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BAB I 

Pendahuluan 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) merupakan organisasi regional 

yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara yaitu Indonesia, 

Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Pada awal pendiriannya, ASEAN 

memiliki tujuan untuk memelihara dan  meningkatkan  perdamaian,  keamanan,  

dan  stabilitas serta  lebih  memperkuat  nilai-nilai  yang  berorientasi  pada  

perdamaian di kawasan.1 Secara lebih lanjut, ASEAN adalah bentuk keberhasilan 

dari konstruksi sosial kelima negara pendiri ASEAN untuk mengikat satu dengan 

yang lain yaitu negara-negara di Asia Tenggara2 untuk menghilangkan potensi 

laten konflik antarnegara.3 Kondisi tersebut jelas menggambarkan keinginan 

ASEAN terutama di dalam hal keamanan, yaitu untuk memunculkan perdamaian 

dan keamanan ala Asia Tenggara di dalam ASEAN seperti yang tertuang dalam 

Treaty on Amity and Cooperation (TAC) pada 1976.4 Selain TAC, ASEAN juga 

memiliki Deklarasi dari  Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) 

untuk membatasi adanya intervensi kekuatan dari pihak asing, terutama dalam hal 

                                                           
1 Lihat pada Piagam ASEAN pada pasal 1 yang membahas mengenai terbentuknya ASEAN 
2 Kay Moller. “Cambodia and Myanmar: The ASEAN Way Ends Here”. Asian Survey 38. no. 12 
(1998), 1087 
3 Sebelum ASEAN terbentuk, negara – negara di kawasan Asia Tenggara terlibat konflik antar 
negara, seperti antara Malaysia dan Indonesia yang berujung pada Politik Konfrontasi oleh 
Soekarno, serta lepasnya Singapura dari Malaysia yang diawali dengan konflik antar wilayah dan 
antar etnis 
4 Menurut Amitav Achary ada setidaknya empat poin dari TAC yang merupakan landasan dari 
ASEAN yaitu (1) penggunaan cara damai dalam penyelesaian masalah (2) otonomi regional (3) 
tidak mencampuri urusan negara lain (4) menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan 
kerjasama bilateral. Lihat Bambang Cipto. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007): 73.  
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militer di kawasan Asia Tenggara.5 Berawal dari ZOPFAN, pada 15 Desember 

1995, ASEAN meresmikan The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone 

Treaty di Bangkok dengan tujuan membentuk kawasan Asia Tenggara bebas dari 

adanya upaya pembuatan ataupun kepemilikan senjata nuklir. Dengan disahkan 

perjanjian tersebut, ASEAN berupaya untuk menjaga kawasannya agar suasana 

tegang karena adanya kepemilikan senjata nuklir ataupun persenjataan yang lain 

dapat dihindari. Kondisi ini diharapkan untuk menghindari ketidakpercayaan antar 

negara anggota ASEAN.  

Melihat sejarah yang mendasari terbentuknya ASEAN, isu keamanan menjadi 

dasar yang menginisiasi negara-negara di Asia Tenggara untuk menghindari 

terjadinya konflik militer seperti yang hampir terjadi diantara Indonesia dan 

Malaysia. ASEAN sendiri mendefinisikan konsep keamanan ke dalam pengertian 

yang komperehensif yaitu menyangkut politik, militer, ekonomi dan faktor-faktor 

sosial.6 Shaun Narine7 menjelaskan setidaknya ada tiga poin utama yang 

dilakukan oleh ASEAN dalam rangka maintaining keamanan regional, yang 

pertama adalah membangun hubungan antara ekonomi dan politik, yang kedua 

adalah perkembangan ekonomi dari suatu negara dapat membantu negara lain 

yang secara politik domestik tidak stabil, terutama karena permasalahan 

komunisme. Poin yang terakhir adalah dengan menekankan kepada keamanan 

domestik, ASEAN berupaya membuat anggotanya tidak rentan terhadap ancaman 

dari luar karena dari dalam negeri sudah mampu untuk mengatasi permasalahan 
                                                           
5 Amitav Acharca. The Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty [online] dalam 
http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/The%20Southeast%20Asia%20Nuclear%20Wea
pon-Free%20Zone%20Treaty.pdf [diakses pada 22 November 2014] 
6 Lee Leviter. “The ASEAN Charter : ASEAN Failure or Member Failure?”.  New York University 
Journal of International Law and Politics 43 no. 159 (2011), 187 
7 Shaun Narine. "ASEAN and the Management of Regional Security." Pacific Affairs 71 no. 2 
(1998) 
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internal security. Narine8 menjelaskan mengenai bagaimana pandangan ASEAN 

terhadap security yang tercantum di dalam Deklarasi Bangkok 1967, antara lain : 

“The countries of Southeast Asia share a primary responsibility for 
strengthening the economic and social stability of the region and ensuring 
their peaceful and progress national development and… they are determined 
to ensure their stability and security from external interference in any form 
or manifestation” 

 

Dari Deklarasi Bangkok yang mendasari berdirinya ASEAN tersebut, cukup jelas 

bahwa negara-negara pendiri ASEAN menekankan kepada kedaulatan negara 

yang harus dikedepankan dibandingkan dengan urusan regional. Hal ini terlihat 

pada kata-kata external interference yang berupaya memperlihatkan bahwa 

negara-negara ASEAN sangat menghormati kedaulatan masing-masing negara 

serta adanya intervensi yang muncul dari luar atau eksternal harus diwaspadai 

bersama.  

Upaya yang dilakukan oleh para pemimpin negara di Asia Tenggara dalam 

membentuk ASEAN merupakan implikasi dari regionalisme di kawasan tersebut. 

Regionalisme di ASEAN merupakan regionalisme yang berbeda dengan kawasan-

kawasan yang lain. Perbedaan ini dikarenakan pada periode munculnya organisasi 

regional.9 ASEAN muncul pada second wave dari regionalisme yang terjadi dalam 

kurun 1965-1985. Di dalam kurun waktu tersebut, Perang Dingin menjadi latar 

belakang konstelasi dunia internasional sehingga beberapa regionalisme yang 

muncul pada second wave ini masih memiliki latar belakang keamanan. Namun 

yang menjadi ciri khas dalam periode ini adalah regionalisme yang muncul 

                                                           
8 Narine, “ASEAN and the Management of Regional Security” 
9 Lihat tulisan Louise Fawcett. “Exploring Regional Domains: A Comparative History of 
Regionalism” International Affairs 80 no. 3 (2004) 
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berasal dari negara-negara dunia ketiga dan memberikan atmosfer baru pada 

regional dan global dengan fleksibilitas dari aktor-aktornya. ASEAN berdiri pada 

second wave of regionalism bersamaan dengan organisasi seperti GCC di Timur 

Tengah dan SADC di Afrika Selatan. Seperti kebanyakan organisasi atau institusi 

regional yang muncul pada second wave, ASEAN berdiri berdasarkan pada isu 

keamanan yang harus dijaga di wilayah Asia Tenggara namun tidak kaku seperti 

institusi regional di Eropa yang muncul pada first wave.10 Perbedaan mencolok 

yang ditunjukkan oleh ASEAN apabila dibandingkan dengan organisasi regional 

berbasis keamanan, seperti NATO misalnya, terletak pada tidak diterapkannya 

collective defence. Semua aktivitas terutama terkait dengan urusan keamanan 

negara anggota lain harus sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN yang tercantum 

di dalam Pasal 2 Piagam ASEAN.11 

Selain bentuk regionalisme ASEAN yang berbeda dengan kawasan lain, ASEAN 

juga memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lebih bersifat informal 

dibandingkan dengan yang lain. Hal ini berkaitan langsung dengan isi dari Pasal 2 

ayat 2 poin 3 dan 4 Piagam ASEAN yang menjelaskan bahwa seluruh anggota 

ASEAN menolak secara keras penggunaan kekuatan yang melanggar hukum 

internasional dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Namun, 

yang perlu diperhatikan adalah penyelesaian konflik tergantung juga pada 

kapasitas dari organisasi regional tersebut untuk memilih strategi dan teknis 

penyelesaian konflik. Hal ini diungkapkan oleh Melly Caballero-Anthony dalam 

                                                           
10 Penjelasan mengenai periodisasi dari Louise Fawcett di dalam penelitian ini bukanlah untuk 
pembahasan lebih lanjut, melainkan untuk menemukan karakteristik regionalisme ASEAN melalui 
periodisasi.  
11 Secara garis besar, isi dari Pasal 2 Piagam ASEAN merupakan prinsip-prinsip yang ada pada 
TAC 
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tulisannya berjudul Mechanisms of Dispute Settlement: The ASEAN Experience, 

menjelaskan bahwa kapasitas dari organisasi regional tersebut merupakan poin 

penting. Karena sejauh mana organisasi regional mampu memberikan tekanan 

kepada anggotanya untuk mematuhi mekanisme penyelesaian konflik yang akan 

diterapkan terhadap suatu kasus tertentu. ASEAN merupakan organisasi regional 

yang terbentuk dari negara-negara dunia ketiga yang memiliki sejarah masa lalu 

sebagai negara jajahan bangsa Barat. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan 

NATO ataupun Uni Eropa yang memiliki negara-negara adikuasa di dalamnya 

untuk memberikan tekanan, ASEAN tidak memilikinya. Untuk itulah, 

penyelesaian konflik di ASEAN cenderung dikembalikan dan diberikan kepada 

negara yang terkait untuk memberikan penyelesaiannya sendiri.  

Mekanisme penyelesaian konflik yang pernah dilakukan di ASEAN 

memperlihatkan bahwa negara-negara anggota ASEAN memilih untuk 

menghindari konflik terbuka dibandingkan dengan menyelesaikan masalah 

tersebut. Hal ini tentu saja memberikan dampak kepada hubungan inter-state antar 

anggota ASEAN, Alice D. Ba dalam bukunya berjudul (Re)negotiating East and 

Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian 

Nations mengungkapkan bahwa ASEAN merupakan bentuk dari talk shop, yaitu 

menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh ASEAN hanyalah “berbicara satu 

dengan yang lain” tanpa menyelesaikan masalah atau krisis yang terjadi di 

kawasannya12, terlihat pada beberapa penyelesaian kasus yaitu Krisis Myanmar 

2007, Sengketa Wilayah Sabah, Sengketa Kepulauan Spratly dan lain sebagainya.  

                                                           
12 Alice D. Ba. (Re)negotiating  East  and  Southeast Asia  :  Region,  Regionalism,  and  the 
Association of Southeast Asian Nations. (California: Stanford University Press, 2009), 1 
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Melihat kondisi intra-state maupun inter-state dari ASEAN, memang 

menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana bisa ASEAN mampu bertahan 

sampai dengan sekarang sejak 1967? Bentuk regionalisme dan komunitas 

keamanan seperti apa yang sebenarnya dilakukan oleh ASEAN selama ini? Ketika 

beberapa pertanyaan mengenai eksistensinya, ASEAN mengeluarkan proyek yang 

besar yaitu ASEAN Political-Security Community (APSC) atau Komunitas 

Politik dan Keamanan ASEAN yang merupakan salah satu pilar dari Komunitas 

ASEAN 2015 dan sedang dipersiapkan baik secara teknis maupun realitasnya.13 

Di dalam cetak biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN 2015 yang 

diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN, ada tiga karakteristik kunci yang mendasari 

komunitas ini ke depannya yaitu: (1) A Rules-based Community of shared values 

and norms; (2) A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with shared 

responsibility for comprehensive security; and (3) A Dynamic and Outward-

looking Region in an increasingly integrated and interdependent world.14 Secara 

garis besar, ketiga karakteristik Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN 

berupaya untuk tetap memegang teguh norma-norma ASEAN yang sudah dipakai 

sejak awal pendirian ASEAN sampai dengan sekarang, terutama seperti yang 

diungkapkan oleh Amitav Acharya yang melihat bahwa Asia Tenggara 

merupakan bentukan dari identitas bersama yang berusaha dikembangkan dan 

kemudian mengarah kepada komunitas keamanan karena munculnya kesadaran 

dari masing-masing negara dalam memiliki kepentingan dan identitas yang sama 

dalam melihat ancaman yang ada.  

                                                           
13 Leviter Lee menyebutkan bahwa pertama kali ASEAN Security Community dimunculkan pada 
Bali Concord II 2003 dengan krisis Myanmar sebagai salah satu faktor pendorongnya  
14 ASEAN Secretariat. ASEAN Political-Security Community Blueprint. 2009 
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Pada penjelasan mengenai karakteristik-karaterisktik Komunitas Politik dan 

Keamanan ASEAN 2015 yang merupakan, karakteristik pertama yaitu 

menjelaskan mengenai ASPC yang merupakan rules-based community dalam 

cetak biru dijelaskan bahwa  

“ASEAN’s  cooperation  in  political  development  aims  to  strengthen  
democracy,  enhance good governance and the rule of law, and to promote 
and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the 
rights and responsibilities of the Member States of ASEAN, so as to 
ultimately create a Rules-based Community of shared values and norms.” 

 

Penjelasan mengenai rules-based yang ingin dicapai oleh ASPC, seperti yang 

diungkapkan di atas, memiliki beberapan penekanan yaitu keinginan untuk 

memperkuat demokrasi dan melindungi HAM dengan cara shared values and 

norms sehingga nilai-nilai serta norma-norma yang ada di dalam ASEAN tetap 

berjalan semestinya. Namun yang menjadi masalah adalah apakah sekedar dengan 

sharing nilai serta norma antar negara mampu menjaga sistem demokrasi dan 

melindungi HAM di Asia Tenggara? Apabila membicarakan hal yang sudah 

terjadi, peristiwa yang ada di Myanmar sampai sekarang tidak bisa terselesaikan 

oleh ASEAN padahal dunia internasional sudah melihat kondisi tersebut sebagai 

pelanggaran HAM yang cukup berat oleh junta militer. 

Karakteristik yang kedua adalah “a Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient 

Region with shared responsibility for comprehensive security” yang 

menggambarkan bahwa Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN menginginkan 

adanya rasa tanggung jawab yang sama diantara anggota ASEAN untuk menjaga 

kestabilan regional yang lebih lanjut dicantumkan dalam cetak biru APSC, yaitu:  
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“In  building  a  cohesive,  peaceful  and  resilient  Political  Security  
Community,  ASEAN subscribes to the principle of comprehensive security, 
which goes beyond the requirements of traditional security but also takes 
into account non-traditional aspects vital to regional and national resilience,  
such  as  the  economic,  socio-cultural,  and  environmental  dimensions  of  
development. ASEAN is also committed to conflict prevention/confidence 
building measures, preventive diplomacy, and post-conflict peace building” 

 

Sedangkan poin yang ketiga cenderung menegaskan bahwa ASEAN ke depannya 

akan melakukan beberapa tindakan yang membuat Komunitas Politik dan 

Keamanan ASEAN diakui oleh dunia internasional. Faktor eksternal menjadi 

cukup penting sejak ASEAN berdiri pada 1967 karena melihat bahwa dinamika 

yang terjadi di ASEAN banyak dipengaruhi oleh kondisi internasional yang 

sedang terjadi. Melihat ketiga poin utama yang mendasari Komunitas Politik dan 

Keamanan ASEAN 2015, menarik apabila dibandingkan dengan bentuk 

regionalisme dan mekanisme penyelesaian konflik di ASEAN selama ini. Hal ini 

dikarenakan banyak yang justru mempertanyakan eksistensi ASEAN sendiri, 

mengapa masih mampu bertahan dengan kondisi yang dijelaskan di atas, namun 

pada 2007 memutuskan untuk membentuk Komunitas Politik dan Keamanan 2015 

dengan beberapa prinsip dan dasar yang tercantum di dalam cetak birunya.  

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasar pemaparan di atas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: Apakah permasalahan yang dihadapi oleh ASEAN dalam proses 

pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN? 

I.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh 
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ASEAN dalam proses pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN 

serta bagaimana ASEAN mampu memberikan penggambaran mengenai evolusi 

yang dilakukannya dan respon terhadap permasalahan yang sudah pernah terjadi 

sebelumnya.  

I.4. Kerangka Pemikiran 

I.4.1. Sistem Subordinat dalam Regionalisme 

Regionalisme merupakan region atau wilayah yang menunjukkan tidak lebih dari 

realita geografis, yakni biasanya berupa kumpulan negara-negara yang berbagi 

common space di dunia. Bisa berupa benua yang luas atau kelompok kecil negara-

negara yang berdekatan.15 Fawcett16 mengungkapkan bahwa studi mengenai 

regionalisme menjadi cukup penting terutama setelah Perang Dunia II berakhir. 

Hal ini disebabkan karena studi mengenai regionalisme membicarakan pentingnya 

interdependensi antar beberapa negara di dalam suatu wilayah tertentu. 

Pembagian mengenai wilayah dalam konstelasi politik internasional dapat dibagi 

ke dalam sistem subordinat dimana subordinat merupakan sistem yang terdiri dari 

dua atau lebih negara yang secara geografis dekat dan saling melakukan interaksi 

satu dengan yang lain.17 Dalam sistem subordinat, dikenal tiga subdivisi yang 

digunakan untuk melihat dinamika yang terjadi pada subordinat tersebut yaitu: 

core18, peripheral19 dan sistem instrusif.20 Lebih lanjut, regional atau sistem 

                                                           
15 Louise Fawcett. “Exploring Regional Domains: A Comparative History of Regionalism”. 
International Affairs 80 no. 3 (2004), 432 
16 Fawcett, “Exploring Regional Domains: A Comparative History of Regionalism”, 432 
17 Louis J. Cantori and Steven L. Spiegel. “International Regions: A Comparative Approach to 
Five Subordinate Systems”International Studies Quarterly 13, No. 4 (1969), 361-362 
18 Core sector adalah fokus dari politik internasional pada regional tersebut. Core sector bisa 
berasal dari politik, ekonomi, sosial atau latar belakang organisasi yang ada di dalam kawasan.  
19 Peripheral sector adalah negara-negara yang “teralienasi” dari core sector dari berbagai tingkat 
20 Sistem intrusif merupakan negara-negara di luar kawasan yang terlibat secara signifikan dengan 
konstelasi yang terjadi kawasan 
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subordinat tidak dengan mudah mampu mengidentifikasikan dirinya sendiri ke 

dalam identitas tertentu. Hal ini disebabkan karena identifikasi dari regional 

melibatkan banyak alternatif, kemungkinan pengertian yang lain dan 

pengelompokan.21 

Sistem subordinat memiliki empat pola dalam menggambarkan interaksi dan 

hubungan yang ada di dalam region tertentu. Keempat pola tersebut adalah 

cohesion, komunikasi, power dan struktur dari hubungan yang ada dalam 

regional.22 Pola yang pertama berdasarkan pada cohesion atau kepaduan antar 

negara dalam regional. Kepaduan yang dimaksudkan disini adalah kesamaan dan 

kelengkapan sifat dari entitas politik regional sehingga menjadi pertimbangan 

serta derajat interaksi antar entitas politik itu sendiri. Lebih lanjut, Louis J. 

Cantori dan Steven Spiegel mengungkapkan bahwa apabila dalam satu region 

semua negara di dalamnya tergabung di dalam satu organisasi internal regional 

maka akan menambah kemungkinan adanya peningkatan kepaduan antar negara. 

Hal ini bisa dijelaskan melalui beberapa kondisi apabila semua negara dalam satu 

regional mampu menjadi satu dalam organisasi regional maka interaksi yang 

terbentuk lebih mudah dipadukan. Variabel yang kedua adalah komunikasi yang 

menekankan kepada 4 aspek lagi yaitu komunikasi personal, media massa, 

exchange diantara elit-elit politik yang ada dan sarana transportasi.23 Variabel 

ketiga adalah power dimana variable power yang dimaksudkan oleh Cantori dan 

Spiegel merupakan tingkatan dari power yang dimiliki oleh negara dalam region. 

Tingkatan power dapat dilihat dari kemampuan dan keinginan suatu negara untuk 

                                                           
21 Louis J. Cantori and Steven L. Spiegel. “The International Relations of Regions”. Polity, 2 No. 4 
(1970), 400 
22 Cantori and Spiegel, “The International Relations of Regions”, 406 
23 Cantori and Spiegel, “The International Relations of Regions”, 408 
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bisa memberikan pengaruh terhadap pengambilan kebijakan negara lain. Di dalam 

sistem subordinat, kemampuan satu negara dalam mempengaruhi kebijakan yang 

akan diambil oleh negara lain dapat menjadi hal yang menentukan dinamika 

regional, terutama melihat hubungan antara core-periphery-intrusive system. 24 

Variabel yang terakhir adalah structure of relations yang menggambarkan 

karakteristik dari hubungan yang ada di dalam kawasan. Ada tiga hal yang 

menjadi variabel dalam melihat karakteristik yang ada di kawasan yaitu spectrum 

of relations,25cause of relations26 dan means of relations.27 

Teori mengenai sistem subordinat di dalam regionalisme milik Louis J. Cantori 

dan Steven L. Spiegel melihat bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan 

dengan pembagian subordinat sebagai berikut: maritime core terbagi menjadi 

Indonesia, Malaysia dan Filipina, Singapura,28 Papua Nugini dan Timor Leste 

sebagai periphery. Sedangkan mainland core terdiri dari Laos, Vietnam, Thailand 

dan Kamboja dengan Myanmar sebagai periphery. Sistem instrusif di Asia 

                                                           
24 Lebih lanjut Louis Cantori dan Steve Spiegel mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai 
power barkaitan dengan pemikiran mengenai balance of power dan distribusi power di kawasan. 
Menjadi menarik ketika muncul pertanyaan, apakah ada hubungannya kawasan yang terdiri dari 
negara-negara kuat atau lemah terhadap keterlibatan mereka di dalam konflik internasional? 
Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa dilihat mulai dari variabel pertama mengenai kepaduan 
dalam kawasan, komunikasi antar negara dan tingkatan power yang dimiliki dalam melihat pola 
yang ada pada kawasan, baik kerjasama maupun kompetisi. Lihat Louis J. Cantori and Steven L. 
Spiegel. “International Regions: A Comparative Approach to Five Subordinate 
Systems”International Studies Quarterly 13, No. 4 (1969), 368 
25 Spectrum of relations merupakan penjelasan mengenai bagaimana hubungan antar negara, 
apakah kawasan tersebut terdiri dari negara yang saling bekerja sama ataupun saling berkonflik 
26 Cause of relations merupakan penjelasan mengenai dasar hubungan yang ada di dalam kawasan. 
Negara dipandang sebagai entitas yang tidak pernah konsisten di dalam menjalin hubungan dengan 
negara lain, untuk itulah adanya dinamika hubungan antar negara berdasarkan pada konflik dan 
kerjasama yang ada dalam kawasan.  
27 Means of relation menggambarkan kondisi yang dimiliki oleh kawasan satu dibandingkan 
dengan yang lain melihat hubungan yang ada. Instrumen dari variabel ini dapat dilihat dari tipe 
warfare dan tipe penyelesaian konflik antar negara dalam kawasan.    
28 Alasan kenapa Singapura dikategorikan di dalam periphery karena merupakan negara baru yang 
terlepas dari Malaysia. Namun diantara ketiga wilayah maritime periphery, Singapura merupakan 
satu-satunya negara yang berhubungan langsung dengan negara di maritime core baik secara 
politis maupun security.  
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Tenggara memegang peranan yang cukup penting di dalam dinamika perpolitikan 

dan keamanan di kawasan, hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah 

kawasan dimana hampir seluruh negara di Asia Tenggara merupakan bekas 

jajahan negara lain. Sistem intrusif yang ada di Asia Tenggara sedikit mirip 

dengan sistem instrusif yang ada di kawasan Timur Tengah yaitu memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam mempertajam konflik.29 Sistem instrusif di 

kawasan Asia Tenggara sendiri terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, 

Inggris dan Perancis. Salah satu poin kunci yang ada dalam sistem instrusif, 

terutama terkait kawasan Asia Tenggara adalah apabila dalam suatu sistem 

subordinat terjadi komunikasi yang minim, maka sistem intrusif cenderung untuk 

ikut campur ke dalam masalah domestik dan proyek-proyek regional yang akan 

dikerjakan bersama. Lebih lanjut, apabila hanya ada satu sistem intrusif yang 

dominan di dalam suatu sistem subordinat maka militer di dalam sistem 

subordinat bisa menjadi semakin berkembang apalagi dengan adanya kompetisi 

antar sistem intrusif di dalam merebutkan pengaruh di dalam kawasan tertentu.  

I.4.2. Regional Security Complex Theory30 

Regional Security Complex Theory tidak menjelaskan mengenai bagaiamana 

suatu wilayah mendefinisikan batas-batas wilayahnya ataupun identitasnya. 

Melainkan cenderung menekankan bahwa security tergantung kepada dinamika 

yang dijalankan oleh aktor-aktor di dalam kawasan tersebut.31 Lebih lanjut, RCS 

memfokuskan pada aktivitas dari sekelompok aktor yang memberikan pengaruh 
                                                           
29 Cantori and Spiegel, “International Regions: A Comparative Approach to Five Subordinate 
System”, 378 
30 Regional Security Complex Theory merupakan teori yang diungkapkan oleh Barry Buzan dan 
Ole Waever di dalam bukunya yang berjudul Regions and Power: The Structure of International 
Security pada tahun 2003.  
31 Barry Buzan & Ole Wæver. Regions and Powers: The Structure of International Security 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003): 48 
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terhadap pertimbangan keamanan negara lain.32 Dalam teori ini, ada dua karakter 

yang harus dipahami dalam melihat kondisi regional security, pertama adalah 

power relations dan kedua adalah pola dari amity and enmity. Power relations 

merupakan kondisi yang menggambarkan kekuatan-kekuatan yang berada di 

dalam konstelasi kawasan saling berhubungan dan saling memberikan pengaruh.33 

Sedangkan karakter yang kedua yaitu pola amity dan enmity, dapat diartikan 

bahwa yang dimaksud di sini adalah terkait dengan dinamika hubungan 

pertemanan maupun permusuhan yang terjadi di dalam substruktur tersebut. Dari 

pola tersebut, terlihat adanya hubungan sejarah kawasan dengan konstruksi sosial 

yang dibentuk pada regional security, apakah melalu dinamika yang pernah 

terjadi kemudian hubungan antar negara menjadi lebih dekat atau jutsru 

sebaliknya.  

Selain memahami mengenai karakteristik yang ada di dalam RSCT, ada 

setidaknya empat syarat yang cukup penting dalam menggunakan RSCT pada 

analisis mengenai sistem yang ada pada kawasan. Pertama, adalah batasan yang 

membedakan secara jelas RSCT dengan teori-teori lain. Kedua, sistem anarki 

yang berarti RSCT dapat digunakan di dalam dua atau lebih otonomi yang ada.34 

Ketiga adalah polaritas yang melihat mengenai distribusi power diantara negara-
                                                           
32 Derrick Frazier & Robert Stewart-Ingersoll. “Regional powers and security: A framework for 
understanding order within regional security complexes”. European Journal of International 
Relations 16 No. 4 (2010), 733 
33 Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab kerangka pemikiran, sistem subordinat yang ada 
pada penjelasan milik Spiegel dan Cantori, Buzan dan Waever menyebut substruktur, bahwa 
dinamika yang terjadi pada regional tidak akan bisa dillepaskan dari dinamika sistem instrusif 
mereka. Kondisi ini yang mendorong adanya fokus terhadap hubungan kekuatan-kekuatan yang 
ada, baik dilihat dari polaritas-polaritas yang ada, bipolar, tripolar dan lain sebagainya. Untuk 
itulah cukup penting memberikan perbedaan pada regional power dengan global power. Lihat 
Barry Buzan & Ole Wæver. Regions and Powers: The Structure of International Security 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003): 49 dan Louis J. Cantori and Steven L. Spiegel. 
”International Regions: A Comparative Approach to Five Subordinate Systems”. International 
Studies Quarterly 13, No. 4 (1969), 362 
34 Buzan and Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security, 53 
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negara dalam regional dan keempat adalah adanya konstruksi sosial yang mampu 

menjelaskan mengenai pola amity dan enmity antar unit di regional. Keempat 

syarat tersebut menandakan bahwa RSCT bukanlah teori yang sembarang dipakai 

namun haruslah memenuhi beberapa persyaratan agar mampu menjelaskan 

regional security sesuai dengan framework yang ada. Seiring waktu berjalan, 

tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu regional, substruktur yang ada 

pada regional tersebut gagal untuk menjalankan fungsinya sebagai sistem. RCS 

melihat bahwa dua kemungkinan yang membuat teori tersebut tidak bisa 

diaplikasikan, pertama adalah ketika ada kondisi great power melakukan penetrasi 

yang berlebihan terhadap region tertentu.35 Kondisi ini cenderung menyebabkan 

adanya dominasi yang berlebihan pada kawasan tersebut dan mematikan pola 

yang dibentuk oleh pihak lokal karena segala bentuk dinamika ditentukan oleh 

power dari luar kawasan. Sedangkan faktor yang kedua adalah unstructured, yaitu 

kondisi ketika regional tidak mampu untuk menjalankan dinamika regionalnya 

sendiri. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa negara dalam regional tertentu tidak 

mampu menerapkan nilai-nilai security interdependence dalam level regional, bisa 

karena hanya terfokus kepada level domestik atau justru terlalu banyak pengaruh 

dari konstelasi global sehingga level regional tidak mampu memiliki dinamikanya 

sendiri. Selain ketidakmampuan dari negara dalam regional untuk menjalankan 

dinamika regional, faktor geografis yang cenderung terisolir juga dapat membuat 

negara-negara dalam kawasan kesulitan untuk melakukan interaksi.36 

                                                           
35 Buzan and Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security, 61 
36 Frazier & Stewart-Ingersoll, “Regional powers and security: A framework for understanding 
order within regional security complexes”, 737 
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RSC yang ada di kawasan Asia Tenggara terbentuk dari sejarah upaya untuk 

mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan yang berkepanjangan dan terkadang 

menimbulkan banyak kejadian yang cukup konfliktual.37 Power relations yang 

ada dalam konstelasi politik regional di Asia Tenggara dipengaruhi oleh suasana 

Perang Dingin yang dapat dilihat dari penetrasi negara-negara aliansi dalam 

Perang Dingin serta peranan Cina. Sedangkan pada pola amity dan enmity, negara-

negara anggota ASEAN memiliki banyak sejarah mengenai konflik intra-state 

yang tidak terselesaikan walaupun ASEAN sudah memiliki organisasi regional 

yang menjalankan dinamika regional di kawasan. Namun bukan berarti kemudian 

negara-negara di ASEAN tidak memiliki hubungan baik yang mampu membentuk 

adanya pertemanan diantara negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan 

dengan pandangan beberapa scholar yang menyebutkan ASEAN adalah bentuk 

konstruksi sosial dari kelima pemimpin negara pembentuk ASEAN untuk 

membentuk regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, RSC mampu 

menjelaskan dinamika keamanan yang terjadi di ASEAN karena dapat dikatakan 

sudah memenuhi syarat yang sudah disampaikan oleh Buzan dan Waever dalam 

pemakaian RSCT dalam melihat dinamika security yang terbentuk di Asia 

Tenggara.  

I.4.3. Sistem Subordinat dan Regional Security Complex Theory di ASEAN 

Membicarakan mengenai regionalisme, ASEAN merupakan regional yang unik38 

apabila dibandingkan dengan regional yang lain di dunia internasional pada masa 

                                                           
37 Buzan and Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security, 133 
38Argumen Acharya tersebut juga didasarkan pada perspektif konstruktivisme dalam menjelaskan 
hubungan internasional di Asia Tenggara dan tercantum di dalam tulisannya yang berjudul 
Theoritical Perspectives on International Relations in Asia. Draft Paper for the Conference on 
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sekarang. Acharya39 menggambarkan kondisi awal wilayah Asia Tenggara ketika 

akan mendirikan ASEAN pada 1967: 

“The weak socio-political cohesion of the region’s new nation-states, the 
legitimacy problems of several of the region’s postcolonial governments, 
interstate territorial disputes, intra-regional ideological polarisation and 
intervention by external powers were marked features of the geopolitical 
landscape of Southeast Asia.” 

 

Pandangan dari Acharya tersebut seakan menegaskan bahwa regionalisme di Asia 

Tenggara tidak dimulai dengan kondisi yang stabil. Namun ASEAN membuktikan 

bahwa walaupun di awal tidak memberikan jaminan yang besar bagi survivalitas 

organisasi regional tersebut, namun ASEAN mampu bertahan sampai dengan 

sekarang dan melakukan enlargement dengan menambahkan negara lain di Asia 

Tenggara sebagai anggota dari ASEAN. Salah satu perspektif yang menjelaskan 

mengenai dinamika regionalisme di ASEAN adalah konstruktivisme, yang 

menekankan bahwa hubungan internasional yang ada tidak hanya berasal dari 

kekuatan materi seperti power dan sumber daya, melainkan juga dari faktor-faktor 

sosial seperti kultur, sejarah, ide, norma dan identitas.40 Dalam hal ini juga terlihat 

bahwa behavioral suatu negara bukanlah hal yang besifat given seperti yang 

diungkapkan realisme bahwa secara nature negara adalah sesuatu yang jahat dan 

buruk. Sehingga dapat dijelaskan bahwa salah satu alasan kenapa regionalisme 

ASEAN mampu bertahan sampai dengan sekarang adalah adanya mutual 

                                                                                                                                                               
International Relations in Asia: The New Regional System,” George Washington University, 27-
29 September 2007 
39 Amitav Acharya. Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the 
Problem of Regional Order. (London : Rouletge, 2001) 
40 Amitav Acharya. Theoritical Perspectives on International Relations in Asia. Draft Paper for the 
Conference on International Relations in Asia: The New Regional System,” George Washington 
University, 27-29 September 2007 
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understanding antar negara anggota yang tertuang ke dalam nilai dan norma yang 

disepakati bersama yaitu ASEAN Way. 

Berdasarkan pada teori mengenai sistem subordinat di kawasan Asia Tenggara, 

ASEAN merupakan regional yang banyak dipengaruhi oleh interaksi antar negara 

maupun interaksi dengan sistem intrusifnya. Hal ini dapat dilihat dari dinamika 

regionalisme yang sedikit dijelaskan di atas yang mengungkapkan bahwa interaksi 

yang terbangun di kawasan juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sejarah, ide, 

norma dan identitas. Selain itu, tidak bisa diabaikannya faktor eksternal dalam 

membentuk pola interaksi yang ada dalam kawasan, terutama kawasan yang 

memiliki sejarah kuat mengenai hubungan dengan negara luar kawasan. Untuk 

itulah dinamika regionalisme di Asia Tenggara yang diteruskan oleh ASEAN 

sebagai organisasi regional memberikan pengaruh terhadap bagaimana dinamika 

ASEAN sebagai komunitas regional.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan pola ASEAN dalam melakukan perluasan 

maupun berinteraksi dengan negara luar kawasan, ASEAN berupaya 

mengedepankan nilai-nilai yang sudah menjadi prinsip dan norma sejak ASEAN 

berdiri dan dituangkan ke dalam TAC 1976. Begitu juga dengan mekanisme 

penyelesaian konflik yang dilakukan oleh ASEAN dalam menghadapi 

permasalahan yang ada di kawasan. Berdasarkan pada RSCT, pola  amity dan 

enmity yang ada di Asia Tenggara terbentuk dari interaksi yang dilakukan oleh 

aktor di dalam kawasan sendiri. Penyelesaian konflik di ASEAN cenderung 

mengedepankan penyelesaian secara damai karena memang dari awal ASEAN 

terbentuk, para pendiri ASEAN mengupayakan agar kawasan Asia Tenggara 
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bebas dari suasana yang tidak stabil dan tidak damai. Untuk itulah, penyelesaian 

konflik yang ditekankan oleh kerangka institusional ASEAN adalah mekanisme 

informal yang mengedepankan nilai-nilai yang diadopsi dari sosial budaya negara 

anggota ASEAN sendiri. Terbentuknya Komunitas Politik dan Keamanan 

ASEAN sebagai salah satu pilar dari ASEAN Community tidak terlepas dari 

dinamika regionalisme dan mekanisme penyelesaian konflik yang ada di Asia 

Tenggara. Hal ini disebabkan karena dinamika regionalisme di ASEAN 

membentuk pola interaksi antar negara pada nantinya di komunitas yang akan 

dibentuk. Sedangkan mekanisme penyelesaian konflik juga memberikan pengaruh 

kepada bagamana komunitas mengambil sikap terkait dengan konflik yang 

dihadapi ke depannya. Kedua hal tersebut merupakan produk yang dihasilkan dari 

proses dari awal ASEAN berdiri, membentuk pola interaksi baik antar negara 

maupun negara luar kawasan dan menjalankan fungsinya sebagai komunitas 

keamanan.  

I.5. Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh ASEAN dalam 

proses pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN adalah dinamika 

regionalisme dan mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini berjalan di 

ASEAN.   

I.6. Metodologi Penelitian 

I.6.1. Definisi Konseptual  

II.6.2.1. Mekanisme Penyelesaian Konflik 
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Mekanisme penyelesaian konflik dapat didefinisikan sebagai metode, proses, alat, 

teknik dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik.41 Secara 

teori, ada beberapa teknik, metode maupun strategi yang bisa digunakan oleh 

negara maupun organisasi internasional untuk menjalankan penyelesaian konflik. 

Pemilihan mekanisme, strategi dan teknik penyelesaian konflik tergantung pada 

bagiamana suatu negara maupun organisasi regional mampu mencari mekanisme 

yang paling cocok dengan kondisi dari negara maupun kawasan tersebut 

disesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki.  

II.6.2.2. Security Community (Komunitas Keamanan) 

Komunitas Kemamanan menurut Karl Deuscth adalah sekelompok aktor yang 

terintegrasi dan memiliki tujuan serta perjanjian untuk tidak menyerang satu 

dengan yang lain.42 Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Emanuel 

Adler dan Michael Barnett yang mengungkapkan bahwa komunitas keamanan 

adalah produk yang diperoleh dari konstruksi sosial anggotanya.43 Hal ini 

menekankan pada pengertian bahwa komunitas keamanan bersifat socially 

constructed, dibentuk berdasarkan pada kondisi sosial pendiri maupun anggota 

dan dikonstruksi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengertian tersebut 

kemudian dikembangkan lagi oleh Amitav Acharya yang menyebutkan bahwa 

komunitas keamanan merupakan konstruksi sosial dan konstruksi tersebut tidak 

                                                           
41 Melly Caballero-Anthony. “Mechanisms of Dispute Settlement: The ASEAN Experience”, 
Contemporary Southeast Asia 20 No. 1 (1998): 41 
42 Karl W Deuscth et al. Political Community and the North Atlantic Area. (NJ : Princeton 
University Press, 1957), 2 
43Emanuel Adler and Michael Barnett. “Studying security communities in 
theory, comparison, and history”, in Security Communities e.d Emanuel Adler and Michael 
Barnett, 413-441 (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 414 
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hanya berdasarkan pada material forces melainkan berasal dari intersubjective 

factors.44 

II.6.2.3. Comprehensive Security (Keamanan Komperehensif) 

Definisi keamanan mulai mengalami pergeseran seiring berjalankannya dinamika 

yang terjadi pada dunia internasional, dari masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, 

Perang Dingin sampai dengan kondisi yang bisa dikatakan multipolar seperti 

sekarang. Menurut Barry Buzan pengertian dari security mulai bergeser dari yang 

awalnya hanya sebatas pada military dan state security, melainkan berkembang ke 

dalam aspek ekonomi sosial yang lain dan perasaan subjektif terhadap kondisi 

aman maupun tidak aman bagi society.45 

I.6.2. Definisi Operasional 

II.6.2.1. Mekanisme Penyelesaian Konflik 

ASEAN yang menjadi fokus dalam penelitian ini memakai mekanisme 

penyelesaian konflik yang sesuai dengan tujuan dari dibentuknya ASEAN oleh 

kelima negara pendiri. Sesuai dengan Treaty Amity and Cooperation yang 

disepakati pada tahun 1976, negara-negara ASEAN sepakat untuk berupaya 

mengedepankan penyelesaian konflik secara damai tanpa menggunakan 

kekerasan. Mekanisme tersebut dipilih karena menyesuaikan dengan tujuan 

ASEAN yang berupaya membuat kawasan Asia Tenggara bebas dari kondisi yang 

                                                           
44 Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the Problem of 
Regional Order, 194 
45 Barry Buzan “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century“, in: International 
Affairs, 67.3 (1991), 432 dalam Michael Raab. “Concept of Comprehensive Security” [online] 
dalam 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=
0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oiip.ac.at%2Ffileadmin%2FUnterlagen%2FDateien%
2FSummaries%2FConcepts_of_Comprehensive_Security.pdf&ei=Wk82VbpB4Tq8AWXpYHgD
w&usg=AFQjCNHkD5vx28L2DCurZ4GLU1g8TrqIAg&bvm=bv.91071109,d.dGc [diakses pada 
21 April 2015] 
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tidak stabil melalui prinsip dan norma yang diadopsi dari nilai sosial budaya 

negara-negara ASEAN sendiri. Hal inilah yang mendorong mekanisme 

penyelesaian konflik di ASEAN cenderung memakai mekanisme bilateral, 

mediasi dan musyawarah mufakat. 

II.6.2.2. Security Community (Komunitas Keamanan) 

Secara operasional, komunitas keamanan yang akan menjadi pembahasan pada 

penelitian ini berdasarkan pada pandangan dari Emanuel Adler dan Michael 

Barnett serta Amitav Acharya. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa ASEAN dan 

berkembang menjadi Komunitas Politik dan Kemanan ASEAN merupakan 

produk dari konstruksi sosial negara-negara anggota ASEAN yang menginginkan 

kondisi aman dan damai di Asia Tenggara yang sesuai dengan kondisi kawasan. 

Kondisi tersebutlah yang mendorong regionalisme ala ASEAN terutama terkait 

dengan regional security yang kemudian dituangkan ke dalam cetak biru 

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN.  

II.6.2.3. Comprehensive Security (Keamanan Komprehensif) 

Secara operasional, penulis melihat ASEAN dan Komunitas Politik dan 

Keamanan ASEAN mendefinisikan keamanan tidak lagi hanya sebatas militer 

maupun keamanan negara melainkan sudah memasuki taraf comprehensive 

security. Hal ini dapat dilihat pada visi dari komunitas keamanan yang 

digambarkan oleh ASEAN pada awalnya, bahwa beberapa hal yang ingin diraih 

tidak hanya berasal dari interaksi politis antar negara melainkan juga berasal dari 
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seperangkat prinsip dan norma yang telah dibangun.46 Prinsip dan norma yang 

dibangun oleh ASEAN merupakan pemahaman dari nilai-nilai sosial budaya yang 

ada di negara-negara Asia Tenggara, untuk itulah konsep keamanan komprehensif 

sesuai dengan konsep keamanan yang diusung di dalam ASEAN yang dilanjutkan 

dalam Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN 2015.   

I.6.3. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan evaluative dimana penulis 

menggambarkan mengenai dinamika yang selama ini berjalan di ASEAN dan 

kemudian menarik kesimpulan yang digunakan untuk mengevaluasi permasalahan 

yang dihadapi dalam proses pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan 

ASEAN.  

I.6.4. Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan pada pendeketan historis dimana penulis berupaya 

melihat melalui proses yang terjadi dalam dinamika kawasan. Secara tepatnya, 

penulis mengambil jangkauan penelitian dari tahun 1991 ketika kasus sengketa 

perbatasan di kawasan Asia Tenggara mulai mencuat dan permasalahan 

transnasional menjadi pembahasan di tingkat regional, sampai dengan tahun 2015 

ketika penelitian ini masih berlangsung.  

I.6.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan 

data berupa dokumen-dokumen. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan 

                                                           
46 Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the Problem of 
Regional Order, 195 
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dengan memanfaatkan data-data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini, dikumpulkan dari buku teks, jurnal ilmiah tercetak dan online, berita, artikel 

dan laporan dari organisasi internasional yaitu ASEAN sebagai fokus penelitian.  

I.6.6. Sistematika Penulisan 

Bab I melingkupi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran,  

hipotesis dan metodologi penelitian yang mencakup definisi konseptual dan 

operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II membahas mengenai regionalisme dan mekanisme penyelesaian konflik di 

ASEAN. Pada bab ini akan dibahas mengenai dinamika yang terjadi sebelum 

pembentukan ASEAN dan setelah pembentukan ASEAN. Dalam bab ini juga 

akan dibahas mengenai bagaimana ASEAN menanggapi dua sengketa bilateral 

yang terjadi serta dua permasalahan transnasional di kawasan.  

Bab III memiliki fokus kepada pembahasan Komunitas Politik dan Keamanan 

ASEAN. Dalam bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai prinsip yang 

mendasari komunitas keamanan, posisi Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN 

sebagai komunitas keamanan, harapan dan pencapaian serta peluang dan 

tantangan.  

Bab IV berisi kesimpulan yang merangkum dan memberikan jawaban atas 

hipotesis yang ada di dalam penelitian ini.  
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