
 
 

Bab I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak tahun 2002, Timor Leste telah menjadi anggota peninjau dalam 

pertemuan-pertemuan ASEAN. Kemudian pada tahun 2005, Timor Leste 

bergabung dalam ASEAN Regional Forum dan menadatangani Perjanjian 

Kerjasama dan Persahabatan di Asia Tenggara (Treaty of Amity and 

Cooperation/TAC) di tahun 2007. Timor Leste juga secsara intensif melakukan 

pertemuan bilateral dengan sepuluh negara anggota ASEAN dan bersedia 

mendirikan perwakilan ASEAN di Dili pada tahun 2009. Selanjutnya, pada 4 

Maret 2011, Timor Leste mengajukan proposal keanggotaan secara resmi kepada 

Sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta. Namun hingga saat ini di tahun 2014, 

ASEAN tak kunjung menerima Timor Leste sebagai anggota tetap ASEAN yang 

ke-11. Timor Leste masih berada dalam masa tinjau oleh Dewan Koordinasi 

ASEAN yang bertugas menilai kesiapan Timor Leste untuk menjadi anggota tetap 

ASEAN. Kenyataan ini tidak sejalan dengan harapan Timor Leste yang 

sebelumnya memprediksi akan resmi menjadi anggota tetap ASEAN pada tahun 

2012.1  

                                                           
1 Ganewati Wuryandari, East Timor’s Membership in ASEAN: Challenges and Prospects, 2005 

dalam http://www.aseancenter.org.tw/upload/files/OUTLOOK_003_02.pdf (diakses pada 10 
April 2014). 
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Keputusan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN sesungguhnya 

mengalami proses yang panjang. Timor Leste sempat mengalami dilema terhadap 

identitasnya dalam memandang posisinya terhadap dua kawasan yang ada di 

dekatnya, yakni Asia Tenggara dan Pasifik. Hal ini dapat dibuktikan ketika 

sebelum adanya pengakuan kemerdekaan pada 20 Mei 2002, Timor Leste 

cenderung mengupayakan peningkatan hubungan luar negeri dengan negara-

negara yang tergabung dalam South Pacific Forum (SPF). Sebagaimana 

pernyataan Ramos Horta, “We are one of the South Pacific Nations, not part of 

ASEAN.”2 Namun setelah pengakuan kemerdekaan, Timor Leste justru 

menunjukkan keinginan untuk bergabung ke dalam ASEAN. Kehendak ini 

tercermin dalam salah satu agenda pembahasan antara Timor Leste dan Indonesia 

pada pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri pada Oktober 2002.3 Menteri Luar 

Negeri Timor Leste pada masa itu, yakni Jose Ramos Horta menyatakan:  

“Gaining membership of ASEAN will be the primary foreign policy goal 

of the future government in East Timor. Our desire to join ASEAN is a 

long-standing one and in the last 10 years we have shown unequivocal 

determination to join the organisation… Timor-Leste is ready to join 

ASEAN.”4 

 

Selain terlihat dari agenda pembicaraan dengan Indonesia, kehendak 

pemerintah Timor Leste ini terlihat dari beberapa upaya diplomasi yang telah 

dilakukan di kawasan Asia Tenggara.  

                                                           
2 Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ramos Horta ketika menghadiri acara makan siang 

dalam rangka pengumpulan dana di Sydney pada 19 Oktober 1999. Lihat Lela E. Majidah, “East 
Timor: To be or not to be a Member of ASEAN”, The Jakarta Post, 7 Maret 2002.  

3  Tempointeractive, “East Timor asked Indonesia Support to Enter ASEAN”, 7 Oktober 2002, 
dalam http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2002/10/07/brk.20021007-18.id.html 
(diakses pada 10 April 2014). 

4 José Ramos Horta, “Why Timor Leste Should Join ASEAN Now”, 16 Mei 2011 dalam 
http://www.eastasiaforum.org/2011/05/16/why-timor-leste-should-join-asean-now/ (diakses 
pada 10 April 2014). 
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Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah agar keinginan untuk 

menjadi anggota ASEAN terpenuhi. Tidak hanya mengintensifkan diplomasi 

dengan negara-negara di Asia Tenggara, Timor Leste terus mengupayakan 

peningkatan kapabilitas negara. Sebagai negara kecil yang baru merdeka, ada 

kecenderungan untuk menempatkan negara-negara yang besar dan organisasi 

multilateral sebagai kunci dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan, baik 

itu keamanan ekonomi maupun politik.5 Untuk memenuhi kepentingan nasional 

tersebut, ASEAN kemudian dipilih sebagai batu pijakan. Posisi geografis yang 

berada di ujung tenggara Indonesia menjadi faktor pendukung kuat untuk 

mengklaim bahwa Timor Leste adalah bagian dari Asia Tenggara. Timor Leste 

juga meyakini bahwa bergabung sepenuhnya dengan ASEAN akan memacu 

pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Secara spesifik, Timor Leste memandang 

konsep Komunitas ASEAN 2015 terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat 

memberikan kesempatan baginya untuk turut serta dalam pasar bebas ASEAN.6  

                                                           
5 Pengertian dari negara kecil (small state) adalah adalah underdeveloped state dengan jumlah 

populasi yang berada dalam skala 20-30 juta serta erat kaitannya dengan erat kaitannya dengan 
keterbatasan berupa keterbatasan kapabilitas, keterbatasan sumber daya, keterbatasan 
kepentingan dan lain-lain, serta kerentanan akan koersi, tekanan dan ancaman. Perilaku negara 
kecil yang memiliki keterbatasan kapabilitas dalam struktur internasional akan cenderung 
mencari dan mendekat kepada organisasi multilateral dan aliansi untuk memastikan keamanan 
dalam pencapaian kepantingan nasionalnya. Politik luar negeri negara kecil banyak dipengaruhi 
hanya oleh elit politik saja yang kemudian melakukan determinasi kepentingan nasional serta 
negara-negara mana saja yang dapat berpotensi menjadi pendukung atau penghambat bagi 
pencapaian kepentingan nasional. Lihat Erling Bjöl, The Small States in International Politics, 
(Stockholm: 1971), 28; David Vital, Inequality of States: A Study of Small Power in International 
Relations (Oxford: Clarendon Press, 1967), 4; Haluk Gerger, “Small States: A Tool for Analysis” 
dalam The Turkish Yearbook (xv), 1975; Giorgi Gvalia et al, “Thinking Outside the Bloc: 
Explaining the Foreign Policies of Small States” dalam Security Studies (22), 2013, 98-131; J 
Wyllie, European Security in the New Political Environment, (New York: Longman Publishing, 
1997), 89. 

6 Pasar bebas di Asia Tenggara diperkirakan memiliki jumlah konsumen 500 juta penduduk, 
sehingga akan menjadi kesempatan yang baik bagi Timor Leste apabila turut serta di dalamnya. 
Lihat Ganewati Wuryandari, “East Timor’s Membership in ASEAN: Challenges and Prospects…”. 
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Adapun kepentingan lain di samping harapan untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah kepentingan 

politis terkait posisi Timor Leste dalam sistem internasional. Timor Leste 

berharap ASEAN dapat memberikan pengaruh dalam menanggapi keterlibatan 

Australia dan Cina dalam politik dalam negeri Timor Leste. Australia masuk ke 

dalam Timor Leste dalam rangka peacekeeping ketika terjadi sengketa antara 

Timor Leste dan Indonesia pada akhir tahun 1990an. Sejak saat itu, perkembangan 

Timor Leste di bidang sosial, politik dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari 

pantauan Australia, sehingga para pemimpin Timor Leste khawatir adanya 

ketergantungan ekonomi dan politiknya kepada Australia.7 Kekhawatiran yang 

sama juga muncul atas Cina. Ketika terjadi kekacauan politik di Timor Leste pada 

Mei 2006, Cina justru meningkatkan hubungannya dengan Timor Leste. 

Peningkatan hubungan ini dapat dilihat dari adanya pendekatan diplomatik 

melalui Komunitas Bangsa-Bangsa Berbahasa Portugis (Community of Portugese 

Language Nations/ CPLN) untuk dapat dengan mudah berinteraksi dengan 

masyarakat Timor Leste dengan menggunakan bahasa Portugis.8 

                                                           
7  Ganewati Wuryandari, “East Timor’s Membership in ASEAN: Challenges and Prospects…”. 
8 Timor Leste dilanda kekacauan politik pada 23-25 Mei 2006 yang dipicu oleh pelengseran 

Perdana Menteri Mari Alkatiri dan sepertiga anggota militer yang dilakukan pada bulan Maret 
2006. Kekacauan politik Timor Leste dilatarbelakangi oleh perselisihan antara pejabat politik 
yang didominasi oleh masyarakat Timor Barat (Loro Munu) sementara pejabat militer mayoritas 
berasal dari kalangan Timor bagian Timur (Loro Sae). Selama terjadi ketidakstabilan, terjadi 
banyak tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian rakyat sipil, penguasaan Dili oleh kaum 
pemberontak dan pemindahan beberapa residen dari Dili serta kerusakan pada fasilitas umum. 
Di tengah kekacauan politik di Timor Leste, Cina tidak menarik diri untuk berhubungan dengan 
Timor Leste. Cina percaya bahwa kekacauan politik di Timor Leste adalah kejadian yang biasa 
dialami oleh negara baru dalam menstabilkan kondisi politiknya. Di tahun 2007, Cina justru 
meningkatkan investasinya di Timor Leste menjadi tiga kali lipat. Lihat Ganewati Wuryandari, 
“East Timor’s Membership in ASEAN: Challenges and Prospects…”; Ben Dolven, Rhoda 
Margesson dan Bruce Vaughn, “Timor Leste: Political Dynamics, Development, and 
International Involvement”, dalam Congressional Research Service, R42585, 2012. 
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Dengan melihat alasan-alasan dan upaya-upaya yang telah dilakukan 

Timor Leste, ASEAN seharusnya dapat segera memutuskan keanggotaan baru. 

Namun, nyatanya ASEAN belum juga menetapkan status Timor Leste. Sikap 

ASEAN atas kehendak Timor Leste ini berbeda dengan sikap ketika menerima 

negara-negara Indocina (Vietnam, Myanmar dan Kamboja). Baik Vietnam, 

Myanmar dan Kamboja dapat diterima sebagai anggota secara lebih cepat 

dibandingkan dengan Timor Leste. Padahal pada saat itu, negara-negara tersebut 

menghadapi masalah yang sama dengan kondisi Timor Leste ketika mengajukan 

diri untuk menjadi anggota ASEAN, yakni belum mapan secara ekonomi dan 

kerentanan krisis politik.  

Ketika negara-negara Indocina mengajukan diri sebagai anggota, ASEAN 

mengambil keputusan yang relatif cepat untuk menerima. Pada tahun 1995, 

Vietnam resmi menjadi negara ke-7 ASEAN setelah sebelumnya menjadi anggota 

peninjau pada tahun 1994.9 Padahal pada masa itu, Vietnam masih terlibat konflik 

dengan Kamboja dan belum memiliki sistem politik dan ekonomi yang stabil. Hal 

serupa juga terjadi ketika Myanmar dan Laos resmi menjadi anggota ASEAN 

pada tahun 1997. Di satu sisi, Myanmar justru harus menghadapi isolasi 

internasional akibat adanya krisis politik dan kasus pelaggaran hak asasi manusia 

oleh Junta Militer.10 Tidak berbeda jauh dengan Vietnam dan Myanmar, Kamboja 

akhirnya masuk sebagai anggota ASEAN di tahun 1999, setelah pada tahun 1997 

dilanda krisis politik akibat adanya perebutan kekuasaan dan kudeta yang 

                                                           
9 Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, 

Realitas dan Masa Depan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 69. 
10  Bambang Cipto, Hubungan Internasionl di Asia Tenggara, 71. 
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dilakukan oleh Hun Sen dari kubu Partai Rakyat Kamboja atas pemerintahan 

Pangeran Ranaridh. 

Berbeda dengan negara-negara Indocina di atas, Timor Leste harus 

menjalani proses panjang untuk menjadi anggota ASEAN. Pengajuan proposal 

keanggotaan oleh Timor Leste dilakukan ketika Indonesia bertindak sebagai ketua 

ASEAN tahun 2011. Tahun 2011 dipilih sebagai waktu yang tepat bagi Timor 

Leste untuk mengajukan proposal keanggotaan karena pada masa keketuaan 

Indonesia, Timor Leste berharap status keanggotaannya cepat ditetapkan 

mengingat Indonesia telah menunjukkan dukungan penuh kepada Timor Leste. 

Proposal keanggotaan tersebut kemudian dibahas dalam KTT ke-XVIII dan 

Indonesia merekomendasikan pembentukan Dewan Koordinasi ASEAN yang 

terdiri dari para menteri Luar Negeri untuk menindaklanjuti status Timor Leste 

dalam ASEAN pada KTT ke-XIX.11 

Agenda pembahasan mengenai keanggotaan Timor Leste berlanjut dalam 

pembahasan pada KTT ASEAN ke-XX di Kamboja. Dalam pertemuan tersebut, 

semua anggota ASEAN menyetujui term of reference pembentukan ASEAN 

Coordinating Council-Working Group (ACCWG) dan Indonesia diharapkan 

mampu menjadi ketua dalam pertemuan pertamanya pada Juni 2012 di Jakarta12 

dengan tugas untuk meninjau kesiapan Timor Leste. Pada KTT ASEAN ke-XXI 

bulan November 2012, keanggotaan Timor Leste sama sekali tidak masuk dalam 

                                                           
11  ASEAN Secretariat, Chair’s Statement of the 18th ASEAN Summit Jakarta, 7 - 8 May 2011, 

dalam http://www.asean.org/news/item/eighteenth-asean-summit-jakarta-7-8-may-2011, 
(diakses pada 10 April 2014). 

12 ASEAN  Seretariat, Chair’s Statement of Twentieth ASEAN Summit, Phnom Penh, Cambodia, 03-
04 April 2012, dalam http://www.asean.org/news/item/asean-structure-asean-summit-
twentieth-asean-summit-phnom-penh-cambodia-03-04-april-2012 (diakses pada 10 April 2014). 
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agenda pembahasan. Hal ini dikarenakan ACCWG memandang bahwa 

dibutuhkan waktu lebih dalam mempertimbangkan keuntungan dan kerugian 

penerimaan Timor Leste dalam waktu dekat.13 

Masalah ini kemudian dibahas kembali dalam KTT ASEAN ke-XXII dan 

ke-XXIII 2013 di Brunei Darussalam. Namun dalam pembahasan tersebut, 

ASEAN tidak menentukan status keanggotaan resmi atas Timor Leste. ASEAN 

justru memberikan rekomendasi bagi ACCWG untuk berhati-hati dan teliti ketika 

melakukan peninjauan atas posibilitas Timor Leste dalam berpartisipasi di 

ASEAN dari sudut pandang pembangunan kapasitas. ACCWG kemudian 

diperkenankan untuk membentuk ACCWG Sub-working group pada KTT ASEAN 

ke-XXIV tahun 2014 ketika Myanmar menjadi Ketua ASEAN. Pembentukan sub-

working group ini bertujuan agar ASEAN mampu meninjau perkembangan Timor 

Leste secara politik, ekonomi dan sosial merujuk pada pilar-pilar yang ada dalam 

Komunitas ASEAN 2015. Belum adanya ketegasan ASEAN untuk menentukan 

status keanggotaan Timor Leste juga terlihat pada KTT ke-XXV yang 

diselenggarakan 12-13 November 2014. Myanmar menyampaikan: 

“We were encouraged by the progress of the ASEAN Coordinating 

Council Working Group (ACCWG) in the consideration of all relevant 

aspects to the application by Timor-Leste, as well as its possible 

                                                           
13 Pertemuan kedua ACCWG diselenggarakan pada September 2012 di Kamboja dan diketuai oleh 

Soeung Rathchavy, Menteri Luar Negeri Kamboja. Hasil dari pertemuan kedua ACCWG adalah 
kesepakatan dari para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN untuk tidak 
melanjutkan pembahasan keanggotaan Timor Leste dalam KTT ASEAN ke-XXI. Timor Leste 
dipandang masih belum memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang dapat mengimbangi 
masyarakat Asia Tenggara lainnya dalam menyongsong Komunitas ASEAN 2015. Rathchavy 
menyatakan bahwa kekayaan minyak dan gas bumi melimpah yang dimiliki Timor Leste tidak 
akan berarti apabila sumber daya manusia Timor Leste masih kurang. Dalam membentuk 
Komunitas ASEAN 2015, ASEAN juga memiliki fokus untuk membentuk suatu masyarakat Asia 
Tenggara yang berkualitas. Lihat anonim, ASEAN officials meet in Cambodia to discuss Timor-
Leste’s application for bloc entry, 2012 dalam http://www.talkvietnam.com/2012/09/asean-
officials-meet-in-cambodia-to-discuss-timor-lestes-application-for-bloc-entry/, (diakses pada 10 
April 2014). 
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implication on ASEAN, and agreed to explore the possibility of Timor-

Leste's participation in ASEAN activities within the context of its need 

for capacity building.”14  

 

Dari pernyataan di atas, Timor Leste harus kembali menunggu kepastian 

untuk menjadi anggota resmi, yaitu menunggu ACCWG siap untuk mengajukan 

agenda keanggotaan Timor Leste dalam pembicaraan pada KTT ASEAN. Dari 

uraian di atas, terlihat bahwa kehendak Timor Leste untuk segera menjadi anggota 

ASEAN sejak tahun 2011 sampai 2014 belum terpenuhi. Artinya, sudah 4 tahun 

belum ada kepastian mengenai keanggotaan Timor Leste. Kenyataan ini berbeda 

dengan ketika Vietnam, Myanmar dan Kamboja yang keanggotaannya sudah 

ditetapkan dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun sejak menjadi anggota 

peninjau. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Dibandingkan dengan cepatnya proses keanggotaan Vietnam, Myanmar 

dan Kamboja, mengapa ASEAN tidak kunjung menerima Timor Leste sebagai 

anggota tetap? 

 

 

 

                                                           
14  ASEAN  Seretariat, Chair’s Statement of Twenty-fifth ASEAN Summit, Nay Pyi Taw, Myamar, 
12-13 November 2014, dalam http://www.asean.org/news/item/asean-structure-asean-summit-
twenty-fifth-asean-summit-nay-pyi-taw-myanmar-12-13-November-2014 (diakses pada 1 
Desember 2014). 
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I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengapa Timor Leste belum 

diterima sebagai anggota ASEAN dengan melihat adakah kemungkinan hambatan 

yang muncul dari sikap negara-negara anggota ASEAN 

 

I.4  Tinjauan Literatur 

Sejatinya, telah ada beberapa penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang 

menulis tentang hubungan antara Timor Leste dan ASEAN. Tulisan-tulisan 

tersebut muncul setelah lepasnya Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999. 

Pada umumnya, tulisan tersebut menggambarkan perasaan dilematis Timor Leste 

yang secara geografis berbatasan dengan Indonesia tetapi merasa lebih dekat 

dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Para penstudi berpendapat bahwa 

kedekatan tersebut dikarenakan Timor Leste dan negara-negara di kawasan 

Pasifik tergolong sebagai negara kecil.  

Pada tinjauan literatur ini, peneliti menemukan banyak tulisan tentang 

bagaimana Timor Leste menjalankan kebijakan luar negeri dengan segala 

keterbatasannya, baik dari segi ekonomi dan politik. Sebagai negara kecil, sering 

kali terjadi ketimpangan antara kepentingan dan power yang dimiliki.15 Smith 

menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Timor Leste sebagai negara kecil tidak 

                                                           
15   Ben Moxam dan Jovana Carapic, Unravelling Dili: The Crisis of City and State in Timor-Leste, 

dalam http://usj.sagepub.com/content/50/15, 2013 (diakses pada 24 Maret 2014). 
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bisa menentukan perubahan dalam situasi internasional.16 Hal tersebut berimbas 

pada kebutuhan Timor Leste untuk bersandar pada aktor hubungan internasional 

yang lebih besar, seperti negara besar maupun organisasi internasional untuk 

mencapai kepentingan nasional. Dengan kata lain, Timor Leste memiliki 

ketergantungan dengan aktor-aktor hubungan internasional di sekitarnya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Maurice A. East: 

“In fact East Timor is simultaneously a small, weak and new state which 

based on classic study on small state behavior concluded that small 

states often engage in a higher level of intensity in aspects of foreign 

policy behavior because their decision-making processes are not based 

on the same resource bases as large states.”17  

 

Kebutuhan akan adanya aktor lain yang lebih besar untuk membatu 

mencapai kepentingan nasional inilah yang kemudian dikaji pada literatur lain. 

Kajian tersebut bermula ketika Timor Leste bergabung sebagai anggota ASEAN 

Regional Forum (ARF) pada tahun 2002. ASEAN kemudian dipandang sebagai 

pihak yang akan menjadi sandaran bagi Timor Leste. Asumsi tersebut menguat 

seiring pengajuan Timor Leste untuk menjadi anggota resmi ASEAN pada tahun 

2011. Setelah pengajuan ini, banyak penstudi yang menulis peluang dan tantangan 

Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Kondisi dalam negeri Timor Leste 

menjadi fokus kajian untuk memprediksikan apakah ASEAN akan menerima 

Timor Leste atau tidak.  

Kondisi Timor Leste yang belum mapan di banyak sektor menjadikan 

keputusan penangguhan keanggotaan terpaksa diambil oleh kesepuluh anggota 

                                                           
16  Anthony L. Smith, “Constrains and Choices: East Timor as a Foreign Policy Actor”, New Zealand 

Journal of Asian Studies, 7 (1), 2005, 15. 
17  Maurice A. East , “Size and Foreign Policy Behavior: A Test of Two Models”, World Politics, 25 

(4), 1973. 
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ASEAN. Para penstudi dan pengamat Hubungan Internasional kemudian banyak 

menulis tentang masa depan proposal keanggotaan Timor Leste. Anthony L. 

Smith menyatakan bahwa keadaan Timor Leste saat ini tidak akan menjamin 

eksistensinya dalam ASEAN.18 Hal ini dikarenakan Timor Leste masih belum 

bisa mengimbangi negara-negara anggota ASEAN terutama Singapura. Timor 

Leste tentu akan mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya dari 

negara-negara ASEAN. Belum lagi, masyarakat Timor Leste tidak memiliki 

semangat yang selaras dengan pemerintah dalam menjelang Komunitas ASEAN 

2015.  

Selain Anthony L. Smith, Ganewati Wuryandari juga memaparkan 

tantangan-tantangan bagi ASEAN apabila Timor Leste resmi menjadi negara 

anggotanya. Dalam tulisannya, Wuryandari menyatakan: 

“As supposed to be the group’s newest member, like other ASEAN 

member countries, East Timor is being urged to ensure that its 

commitment of membership is required to translate it through 

fulfilling duties and obligations of ASEAN membership. Apparently, 

these requirement would be not so easy to East Timor. As a young and 

tiny country, it still encounters internal problems which may influence 

its effectiveness in dealing with its new statuse as one of ASEAN 

member countries.”19 

 

Sementara itu, Francisco Lemos Dos Santos mengkaji prospek dan tantangan bagi 

Timor Leste dalam mengejar posisi sebagai anggota ASEAN. Dos Santos 

menyatakan bahwa Timor Leste memiliki kemauan kuat untuk melakukan 

improvisasi terhadap pemerintahannya terkait proposal keanggotaannya ke dalam 

ASEAN, namun tentu membutuhkan proses yang panjang untuk mencapai 

                                                           
18  Anthony L. Smith, “Constrains and Choices: East Timor as a Foreign Policy Actor”, 37 
19  Ganewati Wuryadari, “East Timor’s Membership in ASEAN…” 
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pertumbuhan yang diharapkan.20 Proses ini tentu berpotensi memperlambat 

ASEAN untuk menjelang Komunitas ASEAN di tahun 2015. Oleh karena itulah, 

keanggotaan Timor Leste penting untuk ditunda hingga Timor Leste benar-benar 

memiliki kemampuan yang sejajar dengan negara-negara ASEAN. Baik 

pemikiran Smith, Wuryandari dan Dos Santos hanya menjelaskan tantangan-

tantagan Timor Leste untuk dapat bergabung dan terlibat aktif dalam aktivitas 

ASEAN.  

Sebagaimana para pengamat Asia Tenggara lainnya, Richard Pomfret juga 

mengungkapkan bahwa secara ekonomi, Timor Leste mengalami masalah yang 

serius dalam menjalankan perekonomian negaranya. Timor Leste gagal 

melakukan stimulasi terhadap kegaiatan ekonomi yang dibuktikan dengan 

meningkatnya pengangguran masyarakat dalam usia produktif di Dili. Selain itu, 

sandaran utama perekonomian Timor Leste, yakni minyak bumi juga tidak dapat 

dipastikan kestabilan harganya mengacu pada fluktuasi harga minyak di tingkat 

global. Sementara itu, sandaran di sektor non-migas belum mengalami 

perkembangan yang signifikan ditambah dengan kondisi perdagangan eksternal 

Timor Leste yang masih rentan sejak Timor Leste lepas dari bantuan 

internasional.21  

Selain karena adanya ketidakmapanan ekonomi, Timor Leste dinilai sangat 

kurang dalam kestabilan politik dalam negeri. Penyelenggaraan demokrasi yang 

                                                           
20 Fransisco Lemos Dos Santos, What opportunities and challenges does Timor-Leste face in 

pursuing membership of ASEAN? Are the opportunities sufficiently promising to outweigh the 
challenges?, (Dili: Briefing paper in Dili Institute of Strategic and International Studies-DISIS, 
2012). 

21 Richard Pomfret, Study on the Implication of Timor Leste’s Accession to ASEAN’s Economic 
Agreement, paper dipresentasikan pada Sekretariat ASEAN 24 Agustus 2012. 
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masih lemah diikuti dengan fakta bahwa Timor Leste pernah mengalami krisis 

politik pada Mei 2006 dipandang akan menghambat jalannya hubungan dengan 

negara-negara ASEAN. Sikap saling serang antar kubu pendukung pemerintah 

dan oposisi dikarenakan adaya ketidakselarasan masyarakat Timor Leste dalam 

memandang dan menjalankan konsep demokrasi serta identitas Timor Leste 

sebagai bangsa yang merdeka dari bagian Indonesia.22 Apabila ketidakselarasan 

ini terus terjadi, maka akan terus bermunculan masalah-masalah baru dalam 

menjalankan politik di Timor Leste. Penerimaan Timor Leste dalam keadaan yang 

belum stabil berpotensi menempatkan ASEAN untuk bertanggungjawab terhadap 

kemungkinan adanya krisis politik Timor Leste di kemudian hari. Oleh karena 

itulah, ASEAN perlu memantau terus perkembangan politik dalam negeri Timor 

Leste.  

Selain mengkaji kondisi domestik Timor Leste, para penstudi juga 

menyoroti keterkaitan hubungan Timor Leste-Indonesia dengan peluang 

keanggotaan di ASEAN. Adanya dukungan dari Indonesia dicurigai sebagai 

bagian dari tanggung jawab moral Indonesia terhadap wilayah yang dulu pernah 

diokupasi untuk dapat terlibat dalam hubungan multilateral di tingkat regional. 

Dengan demikian, Timor Leste mengandalkan Indonesia untuk segera 

menetapkan konsensus bagai keanggotaan Timor Leste. Sekalipun begitu, pada 

kenyataannya sampai saat ini pun keanggotaan Timor Leste belum juga 

ditetapkan. 

                                                           
22 James J. Fox, “Diversity and Differential Development in East Timor Potential Problems and 

Future Possibilities, dalam Hal Hill dan Joao M. Sldanha (eds), East Timor Development 
Challenges for the World’s Newest Nation, (Singapore and Canberra: ISEAS and Asia Pacific 
Press The Australian National University, 2001), 159. 
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Berdasarkan tinjauan literatur yang ditemukan oleh penulis, ternyata 

sangat sedikit pengamat hubungan internasional yang menelaah alasan belum 

ditetapkannya keanggotaan Timor Leste dari sudut pandang ASEAN. Ketiadaan 

respon ASEAN dengan segera terkait pengajuan keanggotaan Timor Leste dalam 

ASEAN banyak dilihat dari adanya anggapan bahwa Timor Leste memang belum 

memiliki kemampuan untuk terlibat secara penuh dalam agenda-agenda yang 

telah ditetapkan ASEAN. Oleh karena itulah, penulis mencoba menelaah 

dinamika yang terjadi dalam tubuh ASEAN sehingga ASEAN belum juga 

menentukan ketetapannya mengenai status resmi keanggotaan Timor Leste. 

 

I.5 Kerangka Pemikiran 

I.5.1  Desain Rasional Institusi Internasional 

Dalam melakukan interaksi dengan negara lain, sebuah negara bisa saja 

membentuk suatu institusi. Institusi dipahami sebagai pola-pola perilaku atau 

tindakan yang diakui dan diharapkan dapat menciptakan suatu konvergensi. Pola-

pola perilaku disahkan dalam bentuk peraturan yang dinegosiaikan antar negara, 

sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam institusi memiliki standar atas 

kewajiban dan hak. Kehadiran institusi dianggap selalu dapat menyelesaikan 

masalah-masalah akibat adanya kerjasama yang terdesentralisasi.23  

Pendekatan desain rasional kemudian menjelaskan bagaimana institusi 

internsional dapat muncul dan mempertahankan eksitensinya. Setidaknya terdapat 

                                                           
23 Barbara Koremenos, Charles Lipson dan Duncan Snidal, “The Rational Design of International 

Institutions”, International Organization 55 (4), 2001, 780. 
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4 asumsi utama pendekatan desain rasional mengenai institusi internasional.24 

Pertama, berkenaan dengan desain rasional, negara dan aktor-aktor internasional, 

bertindak untuk alasan self-interested, mendesain institusi dengan maksud tertentu 

untuk memajukan joint-interests mereka. Kedua, berkenaan dengan shadow of the 

future, keadaan yang tidak menentu mengenai apa yang akan didapat di masa 

depan menjadi pendukung kuat untuk menciptakan iklim yang kooperatif. Ketiga, 

berkenaan dengan transaction cost, negara harus menyadari bahwa membentuk 

dan berpatisipasi dalam suatu institusi internasional membutuhkan biaya 

(transaction cost). Keempat, berkenaan dengan keenganan atas resiko, negara 

tidak menginginkan adanya resiko dan khawatir atas kerugian-kerugian yang akan 

mungkin terjadi ketika membentuk atau memodifikasi institusi internasional. 

Negara dianggap sebagai aktor yang akan bertindak rasional untuk 

mempertahankan preferensinya guna mencapai kepentingan nasional. Preferensi 

negara inilah yang kemudian menjadi kekuatan institusi internasional untuk tetap 

berjalan. Negara mendirikan institusi internasional untuk menanggulangi 

keterbatasan kemampuan dalam keadaan anarkhi dan menciptakan joint gains 

yang tidak mungkin bias didapat dengan kemampuan sendiri.25 Joint Gains yang 

dimaksud meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas informasi mengenai situasi 

internasional dan negara-negara yang ada dalam institusi, mengurangi biaya 

dalam proses negosiasi dengan negara-negara lain, menghubungkan hal-hal yang 

tidak sejalan mengenai suatu area isu, mengatasi sengketa mengenai peraturan dan 

norma-norma, mengawasi perilaku negara lain dan menjatuhkan sanksi untuk 

                                                           
24 Koremenos et al, “The Rational Design of International Institutions”, 781. 
25 Laurence R. Helfer, “Understanding Change in International Organizations: Globalization and 

Innovation in the ILO”, Vanderbilt Law Review 59 (3), 2006.  
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ketidakpatuhan dalam suatu institusi internasional. Selain itu, institusi didirikan 

untuk menghindari adanya prisoners’ dilemma.26 Dalam hal ini, kepercayaan 

menjadi faktor penting demi mencapai tujuan bersama. Negara-negara dapat 

memodifikasi institusi dengan beberapa cara seperti: membuat keputusan yang 

baru sesuai dengan keadaan kekinian di lingkungan internasional; mencontoh 

fitur-fitur dari institusi internasional lain; dan mendesain institusi secara eksplisit 

untuk memperkuat kerjasama secara diam-diam. 

Selain dilihat dari sisi preferensi negara, desain institusi juga tidak dapat 

dilepaskan dari adanya pengaruh sistem internasional yang sedang terjadi pada 

masa institusi dibentuk. Desain institusi juga dilihat dari hubungan yang terjadi 

antar negara-negara yang menjadi the founding fathers. Interaksi yang terjalin 

antara founding fathers akibat pengaruh sistem internasional menjadi dasar 

terbentuknya institusi. Negara-negara yang termasuk the founding fathers 

tentunya memiliki power -kapasitas dan kapabilitas- yang lebih daripada negara 

lain. Berdasarkan kenyataan ini, maka institusi sejatinya merupakan refleksi self 

interested dari negara-negara dominan. Negara-negara dominan akan menciptakan 

sistem dan membentuk institusi sehingga mereka mampu mengatur distribusi 

kekuatan atau bahkan meningkatkannya.27 

                                                           
26 Prisoners’ dilemma adalah keadaan dimana antar aktor dalam hubungan internasional tidak 

saling memahami karena adanya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini dapat berupa 
tidak dekatnya hubungan antar aktor atau situasi internasional yang mengalami perubahan. 
Adanya prisoners’ dilemma berpotensi menyebabkan rasa saling tidak percaya antar aktor 
sehingga masing-masing aktor dapat memandang sikap aktor lain akan membahayakan 
eksistensi aktor tersebut. Oleh karena itulah, institusi internasional dimunculkan sebagai upaya 
untuk mereduksi perasaan prisoners’ dilemma antar aktor dengan cara mewadahi proses 
pertukaran informasi. Lihat Koremenos et al, “The Rational Design of International Institutions”, 
2001. 

27  John J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institution”, International Security 19 
(3), 1995, 13. 
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Dalam menanggapi proposal keanggotaan Timor Leste, ASEAN tidak 

dapat begitu saja melupakan keberadaannya ketika berdiri yang mana tidak 

terlepas dari nilai-nilai dalam interaksi antar negara di Asia Tenggara. Nilai-nilai 

inilah yang akan dipegang teguh oleh anggota ASEAN terutama oleh negara-

negara pendiri. ASEAN akan menilai secara rasional bagaimanakah eksistensi 

ASEAN nantinya apabila Timor Leste telah resmi bergabung. Selain itu, anggota 

ASEAN juga akan mempertimbangkan bagaimana masa depan kepentingan 

mereka ketika negara baru masuk dengan membawa kepentingan baru pula. 

Alasan untuk secara rasional mempertahankan eksistensi organisasi saja tidak 

cukup untuk menjelaskan mengapa ASEAN tidak segera menerima Timor Leste. 

Oleh karena itu, dibutuhkan telaah yang lebih dalam mengenai ASEAN itu 

sendiri. 

 

I.5.2 Dinamika Organisasi Internasional 

Keberadaan organisasi internasional dipandang sebagai unit independen 

yang memiliki peranan penting dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, 

negara-negara dapat mendesain organisasi internasional agar dapat 

merepresentasikan kehendak para anggota. Adapun ketentuan yang ditetapkan 

juga didasarkan pada kebiasaan yang ada dalam interaksi antar negara-negara 

dalam organisasi. Sekalipun demikan, performa organisasi internasional dalam 

menghadapi suatu isu tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Performa 

organisasi internasional tentunya dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di 

dalamnya.  
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Richard W. Scott mengungkapkan beberapa hal yang mempengaruhi 

dinamika dalam sebuah organisasi internasional,28 yakni international 

environment, tujuan, struktur dan teknologi yang telah dibentuk dalam interaksi. 

Pertama, international environment. Tekanan-tekanan yang berasal dari 

lingkungan akan membentuk, ruang lingkup dan aktivitas internal dalam 

organisasi. Dampak perubahan lingkungan di sekitar organisasi memunculkan 

contingency theory yang berargumen, “No one best way to organize anything; the 

best structure and process is contingent upon such thing as the environment.”29 

Perubahan lingkungan internasional dapat berdampak pada pergeseran tujuan, 

struktur dan ditetapkannya prosedur baru dalam sebuah organisasi internasional. 

Sehingga, aspek selanjutnya adalah tujuan. Setiap organisasi internasional yang 

berdiri memiliki tujuan yang sama, yakni untuk bertahan (survive). Adapun tujuan 

organisasi dapat terbentuk melalui inisiatif sebuah negara saja atau melalui proses 

negosiasi negara-negara pendiri.30 Setidaknya terdapat dua jenis tujuan yang 

biasanya terdapat dalam organisasi. Tujuan pertama adalah cultural goal yang 

nantinya membutuhkan struktur kepatuhan normatif dan economic goal yang 

nantinya akan membutuhkan struktur kepatuhan yang ulitiarian.31 Aspek kedua ini 

sejatinya tidak dapat dilepaskan dari aspek ketiga, yakni struktur organisasi. Para 

penstudi percaya, aktor dominan mempengaruhi tujuan dari organisasi. Dengan 

kata lain, tujuan yang berbeda akan membutuhkan struktur kepatuhan yang 

berbeda pula. Aspek terakhir adalah prosedur. Prosedur dalam hal ini merupakan 

                                                           
28 Richard W. Scott, Organizations: Rational, Natural, and Open Systems (Englewood Cliffs, N.J: 

Prentice Hall, 1987), 80-90. 
29 Paul Lawrence dan Jay Lorsch, Organizational and Environment (Cambridge, Mass: Harvard 

University Press, 1967), 260. 
30 Lawrence dan Lorsch, Organizational and Environment, 264. 
31 Lawrence dan Lorsch, Organizational and Environment , 265. 
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cara yang dilakukan oleh sebuah organisasi agar berjalan untuk mencapai 

tujuanya.32 Karakteristik organisasi dilihat dari inti teknik (technical core) yang 

ada pada Piagam. Berbeda dengan pandangan pada umumnya, piagam tidak hanya 

dipandang sebagai aturan yang bersifat general tetapi juga bersifat teknis untuk 

mencerminkan kapabilitas dan inkapabilitas organisasi atas suatu isu. 

Secara sederhana, dinamika organisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dapat dilihat dari lingkungan 

di sekitar organisasi. Faktor internal adalah  dinamika internal dalam organisasi 

tersebut dengan melihat tujuan, struktur dan prosedurnya. Sejak pembentukannya 

di tahun 1967, ASEAN menghadapi perubahan kondisi internasional yang 

ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin di tahun dan krisis finansial global 

tahun 1998. Secara internal pun, ASEAN menambah anggotanya, sehingga 

sampai saat ini berjumlah 10 negara anggota. Penambahan anggota 

mempengaruhi struktur dalam ASEAN. Namun, Faktor eksternal dan internal ini 

juga belum cukup untuk memberikan gambaran spesifik untuk mengetahui alasan 

belum diterimanya Timor Leste. Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk 

menambahkan telaah mengenai proses pengambilan keputusan dalam ASEAN 

terkait Timor Leste. 

 

I.5.3 Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Setelah mendapatkan gambaran umum berdasarkan pendekatan rasional 

dan pengaruh dari dinamika organisasi, proses-proses negosiasi atas isu 

                                                           
32 Gayl D. Ness dan Steven R. Brechin, “Bridging the Gap: International Organizations as 

Organizations” dalam International Organization 42 (2), 1988, 265. 
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keanggotaan Timor Leste juga menjadi penting agar dapat menemukan alasan 

yang lebih spesifik. Proses negosiasi ini dapat dilihat dari cara anggota ASEAN 

melakukan interaksi dalam sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan 

keputusan menjadi hal penting yang harus diatur dalam sebuah organisasi. Hal ini 

dikarenakan organisasi akan bergerak sebagai satu unit independen yang 

menyatukan kepentingan dari banyak negara anggotanya. Ketika suatu keputusan 

telah diambil, maka artinya sebuah ketentuan baru telah disepakati untuk 

dijalankan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan sifat dari keputusan akan 

mengikat setiap negara anggota. 

Sebuah keputusan biasanya diambil dengan mengedepankan rasional. Suatu 

entitas akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomis atau 

untung dan rugi. Sebuah keputusan akan menghasilkan sebuah tindakan 

(behaviour) atas persoalan atau isu yang sedang dihadapi. Sekalipun dihadapkan 

pada persoalan yang sama, keputusan dan tindakan yang bias jadi berbeda. Sama 

halnya dengan sebuah organisasi internasional. Isu-isu yang dihadapi dapat 

berkaitan dengan kondisi keanggotaan (apakah akan melakukan penambahan 

anggota atau tidak), cakupan (apakah akan memperluas cakupan isu), sentralisasi 

(apakah organisasi akan bertindak sebagai single focal entity atau tidak), kontrol 

(bagaimana keputusan kolektif akan dibuat) dan fleksibiltas (bagaimana peraturan 

organisasi akan mengakomodasi sirkumtasi baru.33 Untuk melihat proses 

pengambilan keputusan, maka perlu melihat ke dalam birokrasi organisasi.34 

                                                           
33  Koremenos et al, The Rational Design of International Institutions, 773. 
34 Bob Reinalda, Decision Making Within International Organizations: An Overview Of Approaches 

And Case Studies, Paper For Delivery At The European Consortium For Political Research (Ecpr), 
29th Joint Sessions Of Workshops, Grenoble, France, 6-11 April 2001. 
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Birokrasi mempertimbangkan logic of consequence dan logic of appropriateness, 

sehingga akan menciptakan suatu efisiensi. 

Setidaknya terdapat 4 faktor dibalik pengambilan keputusan dalam sebuah 

organisasi internasional. Pertama adalah distribution of problems. Aspek ini 

berhubungan dengan bagaimana negara melakukan komparasi terhadap preferensi 

alternatifnya dengan alternatif yang diajukan negara lain. Distribusi persoalan 

akan menetukan satu outcome dari beberapa pilihan. Aspek kedua adalah 

enforcement. Cepat tidaknya organisasi dalam mengeluarkan keputusan juga 

dilihat dari berapa banyak aktor yang melakukan persuasi terhadap aktor lain 

untuk tidak bersikap kooperatif dengan anggota yang lain. Aspek ketiga adalah 

jumlah aktor. Aktor dalam hal ini tidak hanya berupa anggota, tetapi juga pihak-

pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi yang perilakunya dapat 

mempengaruhi organisasi. Semakin banyak jumlah aktor yang terlibat akan 

menunjukkan distribusi kapabilitas yang asimeteris. Hal ini akan memunculkan 

banyak pertimbangan terhadap persoalan. Aspek terakhir adalah uncertainty. 

Keragu-raguan yang terjadi disebabkan karena tidak lengkapnya informasi yang 

diterima masing-masing anggota sehingga menyebabkan ketidaksatuan sikap.  

Sistem pengambilan keputusan dalam organisasi internasional dapat 

menggunakan sistem voting atau konsensus. Pada sistem voting, negara dapat 

memiliki satu suara untuk dirinya sendiri atau memiliki beberapa persen suara 

berdasarkan power yang dimilikinya dalam organisasi. Di satu sisi, pengambilan 

keputusan berdasarkan sistem voting menjadi jalan pintas agar suatu isu dapat 

cepat ditangani, sedangkan di sisi lain voting akan menunjukkan adanya gap 

antara minoritas dan mayoritas. Sementara pada sistem konsensus, keputusan akan 
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menemui hasil akhir apabila semua negara anggota menyatakan setuju atau tidak 

setuju terhadap mosi. Tercapainya konsensus berarti ketiadaan keberatan dari para 

anggota, “Consensus runs the risk of becoming a process of determination 

realistically achievable objective given the limits imposed by each member 

country’s interest.”35 

Di satu sisi, konsensus dianggap sebagai sistem pengambilan keputusan 

yang lebih baik daripada sistem voting karena setiap negara berhak menyuarakan 

ketidaksetujuannya. Dalam konsensus, setiap negara memiliki posisi yang sama 

dan setara dalam mengambil keputusan. Konsensus tidak akan tercapai dalam dua 

kondisi.36 Kondisi pertama adalah apabila dalam suatu organisasi terdapat suatu 

aksi enforcement dari anggotanya, maka aksi kolektif tidak akan berjalan. Kondisi 

kedua adalah apabila terdapat suatu uncertainty atas situasi internasional maupun 

situasi internal, maka konsensus tidak akan tercapai. Sementara itu, konsensus 

akan berjalan apabila terjadi distribution of problems yang bersifat inklusif dari 

semua anggota.  

 

 

 

 

                                                           
35  R. Irvine, The Formative Years of ASEAN: 1967-1975, A Broinowski (ed), “Understanding 

ASEAN” (New York: St. Martin Press, 1982).  
36  Suren Movsisyan, “Decision Making by Consensus in International Organizations as a Form of 

Negotiation”, 2008  dalam www.noravank.am/upload/pdf/337_en.pdf (diakses pada 8 April 
2014). 
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I.6 Skema Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.7 Hipotesis 

Alasan belum ditetapkannya status keanggotaan Timor Leste dalam 

ASEAN sejak pengajuan proposal keanggotaan pada tahun 2011 hingga saat ini 

dapat dilihat dari dua hal yang saling berkelanjutan. Pertama dilihat dari dinamika 

organisasi. Pada masa keanggotaan Vietnam, Myanmar dan Kamboja, ASEAN 

fokus terhadap isu-isu yang bersifat politis demi stabilisasi regional setelah Perang 
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Dingin. Sementara itu, ketika Timor Leste mengajukan diri sebagai anggota, 

ASEAN fokus terhadap isu-isu ekonomi sebagaimana yang tertera dalam 

Deklarasi Bangkok. Selanjutnya, dilihat dari birokrasi ASEAN. Pada masa 

keanggotaan Vietnam, Myanmar dan Kamboja, ASEAN cepat mencapai 

konsensus karena dapat meredam aksi enforcement dan uncertainty dari 

anggotanya, sehingga distribution of problems terjadi secara inklusif. Sementara 

itu, dalam menghadapi Timor Leste, konsensus tidak dapat dicapai karena masih 

ada negara anggota yang mengalami uncertainty dan melakukan enforcement. 

 

I.8 Metodologi Penelitian 

I.8.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep 

I.8.1.1 Dinamika Organisasi Internasional 

Dinamika organisasi internasional adalah perubahan baik dalam bentuk 

pergeseran maupun perkembangan dari sebuah wadah interaksi antar negara yang 

sifatnya multilateral.37 Dinamika yang terjadi dalam sebuah organisasi 

internasional bisa terjadi pada norma-norma yang dikembangkan sehingga 

berdampak pada perubahan terhadap tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai. 

Organisasi internasional tentunya harus menyesuaikan diri atau bersikap adaptif 

dengan kondisi di sekitarnya agar tetap dapat mempertahakan eksistensinya. 

Dinamika menjadi tolak ukur untuk menentukan haluan-haluan organisasi. 

                                                           
37 Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change” 

dalam International Organization 52 (4), 1998.  
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Secara operasional, dinamika ASEAN dalam penulisan ini adalah melihat 

ASEAN sebagai organisasi yang dinamis. ASEAN tidak bergerak statis dalam 

menghadapi perkembangan sistem internasional. Berakhirnya Perang Dingin 

membuka kesempatan bagi ASEAN untuk mengukuhkan posisinya sebagai 

organisasi regional. Di awal dekade 90an, ASEAN telah memiliki ketentuan 

terkait zona bebas nuklir (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ) 

dan menetapkan tujuan yang lebih terperinci daripada Deklarasi Bangkok 1956, 

yakni Visi ASEAN 2020 dan ide pembentukan Komunitas ASEAN 2015 agar 

menjadi kawasan yang terintegrasi.38 Terkait dengan Komunitas ASEAN 2015, 

muncul negara-negara pelopor yang memiliki amanah untuk mengawasi 

tercapainya pilar-pilar komunitas, yakni Indonesia untuk masyarakat keamanan, 

Singapura untuk masyarakat ekonomi. Kemudian pada tahun 2007, diresmikan 

Piagam ASEAN sebagai koridor dalam menjalankan interaksi antar negara dalam 

organisasi maupun dengan para mitra wicara. 

 

I.8.1.2 Konsensus 

Konsensus merupakan proses pengambilan keputusan dalam suatu 

organisasi tanpa meninggalkan satu anggota pun yang tidak menyetujui 

kesepakatan.39 Hal ini berarti setiap anggota harus memiliki suara yang sama. 

Konsensus tidak akan dapat dicapai apabila belum menemukan kesatuan 

                                                           
38 Dirjen Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-20 Tahun 2012 (Jakarta: 

Kementerian Luar Negeri RI, 2012). 
39  Suren Movsisyan, “Decision Making by Consensus in International Organizations as a Form of 

Negotiation”, 2008  dalam www.noravank.am/upload/pdf/337_en.pdf (diakses pada 8 April 
2014). 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI PERBANDINGAN ... NOVITA PUTRI RUDIANY

http://www.noravank.am/upload/pdf/337_en.pdf


26 
 

pendapat. Sekalipun membutuhkan proses negosiasi yang panjang, keputusan 

hanya dapat dijalankan apabila tidak ada keberatan dari anggotanya.  

Sebagai organisasi lintas negara, ASEAN berdiri dengan karakter anggota 

yang berbeda-beda. Oleh karenanya, ASEAN menetapkan keputusannya 

berdasarkan konsensus. Konsensus disepakati sebagai mekanisme pengambilan 

keputusan yang didasarkan pada The ASEAN Way, yakni menyelesaikan persoalan 

dengan mengedepankan musyawarah mufakat (koordinasi dan konsultasi).40 

Dengan mengambil keputusan berdasarkan konsensus, diharapkan terdapat 

kesepakatan yang utuh.  

 

I.8.1.3 Birokrasi Organisasi 

Birokrasi organisasi berarti produk politik yang otonom dan berisi 

seperangkat aturan, pengetahuan sosial, struktur yang membagi tugas, 

menentukan kategori baru dan minat baru dari aktor tersebut.41 Dalam birokrasi 

terdapat aturan-aturan teknis yang sifatnya sangat spesifik dan bukan secara 

umum. Dengan adanya birokrasi, sebuah organisasi diharapkan mampu mencapai 

efisiensi dan efektifitas. Birokrasi meliputi struktur dan bagaimana struktur 

tersebut menjalankan aturan yang telah disepakati.  

Secara birokratis, terdapat struktur organisasi ASEAN dengan beberapa 

mekanismenya. Struktur yang paling tinggi sehingga diatur dalam piagam 

                                                           
40 ASEAN Secretariat, The ASEAN Ways, 2012 dalam www.aseansec.org/2489.htm (diakses pada 2 

April 2014). 
41  Michael Barnett dan Martha Finnemore, “The Politics, Power, and Pathologies of International 

Organization”, International Organization 53 (4), 1999. 
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ASEAN adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). KTT merupakan suatu forum 

bertemunya semua kepala negara anggota untuk menentukan permasalahan 

umum, termasuk penerimaan anggota. Setiap negara anggota berkedudukan sama 

untuk menentukan dan mengambil keputusan sebagaimana mekanisme 

pengambilan keputusan yang ditetapkan, yakni berdasarkan konsensus. Adapun 

struktur yang berada tepat di bawah KTT adalah Dewan Koordinasi ASEAN atau 

ASEAN Coordinating Council (ACC) yang terdiri dari para menteri luar negeri. 

Dalam hal keanggotaan, ACC bertugas untuk meninjau situasi dan kondisi 

domestik calon anggota baru.  

 

I.8.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif dengan pola komparatif yakni ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis 

faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. 

Dalam studi perbandingan, seorang peneliti diharuskan untuk meneliti dengan 

interpretasi personal, setelah menentukan pertanyaan permasalahan apa yang ingin 

dicari jawabannya melalui penelitian dan menetapkan variabel serta indikator apa 

saja didalam masing-masing kasus yang ingin diperbandingkan dan dicari 

persamaan serta perbedaannya. Dari beberapa aspek tersebut kemudian 

generalisasi dilakukan, dan proses penelitian akan dimulai sehingga peneliti 

mendapatkan jawaban pertanyaan apa dan mengapa yang ia ingin cari melalui 
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perbandingan kasus-kasus tersebut.42 Penelitian komparatif bersifat “expost 

facto”, artinya data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan 

terjadi. Peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan 

mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, 

kemungkinan hubungan, dan maknanya.43  

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan kondisi internasional dan 

kondisi internal ASEAN yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

mengenai keanggotaan Vietnam, Myanmar, Kamboja pada akhir dekade 90an dan 

Timor Leste pada dekade 2000an. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui 

alasan ASEAN tidak segera menerima Timor Leste sebagai anggota, sementara 

keanggotaan Vietnam, Myamar dan Kamboja diputuskan dengan cepat. 

 

I.8.3 Jangkauan Penelitian 

Jangkauan waktu penelitian ini adalah dari tahun 1995 hingga November 

2014. Tahun 1995 menjadi batasan awal penelitian karena pada tahun tersebut, 

ASEAN mulai menerima anggota baru, yakni Vitenam, Myanmar dan Kamboja. 

Sedangkan November 2014 dipilih sebagai batasan akhir penelitian karena KTT 

ASEAN terakhir dilakukan di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 25 November 2014 

dan belum menghasilkan keputusan yang signifikan bagi keanggotaan Timor 

Leste. Vietnam, Myanmar dan Kamboja menjadi fokus obyek penelitian karena 

                                                           
42  Donna L. Bahry, “Crossing Border: the Practice of Comparative Research”, dalam Jarol B. 
Manheim and Richard C. Rich, Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science 
(London: Longman Publisher,1995). 
43 Arend Lijphart, “The Comparable-Cases Strategy in Comparative Research”, dalam Comparative 
Political Studies 8 (2), (New York: Sage Publications Inc., 1975). 
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ketiga negara tersebut secara internal dapat disejajarkan dengan Timor Leste 

ketika ingin masuk sebagai anggota ASEAN, yakni mengalami kerentanan sistem 

pemerintahan dan ekonomi. 

 

I.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen. Pengumpulan data dengan 

metode ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder dan primer. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui laporan-laporan 

Sekretaris Jendral ASEAN dan pernyataan-pernyataan posisi negara-negara 

anggota ASEAN dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Sedangkan data sekunder 

dari penelitian ini dikumpulkan dari buku teks, jurnal ilmiah cetak dan online, 

berita dan artikel terkait. 

 

I.8.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif mengacu pada studi tentang 

kasus-kasus yang kurang menemukan presisi ketika dicoba untuk memakai 

klasifikasi pada kasus-kasus tersebut. Teknik ini juga berlandaskan pada analisis 

yang mencari penjelasan versi, bukan penjelasan presisi. 
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I.8.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam empat bab utama. 

Empat bab utama tersebut tersusun secara berurutan sebagai berikut:  

BAB I merupakan metodologi penulisan penelitian yang tersusun atas latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan 

operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.  

BAB II berisi pemaparan mengenai bagaimana pengaruh perkembangan 

dinamika ASEAN pada saat menerima negara-negara Indocina sebagai anggota 

dan saat menghadapi keinginan Timor Leste untuk bergabung. Penulis 

menyajikan data pendukung meliputi: 1) situasi internasional yang melingkupi 

ASEAN; 2) pemetaan tujuan, struktur dan prosedur-prosedur yang ada dalam 

ASEAN. Pembahasan mengenai dinamika ASEAN dilakukan untuk memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai penyesuaian ASEAN terhadap situasi 

internasional dan adanya anggota baru.  

BAB III merupakan analisis untuk menguji hipotesis dengan melakukan 

perbandingan mengenai aspek-aspek dalam birokrasi ASEAN meliputi 1) jumlah 

aktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan; 2) bagaimana ASEAN 

melakukan distribution of problems; 3) potensi adanya enforcement akibat 

uncertainty dalam menghadapi isu penambahan anggota. Analisis dilakukan 

dengan menunjukkan dampak perubahan situasi internasional dan birokrasi dalam 

ASEAN ketika menghadapi keanggotaan baru. 
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BAB IV adalah simpulan penelitian yang merupakan rangkaian penjelas 

dari bab-bab yang sudah dibahas.  
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