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JANJI INDO-PASIFIK 

Amerika Serikat adalah sebuah kekuatan Indo-Pasifik. Wilayahnya yang terbentang dari garis pantai 

Pasifik kita ke Samudera Hindia merupakan rumah bagi setengah dari populasi dunia, hampir dua 

pertiga dari ekonomi dunia, dan satu dari peringkat ketujuh militer terbesar di dunia. Lebih banyak 

anggota militer Amerika Serikat berbasis di dalam wilayah ini dibandingkan wilayah di luar Amerika 

Serikat. Wilayah ini  menyokong lebih dari tiga juta pekerjaan di Amerika dan merupakan sumber dari 

hampir 900 miliar dolar penanaman modal asing langsung  di Amerika Serikat. Dalam tahun-tahun 

berikutnya, seiring wilayah tersebut mendorong sebanyak dua pertiga pertumbuhan ekonomi global, 

pengaruhnya hanya akan terus tumbuh berkembang —begitu juga kepentingannya bagi Amerika Serikat. 

 
Amerika Serikat telah lama mengakui bahwa Indo-Pasifik sangat penting terhadap keamanan dan 

kemakmuran kami. Hubungan kita sudah tertempa dua abad yang lalu, ketika orang-orang Amerika 

datang ke wilayah tersebut untuk mencari peluang usaha , dan terus bertumbuh dengan kedatangan 

imigran Asia ke Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua mengingatkan Amerika Serikat bahwa negara kita 

menjadi aman hanya karena Asia juga aman. Karena itu pada era pasca perang, Amerika Serikat 

mempererat ikatan  dengan wilayah tersebut melalui perjanjian yang sangat kuat  dengan Australia, 

Jepang,  Korea Selatan, Filipina, dan Thailand, meletakkan fondasi keamanan yang memungkinkan 

demokrasi regional untuk berkembang. Ikatan tersebut meluas seiring dengan Amerika Serikat 

mendukung organisasi-organisasi penting di wilayah ini, khususnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara (ASEAN); mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi yang erat; serta 

berkomitmen untuk menegakkan hukum dan norma internasional, dari hak asasi manusia sampai 

kebebasan navigasi. 

 
Berlalunya waktu telah menekankan kebutuhan strategis dari peran Amerika Serikat yang konsisten. Di 

akhir Perang Dingin, Amerika Serikat mempertimbangkan namun menolak ide menarik kehadiran  

militer kita, memahami bahwa wilayah tersebut memiliki nilai strategis yang hanya akan bertumbuh di 

abad ke-21. Semenjak itu, pemerintahan  dari kedua  partai politik  telah memiliki komitmen bersama 

terhadap wilayah tersebut.  Pemerintahan Presiden  George W. Bush semakin memahami pentingnya 

Asia dan terlibat dekat dengan Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan India. Pemerintahan Presiden 

Obama mempercepat prioritas  Amerika terhadap Asia secara signifikan, menginvestasikan sumber daya 

diplomasi, ekonomi, dan militer yang baru di wilayah tersebut. Dan Pemerintahan Presiden  Trump juga 

mengakui Indo-Pasifik sebagai pusat gravitasi   dunia. 
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Di bawah Pemerintahan Presiden Biden, Amerika Serikat bertekad untuk 

memperkuat posisi jangka panjang kita dalam berkomitmen pada Indo-Pasifik.  

WILAYAH 
MENURUT ANGKA 
   
POPULASI: Lebih dari 
setengah penduduk 
dunia, termasuk 58% 
kaum muda 
EKONOMI: 60% dari 
PDB global 
 
PERTUMBUHAN: 2/3 
dari pertumbuhan 
ekonomi global 
GEOGRAFI: 65% dari 
lautan di dunia dan 25% 
dari daratan di dunia 
 

Kita akan berfokus pada setiap sudut wilayah, dari Asia Timur Laut dan Asia 

Tenggara, hingga  Asia Selatan dan Oseania, termasuk Kepulauan Pasifik. Kita 

melakukannya pada saat di mana banyak dari sekutu serta mitra  kita, termasuk 

yang ada di Eropa, semakin memusatkan perhatiannya ke wilayah tersebut; dan 

di saat terdapat persetujuan luas dan bipartisan di Kongres Amerika Serikat di 

mana Amerika Serikat juga seharusnya . Dalam lanskap strategis yang berubah 

cepat, kami menyadari bahwa kepentingan Amerika hanya dapat maju jika kita 

dengan teguh menambatkan  Amerika Serikat di Indo-Pasifik serta  memperkuat 

wilayah itu sendiri, bersama dengan para sekutu dan mitra terdekat kita. 

 
Fokus Amerika yang semakin intensif ini juga dikarenakan fakta yaitu Indo-

Pasifik menghadapi tantangan yang berat, khususnya dari RRC. RRC 

mengombinasikan kekuatan ekonomi, diplomasi, militer, dan teknologinya 

seiring mereka berupaya mendapatkan ruang untuk mempengaruhi kawasan 

Indo-Pasifik dan bertujuan untuk menjadi kekuatan yang paling berpengaruh di 

dunia. Koersi dan agresi RRC menyebar ke seluruh dunia, namun paling akut 

terjadi di Indo-Pasifik. Dari koersi ekonomi Australia ke konflik di sepanjang Line 

of Actual Control atau Garis Kontrol Aktual dengan India, sampai tekanan yang 

semakin meningkat   terhadap Taiwan dan perundungan terhadap negara-negara 

tetangga mereka di Laut Cina Timur dan Selatan, para sekutu dan mitra kami di 

wilayah tersebut juga menanggung kerugian dari perilaku berbahaya  RRC. 

Dalam prosesnya, RRC juga melecehkan  hak asasi manusia dan hukum 

internasional, termasuk kebebasan navigasi, serta prinsip-prinsip yang membawa 

stabilitas dan kemakmuran pada Indo-Pasifik. 
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Upaya kolektif kita selama dekade berikutnya akan menentukan apakah RRC akan berhasil mengubah 

aturan dan norma yang telah menguntungkan Indo-Pasifik serta dunia. Untuk peran kita, Amerika 

Serikat berinvestasi dalam fondasi kekuatan kita di tanah air, menyelaraskan pendekatan kita dengan 

pendekatan para sekutu dan mitra kita di luar negeri, dan bersaing dengan RRC untuk melindungi 

kepentingan dan visi untuk masa depan yang  kita bagikan dengan negara lain. Kita akan memperkuat 

sistem internasional, mempertahankan nilai-nilai yang dipegang bersama, dan memperbaruinya untuk 

menghadapi tantangan abad ke-21. Tujuan kita bukanlah untuk mengubah RRC, namun untuk 

membentuk lingkungan strategis di mana  beroperasi, membangun keseimbangan antara pengaruh di 

dunia yang secara maksimal menguntungkan Amerika Serikat, para sekutu dan mitra kita, dan 

kepentingan dan nilai-nilai yang kita pegang bersama. Kita juga akan berupaya mengelola kompetisi 

dengan RRC secara bertanggung jawab. Kita akan bekerja sama dengan para sekutu dan mitra  seiring 

berupaya untuk bekerja sama dengan RRC di bidang-bidang seperti perubahan iklim dan nonproliferasi. 

Kami percaya hal tersebut juga termasuk dalam kepentingan wilayah Indo-Pasifik dan bagian dunia 

lainnya yang lebih luas sehingga tidak ada negara yang akan menahan kemajuan terhadap isu-isu 

transnasional dikarenakan perbedaan bilateral. 
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Indo-Pasifik juga menghadapi tantangan-tantangan utama lainnya. Perubahan iklim terus berkembang 

lebih parah seiring melelehnya gletser di Asia Selatan, dan Kepulauan Pasifik juga menghadapi 

peningkatan permukaan laut yang cukup pesat. Pandemi COVID-19 terus menimbulkan kerugian 

menyakitkan terhadap manusia dan perekonomian di seluruh wilayah.  Korea Utara terus 

mengembangkan program senjata nuklir dan misil terlarang . Pemerintahan di Indo-Pasifik terus 

bergumul dengan bencana alam, kekurangan sumber daya, konflik internal, dan tantangan-tantangan 

kepemerintahan. Jika tidak dikendalikan, hal-hal tersebut akan menjadi ancaman yang mendestabilisasi 

wilayah ini. 

 
 

KAMI AKAN BERFOKUS PADA  SETIAP SUDUT 
WILAYAH INI, DARI ASIA TIMUR LAUT DAN ASIA 
TENGGARA, HINGGA  ASIA SELATAN DAN OSEANIA, 
TERMASUK KEPULAUAN PASIFIK. 

 
 

Seiring kita memasuki dekade yang memegang janji dan rintangan historis yang cukup besar terhadap 

Indo-Pasifik, peran Amerika di wilayah ini harus menjadi lebih efektif dan lebih kokoh  dari sebelumnya. 

Untuk melakukan ini, kita akan memodernisasi aliansi lama, memperkuat kemitraan yang sedang 

berkembang, dan berinvestasi di organisasi-organisasi regional—kapasitas kolektif yang akan 

memberdayakan Indo-Pasifik untuk beradaptasi dengan  tantangan-tantangan abad ke-21 dan 

memanfaatkan peluang-peluangnya. Sementara RRC, krisis iklim, dan pandemi menguji kita, kita harus 

bekerja sama dengan para sekutu dan mitra  kita menuju visi positif:  Indo-Pasifik yang bebas dan 

terbuka, yang lebih terhubung, makmur, aman, dan tangguh. Strategi nasional ini merangkum 

pendekatan-pendekatan tersebut dan Amerika Serikat berkomitmen untuk membuatnya berhasil. 
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STRATEGI INDO-PASIFIK  
KAMI 

Amerika Serikat berkomitmen untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, terhubung, makmur, aman, 

serta tangguh. Untuk merealisasikan masa depan itu, Amerika Serikat akan memperkuat perannya 

sendiri selagi memperkuat wilayah Indo-Pasifik itu sendiri. Fitur esensial dari pendekatan ini tidak dapat 

dicapai sendiri: mengubah situasi strategis dan tantangan-tantangan historis membutuhkan tingkat kerja 

sama melebihi dari yang sudah ada sebelumnya dengan mereka yang memiliki visi sama. 

 
Selama berabad-abad, Amerika Serikat dan sebagian besar dunia telah memandang Asia terlalu 

sempit—sebagai arena kompetisi geopolitik. Hari ini, negara-negara Indo-Pasifik membantu untuk 

mendefinisikan sifat dari tatanan internasional itu sendiri, dan para sekutu serta mitra Amerika Serikat 

di seluruh dunia memiliki pertaruhannya sendiri atas hasilnya. Jadi, pendekatan kami ditarik dari dan 

selaras dengan teman-teman terdekat kami. Seperti Jepang, kami percaya bahwa visi Indo-Pasifik yang 

sukses harus mengedepankan kebebasan dan keterbukaan serta menawarkan “otonomi dan pilihan”. 

Kami mendukung India yang kuat sebagai mitra dalam visi regional positif ini. Seperti Australia, kami 

berupaya menjaga stabilitas dan menolak koersi kekuatan. Seperti  Korea Selatan, kami bertujuan untuk 

mempromosikan keamanan regional melalui pembangunan kapasitas. Seperti ASEAN, kami melihat 

Asia Tenggara sebagai pusat arsitektur regional. Seperti Selandia Baru dan Inggris  Raya, kami berupaya 

membangun ketangguhan dalam tatanan berbasis peraturan regional. Seperti Prancis, kami menyadari 

nilai strategis dari sebuah peningkatan peran regional untuk Uni Eropa (EU). Mirip seperti pendekatan 

yang diumumkan EU dengan  Strategi untuk Kerjasama di Indo-Pasifik, strategi Amerika akan 

berprinsip, berjangka panjang, dan bertumpu pada ketahanan demokratis. 

 
Amerika Serikat akan mengupayakan lima obyektif di Indo-Pasifik—setiap obyektif dilakukan bersama-

sama dengan para sekutu dan rekan kami, juga dengan institusi-institusi regional. Kami akan: 

 
● MEMAJUKAN INDO-PASIFIK YANG BEBAS DAN TERBUKA 

● MEMBANGUN KONEKSI DI DALAM DAN LUAR WILAYAH 

● MENDORONG KEMAKMURAN WILAYAH 

● MEMPERKUAT KEAMANAN INDO-PASIFIK 

● MEMBANGUN KETAHANAN WILAYAH TERHADAP ANCAMAN TRANSNASIONAL 
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1. MEMAJUKAN INDO-PASIFIK YANG BEBAS 

DAN TERBUKA 
Kepentingan utama kami dan mitra-mitra terdekat kami membutuhkan Indo-Pasifik yang bebas dan 

terbuka, di mana pemerintahan-pemerintah  dapat membuat pilihan-pilihan mereka sendiri secara 

berdaulat , konsisten dengan kewajibannya menurut hukum internasional; dan di mana lautan, angkasa, 

dan domain bersama lainnya diatur menurut hukum. Jadi, strategi kami dimulai dengan membangun 

ketahanan dalam negara-negaranya, seperti yang telah kami lakukan di Amerika Serikat. Di wilayah Indo-

Pasifik, hal ini akan menyertakan upaya kami untuk mendukung masyarakat terbuka dan untuk 

memastikan pemerintahan di Indo-Pasifik dapat membuat pilihan-pilihan politis secara mandiri dan 

bebas dari koersi; kami akan melakukannya melalui investasi pada lembaga-lembaga demokratis, pers 

bebas, dan masyarakat sipil yang dinamis. Amerika Serikat akan memperkuat kebebasan informasi dan 

berekspresi serta melawan campur tangan asing dengan mendukung jurnalisme investigasi, 

mempromosikan literasi media serta media yang pluralis dan independen, dan meningkatkan kolaborasi 

untuk menangani ancaman manipulasi informasi. 

Konsisten dengan Strategi Amerika Serikat Melawan Korupsi yang paling pertama, kami juga akan 

berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal di Indo-Pasifik guna menyingkap korupsi dan 

mendorong reformasi. Melalui keterlibatan diplomatis kami, bantuan asing, serta kerja sama dengan 

organisasi-organisasi regional, Amerika Serikat akan menjadi mitra dalam memperkuat lembaga-

lembaga demokratis, aturan hukum, serta pemerintahan demokratis yang akuntabel. Dan kami akan 

bekerja sama dengan para mitra untuk melindungi diri dari koersi ekonomi. 

NEGARA-NEGARA INDO-PASIFIK MEMBANTU 
MENDEFINISIKAN SIFAT DARI TATANAN 
INTERNASIONAL ITU SENDIRI, DAN PARA SEKUTU 
SERTA MITRA AMERIKA SERIKAT DI SELURUH DUNIA 
MEMILIKI PERTARUHANNYA SENDIRI DALAM 
HASILNYA. 

Di luar perbatasan masing-masing negara, Amerika Serikat juga akan bekerja sama dengan mitra-mitra 

yang sepemahaman untuk memastikan wilayah Indo-Pasifik tetap terbuka dan dapat diakses serta 

memastikan bahwa lautan dan wilayah angkasa   Indo-Pasifik telah diatur dan dipergunakan  sesuai 

dengan hukum internasional. Secara khusus, kami akan membangun dukungan untuk pendekatan 

berbasis aturan untuk domain maritim, termasuk di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. 

 
Kami juga akan bekerja sama dengan para mitra untuk meningkatkan pendekatan bersama terhadap 

teknologi penting dan sedang berkembang, internet, dan ruang siber. Kami akan membangun dukungan 

untuk internet yang terbuka, dapat dioperasikan bersama teknologi lainnya, andal, dan aman; bekerja 

sama dengan para mitra untuk menjaga integritas badan standardisasi internasional dan 
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mempromosikan standar teknologi yang berbasis konsensus dan selaras dengan nilai-nilai; memfasilitasi 

pergerakan peneliti dan akses terbuka ke data saintifik untuk kolaborasi paling canggih; dan bekerja 

untuk mengimplementasikan kerangka kerja perilaku yang bertanggung jawab di ruang siber dan norma-

norma yang berhubungan dengannya. 
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2. MEMBANGUN KONEKSI DI DALAM DAN 

LUAR WILAYAH 

Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka hanya dapat tercapai jika kita membangun kapasitas kolektif untuk 

zaman yang baru; tindakan bersama sekarang merupakan sebuah kebutuhan yang strategis. Aliansi, 

organisasi, dan aturan-aturan yang telah Amerika Serikat dan mitra-mitra kami bantu untuk 

mebangunnya harus diadaptasi; ketika dibutuhkan, kita harus memperbaruinya bersama. Kami akan 

mengupayakan hal ini melalui koalisi yang kokoh dan saling menguatkan. 

 
Upaya-upaya ini dimulai dari aliansi dan kemitraan kami yang paling dekat, di mana kami 

memperbaruinya dengan cara-cara yang inovatif. Kami memperdalam lima aliansi pakta regional—

dengan Australia, Jepang,  Korea Selatan, Filipina, dan Thailand—dan memperkuat hubungan dengan 

para mitra penting regional , termasuk India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Selandia Baru, Singapura, 

Taiwan, Vietnam, dan Kepulauan Pasifik. Kami juga mendorong para sekutu dan mitra kami untuk 

memperkuat hubungan mereka satu sama lain, terutama Jepang dan  Korea Selatan. Kami akan 

mendukung dan memberdayakan para sekutu dan mitra seiring mereka sendiri mengambil peran 

kepemimpinan regional, dan kami akan bekerja dalam pengelompokan fleksibel yang mengumpulkan 

kekuatan kolektif kami untuk menghadapi masalah-masalah utama di era kita, khususnya melalui Quad. 

Kami akan terus memperkuat kerja sama Quad terkait kesehatan global, perubahan iklim, teknologi 

penting dan berekembang, infrastruktur, siber, pendidikan, serta energi bersih, sementara bekerja sama 

dengan mitra-mitra lain menuju Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. 

 
KAMI AKAN MEMODERNISASI ALIANSI 

YANG SUDAH LAMA BERJALAN, MEMPERKUAT 
KEMITRAAN BARU, DAN BERINVESTASI DI 
ORGANISASI-ORGANISASI REGIONAL—KAPASITAS 
KOLEKTIF YANG AKAN MEMBERDAYAKAN INDO-
PASIFIK UNTUK BERADAPTASI KE TANTANGAN-
TANTANGAN ABAD KE-21 DAN MEMANFAATKAN 
PELUANG-PELUANGNYA. 

 
 

Amerika Serikat juga menyambut ASEAN yang kuat dan independen yang memimpin  Asia Tenggara. 

Kami mendukung sentralitas  ASEAN dan upayanya dalam memberikan solusi berkelanjutan terkait 

tantangan-tantangan wilayah Indo-Pasifik yang paling mendesak. Untuk tujuan itu, kami akan 

memperdalam kerja sama yang telah lama berjalan bersama ASEAN seiring meluncurkan keterlibatan 

tingkat tinggi yang baru dalam bidang  kesehatan, iklim dan lingkungan hidup, energi, transportasi, serta 

pemerataan dan kesetaraan gender. Kami akan bekerja sama dengan ASEAN untuk membangun 

ketahanannya sebagai institusi regional terkemuka dan akan mengeksplorasi peluang-peluang bagi Quad 
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untuk bekerja bersama ASEAN. Kami juga akan mendukung ikatan lebih dekat antara mitra-mitra Asia 

Selatan dengan ASEAN. Pekerjaan kami sendiri dengan mitra-mitra Asia Selatan akan memprioritaskan 

mekanisme pembangunan untuk menangani bantuan kemanusiaan dan keperluan bantuan bencana, 

keamanan maritim, kelangkaan air, dan respons terhadap pandemi. Kami akan berupaya untuk menjadi 

mitra penting   bagi negara-negara Kepulauan Pasifik, dalam kerja sama yang lebih dekat dengan mitra-

mitra lain yang mempunyai komitmen yang sama, dan kami akan  memperluas kehadiran  kami secara 

diplomatik di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Kami juga akan memprioritaskan negosiasi di 

Asosiasi Kerja Sama Bebas (Compact of  Free Association0) kami dengan Negara Asosiasi Bebas (Freely 

Associated States) sebagai landasan peran Amerika Serikat di Pasifik. 
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Para sekutu dan mitra di luar wilayah semakin memberikan  

ELEMEN STRATEGI INDO-PASIFIK 
  
● HASIL STRATEGIS: Memajukan Indo-

Pasifik yang bebas dan terbuka serta 
lebih terhubung, sejahtera, aman, dan 
tangguh. 

● CARA STRATEGIS: Memperkuat peran 
AS dan membangun kapasitas kolektif 
dengan para sekutu dan mitra dan 
dengan lembaga-lembaga regional. 

● SARANA STRATEGIS: Aliansi yang 
dimodernisasi; kemitraan yang fleksibel, 
termasuk ASEAN yang diberdayakan, 
India yang memimpin, Quad yang kuat 
dan andal, dan Eropa yang lebih terlibat; 
kemitraan ekonomi; sumber daya 
pertahanan, diplomatik, pengembangan, 
dan bantuan asing AS yang baru; fokus 
berkelanjutan dan komitmen terhadap 
kawasan Indo-Pasifik di semua tingkat 
pemerintahan AS. 

 

perhatian baru terhadap Indo-Pasifik, khususnya EU dan 

Pakta Pertahnan Atlantik Utara atau NATO. Kami akan 

memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelaraskan 

pendekatan kami dan akan mengimplementasikan inisiatif-

inisiatif kami  dengan  berkoordinasi untuk melipatgandakan 

efektifitasnya. Kami akan bermitra untuk membangun 

konektivitas regional yang menekankan pada ranah digital, 

dan juga untuk menegakkan hukum internasional, 

khususnya dalam ruang maritim. Dalam perjalanannya, 

kami akan membangun jembatan antara Indo-Pasifik dan 

Euro-Atlantik, dan, sedikit demi sedikit, dengan wilayah 

lain, dengan memimpin agenda bersama yang mendorong 

tindakan kolektif. Kami juga akan memajukan  visi bersama 

kami melalui koordinasi erat  di Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB). 

 
Ikatan kami tidak hanya menghubungkan pemerintahan kita, 

namun juga menjembatani rakyat kita. Amerika Serikat 

merupakan penyedia internasional terdepan untuk 

pendidikan  mahasiswa dari Indo-Pasifik—hampir 68% dari 

mahasiswa  internasional yang belajar di Amerika Serikat 

berasal dari wilayah ini—menempa ikatan yang membantu 
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memberdayakan dinamisme generasi selanjutnya di kedua 

negara kita. Kami akan menghidupkan kembali program 

kepemimpinan, pendidikan ,  pertukaran profesional dan  

pelatihan Bahasa Inggris untuk kaum muda yang telah lama 

melandasi ikatan kita, termasuk melalui program Young 

Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI). Di waktu yang 

sama, kami akan mempromosikan kemitraan baru untuk 

penelitian bersama yang paling terdepan di ranah  penting 

bidang  sains dan teknologi, termasuk melalui Quad 

Fellowship baru, yang akan mendukung studi pascasarjana 

bagi para mahasiwa dan mahasiswi  Australia, Jepang, India, 

dan Amerika di bidang-bidang STEM (sains, teknologi, 

teknik, dan matematika). Melalui ini dan program-program 

lainnya, kami akan terus berinvestasi untuk generasi 

selanjutnya dari hubungan antar masyarakat.   
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3. MENDORONG KEMAKMURAN INDO-PASIFIK 

Kemakmuran rakyat Amerika pada umumnya terhubung dengan Indo-Pasifik. Kami akan memajukan 

kerangka kerja baru yang inovatif untuk melengkapi perekonomian kita pada saat ini. Upaya-upaya kami 

dibangun di atas  fondasi kuat dari integrasi ekonomi yang erat. Total perdagangan dua arah Amerika 

Serikat dengan wilayah Indo-Pasifik berjumlah 1,75 triliun dolar pada tahun 2020, dan menyokong lebih 

dari lima juta pekerjaan di Indo-Pasifik. Penanaman modal asing langsung  dari Amerika Serikat 

berjumlah lebih dari 969 miliar dolar pada tahun 2020 dan hampir naik dua kali lipat dalam satu dekade 

terakhir. Amerika Serikat tetap menjadi mitra investasi nomor satu di negara-negara anggota ASEAN—

berinvestasi lebih banyak dari gabungan tiga mitra investasi Asia Tenggara . Dan Amerika Serikat adalah 

pengekspor  utama bidang jasa ke wilayah Indo-Pasifik yang memacu pertumbuhan kawasan. 

 
Pandemi COVID-19 telah memperjelas kebutuhan untuk pemulihan yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang luas. Ini membutuhkan investasi-investasi untuk mendorong inovasi, memperkuat daya 

saing ekonomi, menciptakan pekerjaan dengan upah yang baik, membangun kembali rantai pasokan, 

dan memperluas  peluang ekonomi untuk keluarga menengah: 1,5 miliar orang di Indo-Pasifik akan 

bergabung dalam kelas menengah global pada dekade ini. 

 
Bersama dengan mitra-mitra kami, Amerika Serikat akan mengajukan suatu kerangka kerja ekonomi 

Indo-Pasifik—kemitraan multilateral untuk abad ke-21. Kerangka kerja ekonomi ini akan membantu 

ekonomi kita untuk memanfaatkan transformasi teknologi yang cepat, termasuk dalam ekonomi digital, 

dan beradaptasi dengan transisi energi dan iklim mendatang. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan 

para mitra untuk memastikan warga dari kedua sisi Pasifik menuai keuntungan dari perubahan ekonomi 

historis, selagi memperdalam integrasi kita. Kita akan mengembangkan pendekatan-pendekatan 

perdagangan baru yang memenuhi standar tenaga kerja dan lingkungan yang tinggi serta mengatur 

ekonomi digital dan arus data lintas batas  sesuai dengan prinsip terbuka, termasuk melalui kerangka 

kerja ekonomi digital yang baru. Kami akan bekerja sama dengan para mitra untuk mengembangkan 

rantai pasokan yang tangguh dan aman serta beragam, terbuka, dan juga dapat diprediksi, selagi 

menghilangkan rintangan dan meningkatkan transparansi serta berbagi informasi. Kami akan membuat 

investasi bersama untuk dekarbonisasi dan energi bersih, dan bekerja dalam Kerja Sama Ekonomi Asia-

Pasifik  (APEC) untuk menggalakkan perdagangan dan investasi yang bebas, adil, dan terbuka, selama   

kami menjadi tuan rumah pada tahun 2023, dan juga diluar periode tersebut.   

 
Kami juga akan melipatgandakan komitmen kami untuk membantu para mitra di Indo-Pasifik memperbaiki  

kesenjangan  infrastruktur dari wilayah tersebut. Melalui prakarsa  Build Back Better World bersama mitra-

mitra G7, kami akan melengkapi  ekonomi yang sedang berkembang di Indo-Pasifik dengan infrastruktur 

berstandar tinggi yang akan membuat   kawasan ini tumbuh dan berkembang, disamping menciptakan 

lapangan pekerjaan yang baik pada kedua sisi bagian Pasifik. Kami juga akan menggalakkan telekomunikasi 
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global yang tangguh dan aman, berfokus pada diversifikasi vendor 5G dan teknologi Open Radio Access 

Network (O-RAN), juga mengupayakan pasar pasokan telekomunikasi yang sudah terbentuk dengan  baik 

untuk   pendatang baru yang dapat dipercaya. Kami juga akan berdiri berdampingan dengan para mitra 

ekonomi regional yang berperan utama dalam menetapkan aturan yang menglola  aktivitas ekonomi abad ke-

21. Bersama, kita akan memanfaatkan transformasi yang cepat dari ekonomi sebagai sebuah kesempatan 

bersama bagi kita semua. 
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4. MEMPERKUAT KEAMANAN INDO-PASIFIK 

 

Selama 75 tahun, Amerika Serikat telah mempertahankan kehadiran pertahanan yang kuat dan konsisten 

untuk mendukung perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan . Amerika Serikat 

telah menjadi sekutu regional yang kukuh dan akan tetap seperti ini di abad ke-21. Hari ini, kami 

memperpanjang dan memodernisasi peran itu: Amerika Serikat meningkatkan kapabilitas  untuk 

mempertahankan kepentingan dan mencegah agresi serta untuk menangkal koersi terhadap wilayah 

teritorial  Amerika Serikat serta para sekutu dan mitra kami. 

 
Pencegahan yang terintegrasi akan menjadi landasan pendekatan kami. Kami akan lebih erat 

mengintegrasikan upaya-upaya kami di seluruh domain peperangan dan spektrum konflik guna 

memastikan bahwa Amerika Serikat, dengan para sekutu dan mitra kami, dapat menghalangi atau 

mengalahkan agresi dalam bentuk atau ranah  apa pun. Kami akan mendorong inisiatif yang memperkuat 

pencegahan dan menangkal koersi, seperti melawan usaha untuk mengubah batasan kewilayahan atau 

melecehkan  hak negara berdaulat di laut. 

 
Kami akan memperbarui fokus terhadap inovasi untuk memastikan militer Amerika Serikat dapat 

beroperasi dalam lingkungan dengan ancaman yang berkembang cepat, termasuk ruang gerak, ruang 

siber, dan area-area teknologi berkembang yang penting. Kami sedang mengembangkan konsep operasi 

baru, membangun komando dan kendali yang lebih tangguh, memperluas cakupan dan kompleksitas 

pelatihan dan operasi bersama kami, dan mencari peluang-peluang  postur kekuatan militer  beragam 

yang akan memperkuat kemampuan kita untuk beroperasi lebih maju ke depan dan lebih fleksibel 

dengan para sekutu dan mitra. 

 
Konsisten dengan pendekatan strategi kami yang lebih luas, kami akan memprioritaskan satu kekuatan 

asimetris terbesar: jaringan aliansi dan kemitraan keamanan kami. Di seluruh wilayah Indo-Pasifik, 

Amerika Serikat akan bekerja sama dengan para sekutu dan mitra untuk memperdalam interoperabilitas 

dan mengembangkan serta mengerahkan kapabilitas perang yang canggih selagi kami mendukung 

mereka dalam perlindungan warga dan kepentingan berdaulat mereka. Kami akan terus lanjut 

memodernisasi aliansi pakta  kami dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand; 

memajukan secara konsisten Kemitraan Pertahanan Utama dengan India dan menyokong perannya 

sebagai penyedia keamanan internet; dan membangun kapasitas pertahanan para mitra di Asia Selatan 

dan Asia Tenggara serta Kepulauan Pasifik. Kami juga akan bekerja sama dengan para mitra di dalam dan 

di luar wilayah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, termasuk dengan mendukung 

kapabilitas pertahanan diri Taiwan, guna memastikan lingkungan di mana masa depan Taiwan 

ditentukan secara damai sesuai dengan keinginan dan kepentingan terbaik rakyat Taiwan. Selagi kita 

melakukannya, pendekatan kami tetap konsisten dengan Kebijakan Satu Cina dan komitmen lama kami 

di bawah Taiwan Relations Act, Three Joint Communiqués, dan Six Assurances. 
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Kami akan memelihara hubungan keamanan antara sekutu dan mitra kami di wilayah Indo-Pasifik dan di 

luarnya, termasuk dengan mencari peluang baru untuk menautkan basis industri pertahanan, 

mengintegrasikan rantai pasokan pertahanan kami, dan memproduksi bersama teknologi-teknologi kunci 

yang akan terus menyangga manfaat militer kolektif kami. Kami juga menyatukan para mitra Indo-Pasifik 

dan Eropa kami dengan cara-cara baru, termasuk melalui kemitraan AUKUS. 

 
Seiring  Republik Demokratik Rakyat Korea melanjutkan  mengembangkan program nuklir dan misil, 

kami akan terus mengupayakan dialog yang serius dan berkelanjutan, dengan tujuan denuklirisasi  

Semenanjung Korea secara menyeluruh dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang masih 

berlangsung, serta meningkatkan taraf kehidupan dan mata pencaharian rakyat Korea Utara. Di saat 

bersamaan, kami memperkuat pencegahan dan koordinasi yang diperpanjang dengan Korea Selatan dan 

Jepang untuk merespon provokasi Korea Utara, dan tetap bersiap untuk mencegah—dan, jika diperlukan, 

mengalahkan—segala bentuk agresi ke Amerika Serikat dan sekutu kami, selagi memperkuat upaya 

kontra-proliferasi di seluruh wilayah. Sementara memperkuat pencegahan yang diperluas terhadap 

sistem rudal nuklir dan balistik serta ancaman lain yang muncul terhadap stabilitas yang strategis, 

Amerika Serikat akan berusaha untuk bekerja dengan berbagai pelaku, termasuk para saingan, untuk 

mencegah dan mengelola krisis. 

 
Kami juga akan berinovasi untuk memenuhi tantangan keamanan sipil, memperluas kehadiran Penjaga 

Pantai AS, melatih, dan memberi saran untuk meningkatkan kapabilitas para mitra kami. Kami akan 

bekerja sama untuk mengatasi dan mencegah terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, termasuk 

dengan mengidentifikasi dan memantau petempur asing yang bepergian ke wilayah tersebut, 

merumuskan opsi untuk mengurangi radikalisasi secara daring, dan mendorong kerja sama 

kontraterorisme di Indo-Pasifik. Dan kami akan memperkuat kemampuan regional kolektif untuk 

mempersiapkan dan menanggapi bencana alam dan lingkungan hidup; ancaman biologis alami, baik 

tidak disengaja atau disengaja; serta  perdagangan senjata, obat-obatan terlarang, dan manusia. Kami 

akan meningkatkan keamanan siber di wilayah ini, termasuk kemampuan mitra kami untuk melindungi, 

memulihkan, dan menanggapi insiden keamanan siber. 
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5. MEMBANGUN KETAHANAN WILAYAH 

TERHADAP ANCAMAN TRANSNASIONAL ABAD 

KE-21 

Indo-Pasifik adalah pusat krisis iklim, tetapi juga sangat penting untuk solusi iklim. Mencapai tujuan 

Kesepakatan Paris akan membutuhkan negara-negara ekonomi utama di kawasan tersebut guna  

menyelaraskan target mereka dengan target suhu dalam kesepakatan tersebut. Hal ini termasuk 

mendesak RRC untuk berkomitmen dan menerapkan tindakan sesuai dengan tingkat ambisi yang 

diperlukan untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celsius. Tanggapan bersama kami terhadap 

krisis iklim adalah adanya keharusan politik dan peluang ekonomi di Indo-Pasifik, yang merupakan 

“rumah” bagi 70% bencana alam dunia. Amerika Serikat akan bekerja dengan mitra untuk 

mengembangkan target, strategi, rencana, dan kebijakan 2030 dan 2050 yang konsisten dengan 

membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius, dan akan berusaha untuk menjadi mitra 

pilihan saat kawasan ini bertransisi ke masa depan di mana jumlah karbon dioksida yang dilepas setara 

dengan yang dikurangi. Melalui inisiatif seperti Clean EDGE, kami akan mendorong investasi dan 

penerapan teknologi energi bersih, berupaya mendorong dekarbonisasi sektor energi, dan mendorong 

investasi infrastruktur yang selaras dengan iklim. Amerika Serikat akan bekerja dengan mitra untuk 

mengurangi kerentanan mereka terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan dan akan 

mendukung ketahanan infrastruktur penting  serta mengatasi keamanan energi. Kami juga akan bekerja 

untuk menjaga kesehatan dan pemanfaatan berkelanjutan dari lautan luas di kawasan ini, termasuk 

melalui penggunaan sumber daya secara legal, peningkatan kerja sama penelitian, serta promosi 

perdagangan dan transportasi yang menguntungkan. 

 
Kami akan bermitra dengan kawasan Indo-Pasifik untuk membantu mengakhiri pandemi COVID-19 dan 

membangun ketahanan terhadap ancaman bersama. Kami akan bekerja sama dengan para mitra untuk 

memperkuat sistem kesehatan mereka untuk menahan guncangan di masa depan, mendorong investasi 

dalam keamanan kesehatan global, dan memperluas platform regional guna mencegah, mendeteksi, dan 

menanggapi keadaan darurat, termasuk ancaman biologis. Kami juga akan bekerja melalui Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO), G7, G20, dan forum multilateral lainnya untuk memperkuat kesiapsiagaan dan 

penanggapan. Kami akan memajukan upaya ketahanan kami dalam koordinasi yang erat dengan ASEAN, 

APEC, Forum Kepulauan Pasifik (PIF), dan organisasi lainnya. 
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★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Rencana Aksi Ind0-Pasifik 
Untuk menerapkan strategi ini, kami akan mengusahakan sepuluh upaya inti ini dalam 12 hingga 24 bulan ke depan: 

 
  Mendorong Sumber Daya Baru ke Indo-Pasifik  

Membangun kapasitas bersama mengharuskan Amerika Serikat untuk melakukan investasi regional yang 

baru. Kami akan membuka kedutaan dan konsulat baru, khususnya di Asia Tenggara dan Kepulauan 

Pasifik, dan meningkatkan kekuatan kami di kedutaan-kedutaan yang sudah ada, mengintensifkan 

pekerjaan di bidang iklim, kesehatan, keamanan, dan pembangunan kami. Kami akan memperluas 

kehadiran dan kerja sama Penjaga Pantai AS di Asia Tenggara dan Selatan serta Kepulauan Pasifik, 

dengan berfokus pada pemberian advis, pelatihan, pengerahan, dan pengembangan kapasitas. Kami akan 

memfokuskan kembali bantuan keamanan di Indo-Pasifik, termasuk untuk membangun kapasitas 

maritim dan kesadaran domain maritim. Kami juga akan memperluas peran hubungan antar masyarakat 

, termasuk Peace Corps. Di dalam pemerintahan AS, kami akan memastikan bahwa kami memiliki 

kapasitas dan keahlian yang diperlukan untuk memenuhi tantangan-tantangan yang dihadapi kawasan 

ini. Dan selama itu, kami akan bekerja dengan Kongres untuk memastikan bahwa kebijakan dan sumber 

daya kami memiliki dukungan bipartisan yang diperlukan guna mendukung peran regional kami yang 

kuat dan stabil. 

 
  Memimpin Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik  

Kami akan meluncurkan, pada awal 2022, kemitraan baru yang akan mempromosikan dan memfasilitasi 

perdagangan berstandar tinggi, menata ekonomi digital, meningkatkan ketahanan dan keamanan rantai 

pasokan, mendorong investasi dalam infrastruktur standar tinggi yang transparan, dan membangun 

konektivitas digital—mempererat hubungan ekonomi kita dengan kawasan ini sementara  berkontribusi 

pada peluang bersama Indo-Pasifik yang luas. 

 

  Memperkuat Pencegahan  

Amerika Serikat akan membela kepentingan kami, mencegah agresi militer terhadap negara kami sendiri 

dan sekutu serta mitra kita—termasuk di  Selat Taiwan—dan mempromosikan keamanan regional dengan 

mengembangkan kemampuan baru, konsep operasi, kegiatan militer, inisiatif industri pertahanan, dan 

banyak lagi postur kekuatan yang tangguh. Kami akan bekerja sama dengan Kongres untuk mendanai 

Pacific Deterrence Initative atau Prakarsa Pencegahan Pasifik dan Maritime	Security	Initiative	atau 
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Prakarsa Keamanan Maritim. Melalui kemitraan AUKUS, kami akan mengidentifikasi jalur optimal untuk 

mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir ke Angkatan Laut Australia secepat mungkin; selain itu, kami 

akan memperdalam kerja sama dan meningkatkan interoperabilitas melalui program kerja nyata pada 

kemampuan tingkat lanjut, termasuk siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kemampuan  

bawah laut. 

  Memperkuat ASEAN yang Diberdayakan dan Bersatu  

Amerika Serikat melakukan investasi baru dalam hubungan AS-ASEAN, termasuk dengan menjadi tuan 

rumah bagi para pemimpin ASEAN untuk KTT Khusus AS-ASEAN yang bersejarah—yang pertama kali 

diadakan di Washington, DC. Kami berkomitmen untuk KTT Asia Timur dan Forum Regional ASEAN, 

dan juga akan mengupayakan keterlibatan baru tingkat menteri  dengan ASEAN. Kami akan 

mengimplementasikan lebih dari 100 juta dolar dalam inisiatif baru AS-ASEAN. Kami juga akan 

memperluas kerja sama bilateral di seluruh Asia Tenggara, memprioritaskan upaya untuk memperkuat 

keamanan kesehatan, menangani tantangan maritim, meningkatkan konektivitas, dan memperdalam 

hubungan antar masyarakat. 

  Mendukung Peningkatan Berkelanjutan dan Kepemimpinan Regional India 

Kami akan terus membangun kemitraan strategis di mana Amerika Serikat dan India akan bekerja 

sama, dan melalui pengelompokan regional untuk mempromosikan stabilitas di Asia Selatan; 

berkolaborasi dalam domain baru, seperti kesehatan,  angkasa, dan ruang siber; memperdalam 

kerjasama ekonomi dan teknologi; dan berkontribusi pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kami 

menyadari bahwa India adalah mitra dan pemimpin yang mempunyai pemikiran yang  sama di Asia 

Selatan dan Samudra Hindia, aktif dan terhubung dengan Asia Tenggara, kekuatan pendorong Quad dan 

forum regional lainnya, serta merupakan penggerak  pertumbuhan dan perkembangan regional. 

  Menyampaikan di Quad  

Kami akan memperkuat Quad sebagai pengelompokan regional utama dan memastikannya 

menyampaikan  isu-isu yang berarti bagi Indo-Pasifik. Quad akan memainkan peran regional 

terkemuka dalam respons COVID-19 dan keamanan kesehatan global, memberikan investasinya untuk 

menyediakan satu miliar vaksin tambahan untuk kawasan dan dunia. Hal ini akan memajukan 

pekerjaan pada teknologi penting  dan sedang berkembang, mendorong kerjasama rantai pasokan, 

pengerahan teknologi bersama, dan mendorong prinsip-prinsip teknologi bersama. Quad akan 

membangun jaringan pelayaran ramah lingkungan, dan akan mengoordinasikan pembagian data satelit 

untuk meningkatkan kesadaran domain maritim dan respons iklim. Para anggotanya akan bekerja 

sama untuk menyediakan infrastruktur berstandar tinggi di Asia Selatan dan Tenggara serta Kepulauan 

Pasifik dan akan bekerja untuk meningkatkan kapasitas siber mereka. Quad Fellowship akan 

diluncurkan secara resmi pada tahun 2022, merekrut 100 mahasiswa dari keempat negara untuk kelas 
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pertamanya untuk  mendapatkan gelar pascasarjana di bidang STEM di Amerika Serikat mulai tahun 

2023. Quad akan terus melakukan pertemuan secara berkala  di tingkat pemimpin dan menteri. 

 

  Memperluas  Kerja Sama AS-Jepang-Korea Selatan  

Hampir setiap tantangan utama Indo-Pasifik membutuhkan kerja sama yang erat di antara para sekutu 

dan mitra Amerika Serikat, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Kami akan terus bekerja sama secara 

erat melalui saluran trilateral terkait Korea Utara . Selain keamanan, kami juga akan bekerja sama dalam 

pembangunan dan infrastruktur regional, teknologi krusial dan isu-isu rantai pasokan, serta 

kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan. Kami juga akan meningkatkan usaha untuk 

mengoordinasikan strategi regional kami dalam konteks trilateral. 

 

  Bermitra untuk Membangun Ketahanan   Kepulauan Pasifik 

Amerika Serikat akan bekerja dengan mitra untuk membentuk kelompok strategis multilateral yang 

mendukung negara-negara Kepulauan Pasifik saat mereka membangun kapasitas dan ketahanan mereka 

sebagai aktor independen yang aman. Bersama-sama, kita akan membangun ketahanan iklim melalui 

Fasilitas Infrastruktur Kawasan Pasifik; berkoordinasi untuk memenuhi kesenjangan infrastruktur 

Pasifik, terutama pada teknologi informasi dan komunikasi; memfasilitasi transportasi; dan bekerja sama 

untuk meningkatkan keamanan maritim untuk menjaga perikanan, membangun kesadaran domain 

maritim, dan meningkatkan pelatihan dan pemberian advis. Kami juga akan memprioritaskan finalisasi 

persetujuan Compact of Free Association dengan Freely Associated States. 

 
  Mendukung Tata Pemerintahan dan Akuntabilitas yang Baik  

Kami akan mendukung kapasitas pemerintah Indo-Pasifik untuk membuat pilihan politik independen 

dengan membantu para mitra kami dalam memberantas korupsi, termasuk melalui bantuan luar negeri 

dan kebijakan pembangunan, kepemimpinan di G7 dan G20, serta peran baru dalam Kemitraan 

Pemerintah Terbuka. Kami juga bermitra dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan jurnalis untuk 

memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengungkap dan mengurangi risiko campur tangan 

asing dan manipulasi informasi. Amerika Serikat akan terus membela demokrasi di Burma, bekerja sama 

dengan sekutu dan mitra kami untuk menekan militer Burma agar kembali ke demokrasi, termasuk 

melalui implementasi kredibel dari Lima Poin Konsensus . 

 
  Mendukung Teknologi yang Terbuka, Tangguh, Aman, dan Dapat Dipercaya 

Kami akan mempromosikan infrastruktur digital yang aman dan tepercaya, khususnya keragaman vendor 

cloud atau awan dan telekomunikasi, termasuk melalui arsitektur jaringan yang inovatif seperti Open 

RAN dengan mendorong penerapan komersial skala besar dan kerjasama dalam pengujian, seperti 

melalui akses bersama ke tapak uji untuk memungkinkan pengembangan standar umum. Kami juga akan 

memperdalam ketahanan bersama dalam jaringan pemerintahan dan infrastruktur yang penting, sambil 

membangun inisiatif regional baru untuk meningkatkan keamanan siber kolektif dan menanggapi insiden 
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siber dengan cepat. 
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★ ★ ★ ★ ★ ★ 

KESIMPULAN 
Kami telah memasuki periode baru kebijakan luar negeri Amerika yang akan menuntut lebih banyak 

peran Amerika Serikat di Indo-Pasifik daripada yang pernah diminta dari kami sejak Perang Dunia 

Kedua. Kepentingan vital kami di kawasan ini menjadi semakin jelas dan semakin sulit untuk 

dilindungi; kam tidak akan memiliki kemewahan untuk memilih antara politik kekuasaan dan 

memerangi ancaman transnasional; kami akan mengangkat tanggung jawab kepemimpinan pada 

diplomasi, keamanan, ekonomi, iklim, respons pandemi, dan teknologi. 

Masa depan Indo-Pasifik bergantung pada pilihan yang kita buat sekarang. Dekade penting di depan 

kita akan menentukan apakah kawasan ini dapat menghadapi dan mengatasi perubahan iklim, 

mengungkapkan bagaimana dunia membangun kembali dari pandemi yang terjadi sekali dalam satu 

abad, dan memutuskan apakah kita dapat mempertahankan prinsip keterbukaan, transparansi, dan 

inklusivitas yang telah memicu keberhasilan kawasan. Jika, bersama dengan mitra kami, kami dapat 

memperkuat kawasan ini untuk menghadapi tantangan abad ke-21 dan memanfaatkan peluangnya, 

Indo-Pasifik akan berkembang, dan memperkuat Amerika Serikat dan dunia. 

 
 

Seiring memasuki dekade yang memegang janji 
dan rintangan historis yang cukup besar 
terhadap Indo-Pasifik, peran Amerika di 
wilayah ini harus menjadi lebih efektif dan 
lebih tahan lama dari sebelumnya. 

 
 

Ambisi strategis kami yang cukup besar berasal dari keyakinan bahwa tidak ada kawasan yang memiliki 

konsekuensi lebih besar bagi dunia dan warga Amerika sehari-hari selain Indo-Pasifik—dan bahwa 

Amerika Serikat beserta para sekutu dan mitra kami memiliki visi yang sama untuk itu. Dengan 

menjalankan strategi yang pilar-pilar dasarnya dimiliki bersama, dan dengan memperkuat kapasitas 

kawasan untuk mewujudkannya, Amerika Serikat dapat memimpin bersama negara lain menuju Indo-

Pasifik yang bebas dan terbuka, terhubung, sejahtera, aman, dan tangguh untuk generasi mendatang. 
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