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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi atas konsentrasi akademis yang digeluti oleh 

peneliti yaitu pada bidang sosiolosi. Dalam studi sosiologi salah satunya adalah 
mempelajari tentang kajian sosiologi politik. Dalam kajian sosiologi politik diantara 
konsentrasinya adalah menguraikan tentang bagaimana relasi bilateral maupun 
multi lateral serta reaksi publik atas relasi tersebut.  

Hal yang mendasar mengapa penelitian ini mengambil segmen sosiologi 
politik adalah bahwa opini saat ini yang sedang mengedepan bahwa Indonesia 
sebagai korban atas tindakan ceroboh  Malaysia. Indonesia telah kehilangan produk 
budaya, territorial hingga penghinaan  pekerja  Indonesia yang sedang mengais 
rejeki di Negeri jiran itu.  

Opini semacam ini didasari analisis teori Marxian dan Neo-Marxis. yang 
menganggap bahwa hubungan kedua belah pihak adalah hubungan vis a vis yang 
berujung pada siapa yang menjadi victim dan otoritas. Dalam kasus ini tentu saja 
jika dipandang dari teori ini Indonesia akan mempersepsi dirinya sebagai korban. 

Bagi penulis pandangan ini terlalu gegabah karena bagaimana mungkin  
Negara Indonesia sebesar ini menjadi korban Negara Malaysia,dan jika memang 
menjadi korban terus menerus sejak dekade 60-an, mengapa Indonesia masih 
menjalin hubungan bilateral dengan Malaysia. Tentu saja hal ini gagal didekati 
dengan teori Marxian.  

Maka penulis memilih Interaksionisme simbolik George Herbert Mead 
untuk memahami pemaknaan hubungan bilateral keduanya. Karena dari teori ini  
dapat mengahasilkan persepsi tertentu atau relasi keduanya yang kerap dilanda 
konflik.        

 Merujuk pada latar belakang tersebut maka penelitian ini menghasilkan 
fokus penelitian yang akan dilakukan, adalah Bagaimana Indonesia Memaknai 
relasi sosial politik dengan Malaysia di tingkat ASEAN menurut perspektif 
Interaksionisme simbolik George Herbert Mead?adapun metode yang digunakan 
oleh penulis adalah metode kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kedua belah pihak 
merupakan simbol dari komitmen jangka panjang untuk menciptakan perdamaian 
dan peningkatan kesejahteraan nagara masing-masing sebagaimana yang telah 
disepakati oleh negara pendiri ASEAN   
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