
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura telah menunjukan peningkatan 

diberbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama 

ekonomi dan hubungan kerjasama sosial dan budaya.1 Hubungan diplomatik Indonesia-

Singapura dilakukan secara resmi pada bulan September 1967, yang dilanjutkan dengan 

pembukaan kedutaan besar masing-masing negara. Secara politik, pada dasarnya hubungan 

Indonesia-Singapura mengalami fluktuasi didasarkan isu permasalahan menyangkut kepentingan 

nasional masing-masing negara, namun demikian kedua negara memiliki pondasi dasar yang 

kuat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih konstruktif, 

pragmatis dan strategis.  

Di bidang ekonomi, Singapura dengan luas negara 682.7 km2 dan populasi penduduk 

sekitar 4.657.542 jiwa telah tumbuh menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang 

besar, karena menjadi perlintasan transaksi jasa ekonomi di dunia.2. Oleh karena itu peningkatan 

hubungan kerjasama antara Singapura dan Indonesia sebagai bagian dari upaya pendekatan good 

neighbour policy merupakan peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu 

                                                            
1 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4159, diakses pada tanggal 17 Desember 
2013. 
2 Ibid. 



kunjungan antara sesama pejabat pemerintahan maupun swasta di kedua negara telah 

memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan 

investasi di kedua negara, ditambah lagi kedua negara yang sama-sama berada di kawasan yang 

sama yaitu Asia Tenggara dengan organisasinya ASEAN.  

Sejak awalnya didirikan ASEAN, Indonesia telah gencar mencanangkan suatu bentuk 

kehidupan masyarakat Asia Tenggara yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghargai dan 

menghormati, prinsip non-intervensi terhadap urusan domestik negara lain, penolakan 

penggunaan kekuatan nyata (kekerasan), konsultasi, dan mengedepankan konsensus dalam setiap 

proses pengambilan keputusan. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis, peran Indonesia 

dalam pembentukan organisasi regional seperti ASEAN menunjukan bahwa Indoenesia tidak 

bisa dipandang sebelah mata. Strategi politik luar negeri pun diberlakukan Indonesia demi 

memenuhi kepentingannya, yakni melalui penguatan kerjasama dan hubungan diplomatik 

dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Namun, upaya-upaya tersebut 

kadangkala tidak berjalan dengan mulus akibat perbedaan kepentingan yang mengarah kepada 

konflik. 

Selama ASEAN didirikan belum terdapat sebuah kerangka hukum formal didalamnya, 

hanya mendasarkan kepada founding document yaitu Deklarasi ASEAN.3 Oleh karenanya 

kerjasama yang dilakukan ASEAN terkesan informal dan bergantung kepada ASEAN Way yaitu 

norma diplomatik di Asia Tenggara yang menjunjung tinggi dan mempraktekan konsep 

musyawarah dan mufakat dalam menghadapi permasalahan dalam kawasan. Walaupun ASEAN 

Way dapat dikatakan efektif, perkembangan ruang lingkup ASEAN pada akhirnya tetap 

membutuhkan standar hukum yang kuat untuk memperkuat kerjasama  yang telah dibangun. 

                                                            
3 http://www.asean.org/asean/about-asean, diakses pada tanggal 17 Desember 2013. 



Menyadari bahwa ASEAN membutuhkan standar hukum yang kuat para pemimpin negara-

negara ASEAN sepakat untuk mencanangkan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke XI di Kuala Lumpur pada bulan Desember 2005.4 

Piagam ASEAN sebagai suatu perjanjian internasional yang lahir dari rangkaian proses 

panjang negosiasi, menyelaraskan dan kemudian menyepakati kepentingan-kepentingan dari 

kesepuluh negara anggota-anggota ASEAN dalam satu wadah bersama yang mengikat secara 

hukum hanyalah satu dari sekian banyak usaha diplomasi yang harus dilakukan demi lahirnya 

piagam ASEAN. Perdamaian, stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bersama kawasan antara 

lain menjadi kepentingan dasar yang pada akhirnya dapat menyatukan negara-negara Asia 

Tenggara dalam sebuah wadah ASEAN.5 Penandatanganan Piagam ASEAN tersebut menandai 

pengaturan yang lebih formal dan mengikat secara hukum bagi ASEAN dalam hubungannya 

dengan sesama negara anggota baik kedalam maupun keluar kawasan. 

Dalam praktik ikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional biasanya dibedakan 

menjadi dua cara, yaitu penandatanganan (signature) dan pengesahan (ratification).6 Namun 

pada praktiknya jika hanya melalui penandatanganan suatu perjanjian internasional saja ternyata 

tidak selalu menimbulkan ikatan hukum bagi para pihak pada suatu perjanjian internasional. 

Bagi perjanjian yang demikian biasanya masih diperlukan suatu pengesahan oleh badan yang 

berwenang di negaranya.7 

Penandatangan piagam ASEAN tersebut merupakan puncak proses transformasi ASEAN 

serta menandai pengaturan yang lebih formal dan mengikat secara hukum bagi ASEAN. 

                                                            
4 http://www.asean.org/asean/about-asean, diakses pada tanggal 17 Desember 2013. 
5  Eddy Pratomo. 2009. Prospek dan Tantangan Hukum Internasional di ASEAN dan Indonesia Pasca Piagam 
ASEAN. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 
6 I Wayan Parthiana. 2002. Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1). Bandung: Mandar Maju. 
7 Ibid. 



Pemberlakuan piagam ASEAN juga memberikan implikasi hukum baik terhadap perkembangan 

hukum internasional di regional ASEAN maupun hukum nasional masing-masing negara 

anggota dalam hal ini Indonesia dan Singapura yang telah meratifikasi Piagam ASEAN juga 

merasakan akibat hukum yang timbul dari pemberlakuan Piagam ASEAN, seperti bagaimana 

hukum nasional Indonesia mengakomodasi hubungan kerjasama yang dilakukan pemerintah 

Republik Indonesia dengan ASEAN. 

ASEAN sukses merangkul negara-negara di kawasannya yang berbeda sistem dan nilai-

nilai politiknya dengan menjadi membentuk gerakan regional seperti ASEAN Regional Forum 

(ARF), ASEAN Plus Three (APT) dan East Asian Summit (EAS). Selain dengan negara-negara 

besar mitra dialog, ASEAN juga menjalin hubungan antarkawasan. Kerjasama ASEAN kini 

menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan melalui dibentuknya 

Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan telah 

disahkannya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang secara khusus akan menjadi landasan 

hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya. 

Komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang awalnya ditetapkan tahun 2020 

dipercepat menjadi tahun 2015 melalui penandatanganan “Cebu Declaration on the Acceleration 

of the Establishment of an ASEAN Commuity by 2015” pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu 

Filipina pada Januari 2007. Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih 

mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. 

ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat 

lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.8 

                                                            
8 M. Rajendran. 1985. ASEAN Foreign Relations The Shift to Collective Action. Kuala Lumpur: Arena Buku. Hal 5. 



Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan konsolidasi, kohesivitas dan 

efektifitas kerjasama. Dimana kerjasama-kerjasama dalam ASEAN tidak lagi hanya berfokus 

pada kerjasama-kerjasama ekonomi namun harus juga didukung oleh kerjasama lainnya di 

bidang keamanan dan sosial budaya. Agar tercipta keseimbangan tersebut, pembentukan ASEAN 

didasari dengan tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), 

Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), Komunitas Sosial Budaya 

ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Keseimbangan baru ini diperlukan mengingat 

banyak masalah bilateral yang terus membayangi dan karena sensitivitasnya perlu di dorong oleh 

rasa kekitaan dan keterbukaan (we feeling), agar urusan tidak menjadi timbunan beban bersama. 

Ide terciptanya Komunitas ASEAN yang mulai berlaku pada tahun 2015 mengadopsi dari 

apa yang tengah berlangsung di kawasan Eropa dengan konsep Uni Eropa yang menyatukan 

berbagai masyarakat dari Negara-negara Eropa dalam satu komunitas bersama.9 Jadi dengan 

demikian nantinya akan tercipta keamanan, kegiatan perekonomian bersama antarnegara 

ASEAN. Lebih jauh dikatakan Rencana Aksi ASEAN Security Community (ASC-PoA) juga 

sederet kegiatan yang digulirkan melalui Vientienne Action Programmes (VAP) perlu dipahami 

sebagai langkah membangun rasa kebersamaan. 

Semangat keterbukaan, pelan-pelan disebar ke kawasan agar tercipta sebuah atmosfir 

tingkat yang sama, diikuti berkurangnya resistensi atau kecurigaan, ketika kita memasuki urusan 

bilateral begitu luas dan dianggap sensitif. Semangat menciptakan komunitas keamanan regional 

adalah starting point dalam mencapai Komunitas ASEAN, hal ini berarti keamanan dan 

perdamaian harus lebih dulu tercipta di kawasan Asia Tenggara sehingga yang selanjutnya 

adalah terciptanya kemakmuran ekonomi bersama. Dengan begitu pilar Komunitas Keamanan 

                                                            
9 Syamsul Arifin, dkk. 2008. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal 4.  



ini harus menjadi prioritas, apabila stabilitas keamanan telah tercapai maka kemakmuran 

masyarakat adalah suatu keniscayaan. Namun sejarah berdirinya ASEAN tidak bisa dilepaskan 

dari tarikan ketegangan bilateral. Walaupun kawasan Asia Tenggara dipandang seperti kawasan 

yang tertib, namun potensi konflik untuk muncul tetap besar. 

Dalam perjalanannya, ada tiga macam konflik yang sering mempengaruhi ASEAN , yakni:10  

1) perselisihan perbatasan atau teritorial,  

2) perselisihan yang mengancam stabilitas keamanan, dan  

3) perselisihan yang muncul sehubungan dengan kebijakan pengelolaan. 

Namun belakangan pemasalahan keamanan di kawasan Asia Tenggara lebih berat dengan 

munculnya serangkaian aksi serangan teroris di berbagai Negara anggota ASEAN. Berbeda 

dengan konflik yang sering terjadi dimana saling melibatkan dua Negara atau lebih, isu terorisme 

muncul sebagai musuh baru bersama yang dapat mengancam setiap Negara dan harus 

ditanggulangi bersama.  

Globalisasi dunia telah menyebabkan batasan antar negara menjadi semakin sempit dan 

menyebabkan pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah. 

Hal ini juga dirasakan Indonesia dimana banyaknya migrasi WNI keluar negeri khususnya 

Singapura baik untuk bekerja, rekreasi, menempuh pendidikan ataupun tujuan lainnya semakin 

meningkat. Kementrian Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri telah diberikan mandat untuk menjadi koordinator bantuan luar 

negeri. Salah satu mandat yang diberikan oleh undang-undang tersebut adalah memberikan 

perlindungan kepada setiap WNI di luar negeri. Namun disadari bahwa kompleksitas 

                                                            
10 Asvi Warman Adam, dkk. 1992. Konflik Teritorial di Negara-Negara ASEAN. Jakarta: PPW-LIPI. Hal 1-2. 



permasalahan perlindungan WNI di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha secara 

terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada WNI dari waktu 

ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Namun disadari bahwa upaya-upaya penguatan sistem pelayanan dan perlindungan warga 

bukanlah pekerjaan yang dapat selesai dalam semalam. Diperlukan kerja keras dan komitmen 

yang terus menerus dari Pemerintah, baik dari sistem maupun personil. Dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah masyarakat sebagai subyek perlindungan yang harus membekali diri sebaik-

baiknya sebelum bepergian keluar negeri untuk tujuan apapun. Selain tunduk pada hukum 

internasional, upaya perlindungan WNI di luar negeri juga harus dilakukan dengan tidak 

mengabaikan hukum nasional yang berlaku di sebuah negara. Penegakan yurisdiksi hukum di 

wilayah teritorial merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara, maka pelanggaran terhadap 

hukum nasional suatu negara oleh pejabat Perwakilan RI di luar negeri, dapat dipandang sebagai 

pelanggaran terhadap kedaulatan dan berpotensi menimbulkan protes dari pemerintah negara 

bersangkutan yang pada akhirnya akan bersifat kontra produktif terhadap hubungan diplomatik 

kedua negara. 

Maka dari itu dalam kasus kematian David Hartanto Widjaja, seorang WNI yang tewas di 

Singapura menjadi sebuah hal yang pelik. Dimana Indonesia yang dalam hal ini berusaha 

membantu penyelesaian kasus tersebut dengan memakai payung organisasi ASEAN maupun 

asas perlindungan WNI di luar negeri. Pendekatan good neighbour policy terus dilakukan 

Indonesia demi terselesaikannya kasus ini. Ditambah lagi seperti dijalaskan sebelumnya 

Indonesia menganut prinsip non-intervensi mengenai permasalahan domestik negara lain. 

Permasalahan David Hartanto Widjaja ini merupakan permasalahan domestik negara 

Singapura karena terjadi dalam yurisdiksi Singapura. Namun yang menjadi sorotan disini adalah 



mengenai David yang adalah seorang WNI, dimana seharusnya pemerintah Indonesia 

menjunjung Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tanpa mengabaikan hukum internasional 

yang berlaku juga prinsip-prinsip yang berlaku bagi negara-negara di kawasan regional Asia 

Tenggara (ASEAN) 

1.2 Rumusan masalah 

1. Dalam kasus David Hartanto, Apakah Pemerintah Indonesia telah melakukan 

perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri sesuai dengan Undang-Undang 37 

Tahun 1999? 

2. Bagaimana kasus David Hartanto dilihat dari Piagam ASEAN dan Semangat ASEAN 

dalam Komunitas Politik Keamanan dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN? 

1.1 Tujuan Penilitian 

1.Mengetahui tindakan-tindalkan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melindungi warga 

negaranya dilihat dari Undang-Undang 37 Tahun 1999 

2. Melihat bagaimana hubungan antara kasus David hartanto dengan Piagam ASEAN dan 

Semangat ASEAN.  

Penelitian ini ditujukan untuk membahas mengenai Perlindungan terhadap WNI di luar 

negeri dalam kasus tewasnya David Hartanto ditinjau dari Piagam dan Komunitas ASEAN. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai penelitian ini, dibutuhkan adanya 

batasan – batasan pemikiran sebagai pegangan di dalam menganalisis dan menjawab rumusan 

masalah nantinya.  



Terkait dengan hal tersebut maka pada bagian ini akan dipaparkan beberapa tinjauan pustaka 

yang diharapkan dapat mengembangkan kerangka konseptual yang berhubungan dengan objek 

kajian yang akan diteliti. Setelah mengetahui kerangka konseptual yang akan digunakan, pada 

bagian ini pun akan dijelaskan pula penjelasan mengenai konsep – konsep tersebut, yang berguna 

untuk menjawab rumusan masalah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sebagai referensi dalam melihat peran Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus 

pembunuhan yang melibatkan warga Negara yang berada di Singapura, Ini dilihat dari 

perspektif hubungan internasional, baik bagi pembaca secara umum maupun mahasiswa 

Hubungan Internasional secara khusus. 

2. Sebagai studi kelayakan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait 

kerjasamaInternasional, kendala dan solusi apa yang sudah didapatkan dari kerjasama 

tersebut dalam perspektif Hubungan Internasional untuk dikembangkan dan dipelajari 

secara lanjut. 

3. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang ada dan dapat memberikan perspektif 

berbeda bagi peneliti, mahasiswa Hubungan Internasional, maupun pembaca pada 

umumnya yang akan mengkaji berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia 

khususnya Pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai Negara yang 

menjamin untuk melindungi warga negaranya yang bearada di dalam negeri atau di luar 

negeri. 

1.5 Sistematikan Penulisan 



Jika seluruh tahapan penulisan telah selesai, maka hasil penelitian dan analisisnya akan ditulis 

secara utuh menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bagian ini berisi pendahuluan yang dimulai dari penjabaran latar belakang penelitian mengenai 

topik yang akan diteliti, lalu dilanjutkan dengan memaparkan topik sehingga muncul perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Kerangka Berpikir 

Bagian ini berisi uraian beberapa konsep dan teori-teori ilmu Hubungan Internasional yang 

relevan dengan masalah yang dibahas dan tinjauan pustaka yang digunakan penulis untuk 

melakukan penelitian. Konsep, teori dan tinjauan pustaka digunakan untuk membantu peneliti 

dalam menganalisa topik yang diangkat. 

Bab III Metode Penelitian 

Bagian ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Mulai 

dari uraian tentang pendekatan metodik, jenis dan sumber data, teknik mencari data, teknik 

pengumpulan data dan teknik penganalisaan data, serta segala hal yang terkait dalam proses 

penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini berisi uraian pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil 

penelitian tersebut berupa kumpulan data yang kemudian dianalisa dengan teknik yang sudah 

ditentukan oleh penulis. Bagian ini juga akan menjawab masalah-masalah yang sudah 



dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan data-data yang didapat oleh penulis melalui 

berbagai sumber primer dan sekunder. 

Bab V Kesimpulan 

Bagian ini merupakan bagian penutup yang merupakan akhir dari laporan penelitian dan berisi 

kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari seluruh kegiatan penelitian dan penulisan laporan. 

Selain bagian-bagian yang dituliskan diatas terdapat daftar pustaka dan lampiran yang memuat 

berbagai sumber yang digunakan oleh penulis dalam mencari data dan memberikan informasi 

bagi penulis. 

 




