terjalin dengan baik. Saat ini, Maroko sedang 
mengambil langkah peradaban komunikatif sesuai permintaan dan kebijakan 
pemerintah. Karena itu, kini Maroko lebih terbuka untuk menjalin kerjasama, terutama 
bidang pendidikan dengan negara lain. Hal ini merupakan peluang emas bagi negara 
Indonesia, apalagi saat ini Maroko telah menerapkan pendidikan gratis bagi seluruh 
Warga Negara Maroko, mulai dari S1 hingga S3. 

Hubungan kerjasama di bidang pendidikan tersebut masih terus berlanjut hingga 
sekarang. Baik pihak Indonesia maupun pihak Maroko, keduanya sama-sama 
diuntungkan dengan hubungan kerjasama tersebut. Apalagi baru-baru ini, salah 
seorang mahasiswa Indonesia yang bernama Arwani Syaerozi MA, menjadi peraih 
gelar Doktor termuda dari Universitas Mohammed V Rabat di Maroko, setelah 
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menjalani sidang disertasi Doktoral di Auditorium Fakultas Adab dan Humaniora 
Universitas Mohammed V Rabat, pada hari Kamis tanggal 9 Juni lalu. Hal ini tentunya 
merupakan prestasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia.  

Karena itu untuk ke depannya diharapkan hubungan antara Indonesia dengan 
Maroko tetap dipertahankan agar saling menguntungkan seperti layaknya surat dan 
perangko yang saling melengkapi kekurangan, saling membutuhkan, dan tentunya 
saling menguntungkan. 
 
 

Imroatus Sholihah, pelajar SMA Vidatra Bontang 
e-mail: ima_urusai@yahoo.com dan ima.urusai@gmail.com 
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Bersama Sahabat Karib: 
Refleksi 51 Tahun Relasi RI-Maroko 

 
Oleh: Putu Ari Sri Lestari Eka Ningsih 

 
Setiap manusia memiliki kepribadian dan ciri khas yang berbeda. Hal itu 

merupakan cerminan kodrat manusia sebagai mahluk individu. Meski demikian, 
manusia juga merupakan mahluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang 
lain. Begitu juga halnya dengan negara. Pergerakan kehidupan suatu negara tidak akan 
bisa berjalan seimbang, tanpa jalinan kerjasama dengan negara lain. Konsep itulah 
yang menjadi salah satu dasar terbentuknya hubungan diplomatik antarnegara. Salah 
satunya seperti hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kerajaan Maroko. 

Jika dirunut dari catatan sejarah, Kerajaan Maroko yang terletak di kawasan 
Afrika Utara ini mempunyai latar belakang sejarah yang hampir sama dengan 
Indonesia. Negara yang terkenal dengan sebutan Negeri Matahari Terbenam itu 
sempat merasakan pahitnya penjajahan oleh sejumlah bangsa asing dari Benua Eropa. 
Bedanya, jika Indonesia dijajah oleh Belanda, Kerajaan Maroko merupakan bekas 
jajahan Spanyol dan Perancis. Perlawanan rakyat Maroko untuk terbebas dari 
belenggu penjajahan juga nyaris sama seperti perlawanan para pejuang Indonesia 
merebut kemerdekaan. Meski lintas benua, ternyata keduanya sama-sama memiliki 
latar belakang perjuangan yang mirip. Khususnya dalam hal melepaskan diri dari 
getirnya penjajahan. 

Kesamaan lain antara Indonesia dengan Maroko adalah mayoritas penduduknya 
memeluk agama Islam. Sejarah penyebaran agama Islam di Maroko melewati jejak 
yang panjang. Menurut sejarahnya, pada abad kedua Masehi, mayoritas penduduk 
yang mendiami wilayah Maroko awalnya memeluk agama Yahudi dan Kristen. 
Namun semua itu berubah, menyusul jatuhnya kekuasaan Afrika Utara oleh pasukan 
Ummayah, yang membawa ajaran Islam. Pasca peralihan kekuasaan itu, rakyat 
Maroko beramai-ramai memeluk agama Islam. Kesamaan inilah yang akhirnya 
mempersatukan dua negara (Indonesia dengan Maroko) dalam ikatan hubungan 
sejarah, budaya, dan kini hubungan diplomatik. 

Bermula dari jejak Ibnu Batutah di Indonesia, keduanya sudah dapat dikatakan 
menjalin hubungan persahabatan. Ibnu Batutah adalah seorang pengembara Muslim 
yang berasal dari Kerajaan Maroko. Dalam pengembaraannya, Ibnu Batutah telah 
mengunjungi hampir 44 negara selama 30 tahun. Khusus di Indonesia, Ibnu Batutah 
pernah singgah di daerah Sumatra. Kemudian, jalinan kerjasama secara resmi ditandai 
dengan penyerahan surat kredensial oleh Dubes Nazir Pamontjak kepada Raja Maroko 
King Mohammed V pada tanggal 19 April 1960 silam. Dubes Nazir Pamontjak 
sebenarnya adalah Duta Besar Indonesia di Manila (Filipina). Namun, kala itu Nazir 
ditunjuk sebagai ketua “misi khusus” antara Indonesia dan Maroko. Misi khusus 
tersebut adalah persiapan kunjungan Presiden Soekarno ke Maroko. Ini merupakan 
langkah awal dari kerjasama bilateral Indonesia dan Maroko. 

Hubungan dua negara dilanjutkan melalui organisasi Gerakan Non Blok (GNB) 
sebagai tindak-lanjut dari Konferensi Asia Afrika (KAA). Seiring berjalannya waktu, 
hubungan keduanya semakin akrab dan akhirnya bersahabat karib. Persahabatan 
Indonesia dan Maroko berlanjut hingga berimbas ke berbagai sektor kehidupan. Mulai 
dari bidang pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, agama, dan lain-lain. 
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Kini, 51 tahun sudah Indonesia menjalin persahabatan dengan Maroko. 
Tentunya, 51 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menapaki jalan bersama. 
Kerjasama selama setengah abad yang telah dijalin sudah menunjukkan hasil yang 
cukup gemilang. Salah satunya pada sektor kerjasama bidang pendidikan. Harus 
diakui, pada sektor ini, Maroko ikut berperan memajukan pendidikan di Tanah Air. 
Terbukti dengan gelontoran beasiswa kepada 15 pelajar Indonesia untuk belajar di 
Maroko, setiap tahunnya. 

Selain itu, Indonesia dengan Maroko juga telah lama melaksanakan pertukaran 
pelajar dan tenaga pendidik antar dua negara. Sementara itu, di bidang agama, 
Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi Maroko. Di mana, Indonesia merupakan negara 
dengan mayoritas Islam dan sekaligus negara demokrasi, yang dapat menggabungkan 
keduanya sehingga berjalan selaras. Kenyataan ini dapat membuat Indonesia dan 
Maroko berjalan beriringan demi tujuan bersama. 

Kerjasama terjalin pada bidang kebudayaan. Ini dibuktikan digelarnya Festival 
Teater Internasional Pemuda Indonesia di Maroko. Pada festival tersebut, disuguhkan 
cerita rakyat “Ande-Ande Lumut” dengan versi yang berbeda. “Ande-Ande Lumut” 
yang dipentaskan di Maroko diaransemen ulang pada bagian bahasa, yaitu 
menggunakan bahasa Arab. Menakjubkan, pementasan ini mampu mengulang 
kesuksesan pementasan teater sebelumnya, yang juga digelar di Maroko, yakni 
“Ramayana” berbahasa Arab. Dari pementasan tersebut, terlihat bagaimana 
antusiasme masyarakat Maroko terhadap kebudayaan Indonesia. 

Kehangatan jalinan kerjasama antar dua negara juga terlihat dari cara Maroko 
“mengistimewakan” rakyat Indonesia. Setiap warga Indonesia yang masuk ke Maroko, 
dibebaskan dari biaya visa. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia. 
Tapi sayang, kesempatan langka tersebut jarang dimanfaatkan oleh masyarakat 
Indonesia. Hal itu tak lepas dari minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang 
hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Maroko. Sungguh sangat disayangkan 
tentunya, mengingat sangat besar “kasih sayang” Maroko terhadap Indonesia. 
Kemudahan seperti itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat 
Indonesia. Jika tidak, maka semua “kasih sayang” yang diberikan Maroko akan 
terbuang percuma. 

Dari semua ulasan tersebut, dapat tergambar dengan jelas bagaimana dekatnya 
hubungan antara Indonesia dengan Maroko. Bahkan, tidak menutup kemungkinan 
antara Indonesia dengan Maroko dapat mempererat tali persaudaraan dengan 
membentuk Uni Indonesia-Maroko. Tapi membentuk Uni Indonesia-Maroko tentu 
bukan perkara mudah. Mengingat jarak Maroko dan Indonesia terbentang sangat jauh. 
Selain itu, sejumlah perbedaan yang melekat pada diri Indonesia dengan Maroko juga 
merupakan salah satu kendala utama. 

Meski demikian, jarak dan perbedaan bukanlah halangan untuk dapat melangkah 
bersama. “Melangkah bersama sabahat karib” slogan itu setidaknya dapat digunakan 
sebagai motivasi untuk mempererat jalinan kerjasama yang saling menguntungkan 
antar dua negara. 
 
 

Putu Ari Sri Lestari Eka Ningsih, pelajar SMAN 2 Semarapura 
e-mail: ari.lestari95@yahoo.com 
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Maroko dari Kacamata Sederhana Seorang Siswa 
 

Oleh: Ayu Apriyani 
 

Maroko, sebuah negeri jauh di ujung sana, negeri yang juga belum pernah 
kudatangi. Aku mencari beberapa sumber mengenai negeri ini, negeri yang ternyata 
berada di dataran Afrika. Negeri ini menawarkan banyak pesonanya baik di bidang 
wisata maupun bidang lain, negeri yang memerdekakan diri setelah mengirimkan 
delegasi tak resminya untuk mengikuti Konferensi Asia-Afrika yang digelar di 
Bandung 18-24 April 1955, negeri yang ternyata memiliki hubungan sejarah dengan 
negara kita bukan seperti Belanda, Jepang atau Portugis yang pernah menjajah kita 
melainkan negeri yang menghargai kita seperti saudara kandung yang telah 
menginspirasi mereka untuk memerdekakan diri. Negeri ini sangat menghargai kita, 
menghargai pemimpin pertama negara Indonesia. Bukti penghargaan negara ini adalah 
adanya Rue (jalan) Bandung, Rue Jakarta serta Rue Soekarno yang berada di jantung 
Kota Rabat. 

Maroko dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan yakni sama-sama negara 
berkembang yang mayoritas penduduknya Muslim, sama-sama memiliki masyarakat 
yang beragam dan sama-sama negara yang pernah dijajah bangsa Eropa, Indonesia 
pernah dijajah Belanda dan Portugis. Sementara Maroko pernah dijajah negara 
Perancis. 

Sebagai seorang siswa bidang pendidikan merupakan hal menarik untuk dibahas 
mengenai negeri ini, negara berbentuk monarki konstitutional ini berada pada letak 
geografis yang cukup strategis dan berdekatan dengan Eropa yang pasti akan 
memberikan banyak manfaat bagi negara kita, apabila bekerjasama dengan negara 
yang beribukota Rabat. 

Kerjasama antara Indonesia dan Maroko telah dilakukan sejak lama di bidang 
perdagangan, pendidikan dan lain-lain. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di 
bidang pendidikan antara lain pemberian beasiswa dari pemerintah Maroko kepada 
palajar-pelajar Indonesia yang ingin menuntut ilmu di negara bekas jajahan Perancis. 
Sayangnya jumlah pelajar Indonesia di Maroko tak sebanyak jumlah pelajar di negara 
pemberi beasiswa lainnya. Hal ini dikarenakan minimya informasi mengenai Maroko 
sebagai negara pemberi beasiswa. 

Banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di luar negeri, 
kebanyakan dari para pelajar Indonesia yang berada di luar negeri memperoleh 
beasiswa selama berada di negara studi, beberapa negara yang memiliki cukup banyak 
pelajar Indonesia seperti Belanda, Jepang, Jerman, Mesir dan masih banyak lagi. 
Memproleh kesempatan belajar di negeri asing pasti sangat didambakan semua orang, 
apalagi jika mereka melanjutkan studi dengan beasiswa. Selain biaya hidup mereka 
dibiayai, mereka juga memperoleh banyak pengalaman dan kesempatan untuk 
mengenal dunia luar selain negeri asalnya. 

Negara-negara Afrika dan Timur Tengah terkenal dengan studi kajian Islam 
yang mendalam, seperti Mesir, Yaman dan juga Maroko. Hal inilah yang 
menyebabkan sebagian pelajar Indonesia yang berada di Maroko mengambil studi 
kajian Islam. Padahal kenyataannya, banyak pelajar asing yang memilih belajar ilmu-
ilmu eksak di universitas-universitas yang ada di Maroko. Masyarakat Indonesia telah 
terlanjur mencap negara-negara Afrika dan Timur Tengah hanya cocok untuk 
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mendalami ilmu kajian Islam saja. Padahal jika kita jeli mencari informasi mengenai 
negara tersebut, kita bisa mengetahui Maroko dapat menjadi salah satu negara tujuan 
studi guna mempelajari ilmu eksakta. 

Para pelajar Indonesia yang berada di Maroko, dapat memproleh banyak 
manfaat. Negara yang memiliki 4 musim ini berada di dataran Afrika dan berbatasan 
dengan daratan Eropa. Hal ini menyebabkan Maroko kaya akan budaya dan bahasa, 
selain bisa memperlancar Bahasa Arabnya, para pelajar Indonesia juga bisa 
mempelajari bahasa Perancis yang merupakan bahasa kedua di negara tersebut. Selain 
kesempatan mengunjungi negara-negara Eropa yang berbatasan dengan Maroko 
seperti Spanyol, kesempatan menjelajah sejarah peradaban Islam di wilayah sekitarnya 
juga terbuka lebar. 

Di Maroko terdapat salah satu masjid tertua di dunia, dengan mengunjungi 
tempat-tempat wisatanya yang menawarkan banyak sejarah di balik bangunannya. 
Coba lihat apa yang difikirkan oleh orang-orang Indonesia jika ditanyakan tentang 
Maroko, sebagian dari mereka hanya berujar “negara di Timur Tengah” atau ada juga 
yang berkata “itu model rumah, yang kayak Mediterania rumah-rumah Maroko”. 
Sebagian besar dari kita belum mengenal banyak tentang negeri para ulama itu. Hal ini 
mungkin karena kurangnya sosialisasi oleh para pelajar kita yang pernah ke sana, juga 
karena kurangnya sosialisasi dan tempat bertanya masyarakat mengenai negara 
tersebut di dalam negeri. 

Kerjasama dalam bidang pendidikan penting halnya dan sangat bermanfaat bagi 
perkembangan negara kita, dengan pengalaman yang dimiliki para generasi muda 
dapat mengetahui perkembangan zaman, dapat mengikuti proses perkembangannya 
sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat lebih mudah untuk 
dicapai. Program beasiswa yang ditawarkan Maroko bisa menjadi salah satu sarana 
pengembangan diri para pelajar Indonesia untuk lebih mandiri, cerdas, berpandangan 
luas dan memiliki pengalaman pergaulan internasional. Hal-hal seperti itu akan lebih 
memudahkan bangsa kita untuk lebih baik ke depannya, semoga kesempatan untuk 
belajar ke luar negeri dapat terbuka selebar-lebarnya bagi para pelajar Indonesia 
khususnya dari negara Maroko. 

Semoga para pelajar Indonesia dapat semakin cerdas dan jeli dalam melihat, 
menilai dan menentukan program beasiswa, sehingga semakin banyak jumlah pelajar 
yang memiliki kualitas akademis yang lebih baik. Belajar ke Maroko? Kenapa tidak? 
 
 

Ayu Apriyani, pelajar SMA N 1 Batanghari, Jambi 
 e-mail: mynameisayu23@yahoo.com 
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Mencontoh Maroko dalam Melahirkan Pemain Sepakbola 
 

Oleh: Teguh Heru Samekto 
 

Maroko, sebuah negara Muslim yang berada di Benua Afrika. Maroko bukanlah 
negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar, layaknya 
Amerika Serikat ataupun negara-negara di daratan Eropa. Sebagian besar wilayah 
negara ini ditutupi oleh gurun-gurun pasir kering yang sangat luas. Tidak banyak 
orang tahu letak dan bagaimana kondisi dari negara yang berpenduduk tidak lebih dari 
40 juta jiwa ini. Meskipun tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik dunia, tapi 
Maroko memiliki kekuatan besar di bidang olahraga terutama sepak bola. 

Para pecinta bola pasti mengenal pemain-pemain sepakbola yang bermain di 
liga-liga ternama Eropa bersama klub-klub elit dan memiliki nama besar. Bahkan 
mereka juga hafal daftar pemain klub-klub elit tersebut seperti Chelsea, Manchester 
United, Barcelona, Real Madrid, dan sebagainya. Tapi apakah mereka tahu asal negara 
dari sebagian pemain-pemain tersebut? Mungkin tidak, karena mereka tidak 
memandang dari negara mana pemain itu berasal, yang penting pemain tersebut 
bermain bagus, pasti akan dikenal banyak orang. 

Para football lovers pasti mengenal pemain setenar Marouane Chamakh. Ya, 
bintang muda yang bersinar akhir-akhir ini bersama The Gunners Arsenal sudah 
menyita perhatian para pecandu bola di dunia. Permainannya yang memukau di lini 
depan skuad besutan Arsene Wenger tersebut mampu mengisi kekosongan yang 
ditinggalkan Robin Van Persie saat dibekap cidera. Bahkan ada yang menyebut tipikal 
permainannya mirip dengan mantan pemain Arsenal dan bintang Timnas Perancis 
Robert Pires. Tapi, apakah football lovers tahu asal negara Chamakh yang 
sesungguhnya? Mungkin tidak, karena mereka mungkin tahunya kalau Chamakh 
berasal dari Perancis. Padahal dia adalah orang Maroko asli yang berimigrasi ke 
Perancis. 

Selain Chamakh masih banyak lagi pemain-pemain Maroko yang bermain di 
liga-liga Eropa, antara lain Tarik Sektioui asal PSV, Mounir El Hamdaoui asal Ajax, 
Abdoulay Konko asal Sevilla dan Khalid Sinouh asal FC Utrecht serta masih banyak 
lagi. Di dalam negeri pun ada beberapa pemain asing yang bermain di Liga Super 
Indonesia seperti Redouane Barkaoui yang pernah membela Persib Bandung, Pelita 
Jaya Karawang, dan kini membela klub kebanggan masyarakat Lamongan, Persela. 
Ada juga pemain yang pernah membela Arema Indonesia FC yakni Tarik El Janaby. 

Begitu banyak pemain-pemain bola asal Maroko yang memiliki bakat luar biasa, 
jika dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia sangatlah jauh levelnya. Ranking 
timnas Indonesia yang sekitar 120-an juga masih kalah jauh dengan ranking timnas 
Maroko yang sekitar 30-an. Itu terjadi karena Maroko selalu melakukan pembibitan 
pemain bola dengan baik. Bibit-bibit tersebut dilatih dengan porsi dan pola sentuhan 
layaknya pemain-pemain profesional. Hal tersebutlah yang tidak dilakukan oleh 
Indonesia dalam mencetak pemain-pemainnya. Karena minimnya fasilitas dan sistem 
pembelajaran. Padahal jika dilihat, kita memiliki SDM pelatih yang sangat melimpah 
dan mumpuni. Tapi sayang, kelebihan itu tidak dibarengi dengan sistem pelatihan 
yang tepat, sehingga kita sulit dalam mencetak pemain-pemain berkualitas. 

Sebab itulah saat ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan proses 
naturalisasi terhadap pemain keturunan dan pemain asing yang bermain di Indonesia. 
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Padahal jika itu dilakukan, berarti pemerintah sedikit mengabaikan pengembangan 
pemain lokal sejak usia dini yang seharusnya menjadi tonggak dasar dalam 
membangun timnas yang kuat. Boleh saja jika pemerintah menaturalisasi satu dua 
pemain dengan tujuan untuk menjadikan contoh dan teladan bagi pemain-pemain 
muda dalam perkembangan skill dan teknik mereka. Tetapi akan percuma jika tujuan 
naturalisasi dengan sebanyak-banyaknya untuk membangun skuad timnas yang kuat. 
Karena itu akan membunuh masa depan pemain-pemain muda lokal penerus Timnas 
Garuda. 

Belum lagi dengan masalah kerusuhan di dalam induk persepakbolaan Indonesia 
(PSSI) yang menjadi hambatan bagi kemajuan sepak bola di negeri ini. Para petinggi 
di organisasi itu selalu berpidato dengan alasan untuk perkembangan sepakbola 
nasional. Padahal ujung-ujungnya ternyata ada praktik politik uang di belakangnya. 
Mereka ngotot mendukung beberapa pihak yang maju sebagai Ketua dan Wakil Ketua 
PSSI yang sudah jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Mungkin yang ada dalam pikiran 
mereka adalah uang yang akan didapat setelah calon yang mereka usung terpilih jadi 
tokoh nomor wahid di PSSI. 

Begitu banyak masalah yang menimpa persepakbolaan negeri ini, sehingga 
membuat nasib sepakbola Indonesia tidak jelas arah. Seharusnya untuk membangun 
sepakbola Indonesia menjadi lebih baik, bukan hanya pemain dan pelatih yang harus 
bekerja ekstrakeras, tetapi peran penting juga harus dipikul petinggi sepakbola 
Indonesia dengan dukungan segenap masyarakat Indonesia. Bukan malah kerusuhan 
di antara para petinggi sepakbola Indonesia kerusuhan suporter yang mesti 
ditingkatkan. 

Adanya kerjasama Indonesia-Maroko di semua bidang ini, seharusnya bisa kita 
ambil manfaat dengan mempelajari sistem pelatihan pemain-pemain bola di Maroko. 
Karena hal itulah yang terpenting untuk pembinaan pemain muda Indonesia dalam 
upaya pembangunan Timnas Garuda Indonesia yang tangguh dan mampu bersaing di 
tingkat Asia, bahkan dunia. Bukannya malah memperbanyak menaturalisasi pemain 
asing, malah lebih bagus jika pemain kita banyak dinaturalisasi negara lain layaknya 
pemain-pemain Maroko. Agar kita bisa bangga terhadap sepakbola Indonesia, bukan 
malah bangga atas maraknya kerusuhan sepakbola di negeri tercinta ini. Semoga saja 
hal itu bisa terwujud di masa mendatang. 
 
 

Teguh Heru Samekto, pelajar SMAN 1 Gresik 
e-mail: herupamungkas69@yahoo.co.id 
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Hubungan Ekonomi Indonesia–Maroko 
 

Oleh: Dhika Suci 
 

Ekonomi adalah hal yang paling penting dalam pembahasan mengenai kemajuan 
suatau negara. Dari sisi ekonomilah masyarakat dunia dapat mengetahui bagaimana 
tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dan memiliki daya tarik tersendiri 
dalam mempelajari tingkat perekonomian suatu negara. Contohnya perkembangan 
perekonomian di Maroko. Maroko merupakan negara yang terletak di ujung barat 
Afrika. Negara di Afrika ini adalah yang paling terdekat dengan Eropa. Hanya dengan 
melalui selat Gibraltar dari Maroko yang kurang lebih 14 Km kita bisa sampai ke 
Negara Spanyol.  

Maroko adalah negara yang memiliki julukan “al-Mamlaka al-Maghribiya” 
yang dalam bahasa Indonesia berarti kerajaan barat. Maroko memiliki kurang lebih 
1.600 Km perairan di lepas pantai. Maroko juga memiliki pelabuhan utama yang 
merupakan pelabuhan terbesar dan terlengkap di Afrika. Adanya pelabuhan ini, 
tentunya sangat memudahkan negara ini dalam melakukan transaksi perdagangan 
antarnegara. Selain itu, seperti halnya Indonesia Maroko memiliki tingkat 
perkembangan kegiatan ekonomi di sektor pertanian yang cukup besar. Komoditi 
ekspor utama dari negara ini adalah gandum dan buah sitrun. Sektor peternakan juga 
tak bisa dilupakan, karena negara ini adalah pemasok biri-biri dan wol yang 
dihasilkannya terbesar di Afrika. Pemerintah Maroko sangat memperhatikan sektor 
industri. Industri tambang fosfat di Kouribga berkembang pesat. 

Perkembangan ekonomi yang cukup pesat terbukti peningkatan tingkat 
perekonomian di Maroko sebesar 4,9 % pada tahun 2009. Dan PDB diproyeksikan 
akan mencapai jumlah 5 % pada tahun 2011. Maroko telah mengadakan tingkat inflasi 
ke tingkat negara industri selama dekade terakhir. Inflasi turun dari 3,9 % di tahun 
2008 menjadi 1 % pada tahun 2009, terutama karena jatuhnya harga pangan lokal dan 
dunia. Inflasi diproyeksikan berkisar sekitar 1 % untuk tahun 2010 dan untuk 
mencapai 2 % pada tahun 2011. 

Dari pemaparan di atas, mungkin kita cukup tercengang dengan kondisi Maroko 
saat ini. Padahal di masa lampau, Maroko adalah negara yang berjuang mendapatkan 
kemerdekaan karena bertahun-tahun dijajah Perancis dan Spanyol. Kebebasan dan 
peran wanita dalam kegiatan ekonomi pun sangat dibatasi. Jangankan untuk berperan 
bagi negara, keluar dari rumah pun wanita pada saat itu dilarang keras. Berkat 
kegigihan masyarakat Maroko, akhirnya Maroko muncul sebagai negara yang 
merdeka. 

Ternyata di balik kesuksesan ekonomi Maroko tersebut, negara Indonesia telah 
melakukan hubungan ekonomi yang cukup baik dengan Maroko. Bukan baru-baru ini 
saja hubungan kerjasama ekonomi itu terjadi, melainkan telah bertahun-tahun yang 
lalu. Kerjasama dalam bidang perekonomian, khususnya perdagangan telah dilakukan 
Indonesia dan Maroko pada tanggal 22 Juli 1988. Kerjasama tersebut dinamai trade 
agreement between the government of Republic Indonesia and the Kingdom of 
Morocco. Atau dapat dijelaskan sebagai perjanjian kerjasama dalam bidang 
perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Maroko. Tidak hanya sampai di tahun 
itu saja, nyatanya sampai saat ini kerjasama perekonomian dengan Maroko masih 
terus berlanjut. Dan pada tahun 2008 dilakukan persetujuan mengenai penghindaran 
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pajak berganda dan pencegahan pengelakkan pajak atas pajak penghasilan yang 
sampai saat ini masih dalam taraf ratifikasi. 

Perbedaan letak geografis yakni Maroko di Benua Afrika dan Indonesia tidak 
menghalangi hubungan bilateral antara dua negara tersebut. Malah bukan hanya dalam 
bidang perekonomian, berbagai bentuk kerjasama Indonesia–Maroko juga dilakukan 
dalam berbagai bidang. Seperti misalnya bidang politik, penerbangan, dan bidang 
pendidikan. Makin membuat hubungan dua negara ini menjadi semakin mesra. 

Melangkah di jalan yang menjunjung nilai persamaan, dua negara ini memiliki 
cukup banyak persamaan dalam bidang perekonomian. Semisal dua negara ini sangat 
menitikberatkan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian mereka, dan 
menggunakan pelabuhan sebagai jantung perekonomian mereka. Selain itu latar 
belakang agama pun menjadi kunci keberhasilan kerjasama Indonesia dan Maroko. 
Maroko yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, begitu pula dengan 
Indonesia, memunculkan sebuah pemikiran untuk membangun perekonomian negara 
berdasar ajaran Islam. Tak ketinggalan, adanya paham yang sama antara dua negara 
tersebut bahwa kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh 
perkembangan sektor ekonomi. 

Salah satu manfat yang diambil selama lebih dah 50 tahun hubungan bilateral 
Indonesia–Maroko adalah makin meningkatnya tingkat perekonomian di negara 
masing-masing, dan juga kedua negara dapat terus mempelajari kelebihan dan 
kekurangan masing-masing demi peningkatan kualitas negaranya. Seperti misalnya 
Indonesia dapat belajar dari Maroko bagaimana Raja Mohammed VI sangat konsisten 
menerapkan reformasi, liberalisasi dan modernisasi untuk mendorong pertumbuhan 
dan menciptakan lapangan pekerjaan. Sebaliknya, Maroko pun dapat belajar dari 
Indonesia bagaimana cara mengembangkan sektor kerajinan seperti kerajinan ukir 
kayu dan lainnya menjadi penunjang dalam perekonomian, sehingga di kemudian hari 
tidak hanya mengandalkan pertanian atau perindustrian saja. 

Tapi, janganlah Indonesia–Maroko menjadi terbuai dalam hubungan baik 
mereka saat ini. Karena tantangan ke depan pasti akan lebih sulit. Posisi dua negara 
yang masih merupakan negara berkembang harus menjadi pelecut semangat untuk 
terus meningkatkan taraf perekonomian agar dapat berpengaruh bagi perekonomian 
dunia. Masih banyak sektor yang belum optimal dilakukan dalam program kerjasama 
kedua negara, antara lain pemanasan global, krisis energi, dan lain-lain, yang akhirnya 
nanti akan memberikan dampak positif bagi dua negara. Semoga hubungan ini tidak 
akan terganggu oleh hal-hal negatif, baik dari dalam maupun dari luar, yang dapat 
merusak tatanan hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik. 
 
 

Dhika Suci Islamy, pelajar SMA Negeri 5 Bekasi 
e-mail: dhikasuci@rocketmail.com 
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Menanti Kerjasama Pariwisata Indonesia-Maroko 
 

Oleh: I Made Rumadi Putra 
 

Indonesia, salah satu negara demokrasi yang berada di wilayah Asia Tenggara, 
bagian timur dari Benua Asia. Sedangkan Maroko adalah negara kerajaan yang berada 
di wilayah Afrika Utara atau bagian barat dari Benua Afrika yang sering disebut 
dengan Maghribi (Negeri Matahari Terbenam). 

Jarak dua negara yang melebihi sekitar sepertiga lingkaran dunia tidak 
menghalangi hubungan kerjasama antara dua negara. Bahkan hubungan tersebut telah 
dimulai sejak awal kemerdekaan dua negara tersebut. Maroko sering menyebut 
Indonesia sebagai "akh syaqiq" (saudara kandung) dikarenakan kedekatan antara dua 
negara. 

Hubungan bilateral Indonesia–Maroko telah berlangsung selama lebih dari 50 
tahun. Pada tahun 1965, Indonesia telah membuka KBRI di Rabat. Namun karena 
kondisi krisis keuangan negara, pada tahun 1967 KBRI Rabat ditutup sementara. 
Setelah melewati kurun waktu 19 tahun, KBRI Rabat dibuka kembali dan beroperasi 
penuh sejak tahun 1986 hingga kini. 

Adapun peluang untuk meningkatkan hubungan dua negara cukup besar 
mengingat Indonesia dan Maroko menganut kebijakan moderat dan merupakan 
anggota organisasi internasional seperti PBB, OKI, GNB, Kelompok-77 dan Komite 
Al-Quds. 

Selama ini Maroko selalu bersikap positif terhadap posisi Indonesia maupun 
dalam menyikapi setiap perkembangan yang terjadi di Tanah Air. Hal ini tentunya 
perlu terus dijaga melalui pendekatan secara berkesinambungan agar Maroko tetap 
mempertahankan sikap positifnya terhadap Indonesia. Usaha-usaha untuk 
meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Maroko senantiasa terus dilakukan 
dengan berbagai cara. Misalnya promosi budaya Indonesia, kerjasama bidang 
pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. 

Potensi alam Maroko sangatlah indah seperti pemandangan Pegunungan Atlas, 
indahnya Laut Mediterania dan menyimpan berbagai hasil peradaban Islam yang 
dijuluki “Tanah Tuhan” yang tentunya sangat megah dan sangat cocok digunakan 
sebagai salah satu tujuan wisata rohani. Negara yang terletak di belahan utara Afrika 
dengan Laut Atlantik dan Selat Gibraltar yang memisahkan Benua Afrika dan Eropa, 
tentu sangat strategis digunakan sebagai jalur penerbangan pariwisata dari Indonesia-
Maroko-Eropa. Begitu pula sebaliknya. Sjachwien Adenan, mantan Duta Besar RI 
untuk Maroko, menjelaskan bahwa letak Maroko dengan Spanyol yang hanya 
dipisahkan Selat Gibraltar, bisa menjadi alternatif wisata dan pintu masuk ke Benua 
Eropa. “Perjalanan udara dari kota wisata Maroko, Casablanca, ke Madrid cuma satu 
jam penerbangan, atau ke Paris atau Amsterdam hanya memakan dua-tiga jam. Ini 
bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk Eropa,” ujarnya. 

Sjachwien menambahkan Maroko telah memanfaatkan momentum Piala Dunia 
Afrika Selatan 2010 dengan membangun bandar udara di Casablanca sebagai 
penghubung antara Afrika dengan Eropa. Pada 2008, Qatar Airlines telah membuka 
jalur penerbangan antara Casablanca dan Denpasar dengan transit di Doha. Ini 
seharusnya diperhatikan. Karena adanya fasilitas tersebut, tidak hanya memajukan dua 
kota tersebut, tapi juga diharapkan berpengaruh kepada kawasan di sekitarnya. 
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Selain itu, Indonesia amat beruntung mendapatkan perjanjian bebas visa dengan 
Kerajaan Maroko sebagai hasil timbal-balik dukungan pemerintah Indonesia terhadap 
kemerdekaan Maroko. Hal ini sangat menarik, ini dapat dijadikan daya tarik bagi 
wisatawan Indonesia-Maroko untuk kerjasama pariwisata. Bila dilihat dari rute 
penerbangan yang sangat strategis yaitu bila wisatawan Indonesia hendak pergi ke 
Eropa, mereka bisa menggunakan rute yang transit di Maroko. Di sana tidak ada 
salahnya mereka mengunjungi maroko setelah itu baru ke Eropa. Ataupun ke Eropa 
terlebih dahulu baru ke Maroko, karena ada jalur penerbangan Casablanca-Madrid, 
Casablanca-Paris, yang tidak memakan banyak waktu, karena hanya dipisahkan Selat 
Gibraltar. 

Bagi orang Indonesia, tidaklah sulit untuk pergi ke Maroko. Kita ketahui 
Maroko adalah salah satu tujuan mahasiswa Indonesia untuk mengenyam pendidikan 
Islam. Sehingga sambil mengenyam pendidikan keluarganyapun dapat diajak 
berwisata ke Maroko. Misalnya wisata rohani. Sebab kita ketahui, di Maroko banyak 
hasil peradaban Islam, negara yang dijuluki sebagai “Tanah Tuhan” yang tentunya 
sangat cocok untuk wisata rohani. 

Dalam sebuah pertemuan Indonesia-Maroko yang membicarakan penjajakan 
kerjasama antar universitas, Dubes RI untuk Maroko, Tosari Widjaja berharap 
Universitas Al-Akhawayn dapat menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Sultan 
Agung, Semarang. Pihak universitas berharap, KBRI dapat menghadirkan tokoh-tokoh 
dunia pendidikan dan pemikir Indonesia untuk memberikan kuliah umum atau seminar 
ke-Indonesia-an bagi para mahasiswa. Dengan adanya kerjasama ini, maka akan 
banyak pula orang Indonesia yang berkunjung ke Maroko, misalnya dalam rangka 
studi banding dan program pertukaran pelajar. Dalam program ini dapat diselipkan 
kegiatan wisata pendidikan dan rohani keliling negara Maroko untuk menikmati 
kereligiusan dan keindahan alam maupun budaya negara tersebut. 

Beberapa waktu lalu Indonesia turut berpartisipasi dalam rangka Festival Teatre 
International untuk Pemuda ke XI di Taza, Maroko, Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Rabat, menampilkan Sendratari Ramayana dengan berbagai macam 
improvisasi alias sedikit menyimpang dari aslinya. Pertama dalam sejarah, kisah 
Ramayana dipagelarkan dalam bahasa Arab yang dipentaskan oleh masyarakat 
Indonesia di Maroko. Sebagian besar pemainnya adalah mahasiswa Indonesia yang 
tergabung dalam wadah PPI Maroko. 

Dengan adanya pegelaran seni dan budaya Indonesia di Maroko, tentunya dapat 
memberikan daya tarik wisatawan asal Maroko untuk mengunjungi Indonesia. Hal ini 
juga didukung dengan adanya rute penerbangan Casablanca-Denpasar yang transit di 
Doha, sehingga memudahkan wisatawan Maroko untuk pergi ke Indonesia. Kerjasama 
pariwisata antara Indonesia dan Maroko bukan hanya semata-mata untuk berwisata 
biasa, tapi juga wisata budaya, di mana ini dapat dimanfaatkan sebagai media 
pemersatu antara Indonesia dan Maroko yang lebih dalam lagi. Dalam hubungan 
pariwisata ini ada satu hal yang harus lebih diprioritaskan dalam hubungan Indonesia 
dan Maroko, yaitu di bidang sektor budaya. 

Bagaimana rakyat Indonesia akan mengenal saudaranya, yaitu Maroko apabila 
tidak ada hal yang bisa diingat dan yang kita tahu tentang Maroko. Satu-satunya hal 
yang bisa saling mengingatkan hubungan kita adalah budaya dan kesenian. Dengan 
lebih memprioritaskan kebudayaan sebagai nomor satu dalam hubungan kerjasama 
dua negara, niscaya hubungan persahabatan ini tidak hanya sekadar basa-basi politik 
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dan konsumsi tingkat elit penguasa. Tidak hanya sebagai basa-basi protokoler tingkat 
tinggi, tapi persahabatan dua negara ini bisa dirasakan langsung dalam hati rakyat dua 
negara masing-masing. 

Rakyat dua negara tidak akan mengalami kesulitan dalam menerima kebudayaan 
dan kesenian. Sebab banyak jenis-jenis kesenian yang bernuansa Islam di Indonesia. 
Kesenian yang ada di Indonesia sangat cocok untuk diperkenalkan kepada rakyat 
Maroko, karena kesenian yang ada di Indonesia berisi nilai-nilai dan norma-norma 
yang sangat arif dan bijaksana. Tidak sekadar tontonan, tetapi dapat dijadikan 
tuntunan bagi kehidupan. Tuntunan itulah yang kelak akan membawa hubungan 
Indonesia dan Maroko semakin mesra. Dan dengan hal ini tentunya sangatlah tepat, 
yaitu kerjasama pariwisata digunakan sebagai media untuk mengenalkan budaya dan 
kesenian Indonesia kepada Maroko, begitu pula sebaliknya. 

Selain itu, dengan adanya hubungan pariwisata Indonesia dan Maroko, akan 
dapat meningkatkan produksi barang-barang seni di Indonesia maupun di Maroko. 
Sebab adanya wisatawan dari Maroko ke Indonesia, maka permintaan terhadap barang 
seni di Indonesia pun akan meningkat. Seperti kita ketahui ekspor maupun konsumsi 
dalam negeri terhadap barang seni memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap 
devisa negara Indonesia. Begitu pula dengan Maroko, sehingga kerjasama pariwisata 
ini merupakan sebuah urgensi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dan 
Maroko. Hal inipun juga akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi masing-
masing negara. 
 
 

I Made Rumadi Putra, pelajar SMA Negeri 8 Denpasar Bali 
e-mail: rumadhyputra@yahoo.co.id 
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Selayang Pandang PPWI 
 
 

Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau disingkat 
PPWI adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah 
para jurnalis warga (citizen journalists) yang 
didirikan di Jakarta pada tanggal 11 November 2007. 
Tujuan utama PPWI adalah mewujudkan komunitas 
warga masyarakat Indonesia yang cakap-media, 

yakni yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui 
media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh 
dari media massa. 
 
Sejalan dengan kehendak luhur untuk membantu usaha-usaha pemerintah dan 
masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kehidupan bangsa yang cerdas, sejahtera 
dan berkebudayaan tinggi, serta mengembangkan peradaban yang sesuai dengan 
kehendak masyarakatnya melalui program dan kegiatan ke-media-massa-an, PPWI 
konsisten untuk mendorong terciptanya sistim publikasi yang jujur, benar, dan 
beretika, dan memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Untuk itu PPWI berupaya 
senantiasa menjalankan misinya, yakni: 
1. Memperjuangkan dan memasyarakatkan kebebasan dan kemerdekaan memperoleh 

dan memberi informasi yang benar, bebas dari kepentingan kekuatan tertentu dan 
bertanggung jawab; 

2. Meningkatkan kemampuan mengemukakan informasi, pendapat, aspirasi, 
keinginan dan buah pikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan kepada semua 
anggotanya dan seluruh lapisan masyarakat; 

3. Melakukan upaya pembelaan/advokasi yang berkenaan dengan kegiatan jurnalisme 
warga kepada pewarta warga Indonesia dan masyarakat umum; 

4. Menegakkan Kode Etik Pewarta Warga Indonesia dan mempertahankan integritas 
Pewarta Warga Indonesia; 

5. Menjalin dan memajukan kerjasama dengan semua pihak (pemerintah maupun 
swasta, dalam dan luar negeri) serta dengan jejaring pewarta warga internasional. 

 
Di bawah kepemimpinan Ketua Umumnya, Wilson Lalengke, organisasi yang digagas 
oleh sang ketua umum bersama Bapak Robert Nio, Bapak Suprianto, SH, dan 
sejumlah jurnalis warga lainnya, hingga saat ini telah melakukan beragam kegiatan, 
bekerjasama dengan berbagai pihak. Buku Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekedar 
Persahabatan ini adalah salah satu karya emas PPWI yang tercipta sebagai hasil 
kerjasama PPWI dengan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia di Jakarta. 
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