
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

I.1 Latar Belakang 

Hubungan internasional merupakan ilmu yang mengkaji, menjabarkan 

serta menelaah pola interaksi yang diciptakan oleh aktor negara maupun non 

negara yang memiliki peranan didalam sistem global. Negara sebagai aktor 

didalam hubungan internasional membentuk pola interaksi yang dominan dengan 

aktor negara lainnya. Pola interaksi dominan yang dibentuk oleh setiap negara 

merupakan representative yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-

masing negara. Setiap negara didalam pola hubungan internasional memiliki 

kepentingan nasional yang hendak dicapai.  

Kepentingan nasional tidak hanya menjadi tolak ukur dan pedoman suatu 

negara dalam melakukan interaksi di dalam sistem global namun, kepentingan 

nasional juga dijadikan sebagai framework dalam pembuatan kebijakan suatu 

negara. Kebijakan merupakan instrumen yang dimiliki oleh suatu negara dalam 

melakukan interaksi didalam hubungan internasional demi tercapainya 

kepentingan nasional masing-masing negara1.  

                                                        
1 Valerie M.Hudson, “Foreign Policy Analysis : Actor-Specific Theory and the Ground of 
International Relations”, dalam http://www.fpn.ucg.ac.me/fajlovi/fpn/attach_fajlovi/lat/students 
ke-informacije/obavjestenja/2014/02/pdf/Hudson_2005, hal. 2.  
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Sehingga, tindakan yang dilakukan negara tidak terlepas dari kebijakan 

yang dibuat untuk melindungi kepentingan nasional didalam sistem global. 

Apabila kepentingan nasional suatu negara dapat tercapai dan terlindungi, maka 

akan ada keuntungan tertentu yang didapat oleh negara. Kepentingan nasional 

dapat menggambarkan sejauh mana pola arah dari interaksi yang dibangun oleh 

aktor negara, serta dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam 

melakukan hubungan internasional dengan negara lainnya didalam sistem global. 

Terdapat beberapa hal yang digolongkan sebagai kepentingan nasional antara lain, 

upaya suatu negara untuk dapat melindungi territory, warga negara, kedaulatan, 

kesatuan negara serta segala upaya yang ditempuh negara dalam hal untuk 

memajukan kesejahteraan ekonomi bangsa2. 

Dari beberapa kepentingan nasional tersebut, kepentingan nasional 

terhadap kedaulatan wilayah suatu negara yang mencakup batas-batas wilayah 

negara memiliki tingkat urgensitas yang tinggi. Batas wilayah suatu negara 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan 

nasional terkait dengan kedaulatan nasional. Hal ini dipertimbangkan atas dasar 

bahwa suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas batas wilayahnya yang 

mencakup kekuasaan dan kewenangan atas warga negara, sumber daya alam, dan 

segala hal yang berada didalam wilayah negaranya dan setiap negara memiliki 

keharusan dalam menghormati kedaulatan masing-masing negara. Kepentingan 

nasional terkait dengan batas-batas wilayah dan kedaulatan negara menjadi hal 

yang sangat sensitif bagi negara-negara dunia. Instrumen kebijakan luar negeri 

                                                        
2 D.H Burney, “Linkage: Foreign Policy, National Interest and prosperity”, dalam 
http://www.cdfai.org/PDF/Linkage/Foreign policy/NationalInterestsandprosperity 2008, hal 1.  
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yang dibentuk oleh suatu negara seringkali menggambarkan kepentingan untuk 

melindungi kedaulatan nasional.  

Didalam hubungan internasional, tindakan suatu negara dalam 

merumuskan suatu kebijakan yang akan digunakan demi melindungi kepentingan 

nasionalnya seringkali dapat memicu timbulnya ketegangan diantara negara 

negara dunia dan hal tersebut akan mengarah ke konflik. Pola interaksi antar aktor 

negara yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara ini 

seringkali menimbulkan bentrok kepentingan antar aktor negara yang dapat 

menyebabkan munculnya ketegangan. Respon negara dalam mengatasi 

ketegangan yang muncul merupakan hal yang sangat penting. Namun, tindakan 

yang salah oleh negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya dan menjadi 

pemicu terganggunya kepentingan nasional negara lain dapat menyebabkan 

ketegangan yang ada meluas menjadi suatu bentuk konflik.  

Sehingga, dapat dikatakan bahwa konflik disebabkan oleh hubungan antar 

aktor yang tidak sejalan, hal tersebut dapat terjadi karena sasaran-sasaran atau 

tujuan yang ingin dicapai oleh kedua aktor yang saling berinteraksi yaitu negara 

memiliki nilai dan arah yang bertentangan satu sama lain. Terdapat keadaan yang 

saling tumpang tindih antara kepentingan nasional aktor negara yang satu dengan 

aktor negara lainnya. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi salah satu 

faktor dominan pemicu munculnya konflik internasional.  
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Salah satu konflik internasional yang dilatarbelakangi oleh upaya negara 

dalam melindungi kepentingan nasional khususnya dalam hal perlindungan 

terhadap batas wilayah negara yang menarik perhatian publik beberapa tahun 

belakangan ini yaitu konflik antara Malaysia dan Kesultanan Sulu terkait dengan 

klaim atas kedaulatan wilayah Sabah 3 . Kesultanan Sulu merupakan sebuah 

kerajaan yang terletak di antara pulau Kalimantan dan Kepulauan Filipina, lebih 

tepatnya terletak diantara Sabah dan pulau Besar Mindanau4. Kesultanan Sulu 

merupakan bagian dari Filipina dan Kerajaan ini memiliki kekuasaan dan 

berpengaruh di Filipina Selatan, dengan banyak memiliki pengikut dan pasukan 

bersenjata yang berkewarganegaraan Filipina. 

 Tindakan saling klaim kedaulatan wilayah sabah antara Malaysia dan 

Kesultanan Sulu muncul karena latar belakang sejarah mengenai kedaulatan 

wilayah sabah yang legalitasnya masih diragukan dan terdapat beberapa 

interpretasi mengenai keabsahan atas kedaulatan wilayah sabah. Tindakan klaim 

kedaulatan atas wilayah sabah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu memiliki 

sejarah yang panjang. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan terhadap 

legalitas kedaulatan Sabah belum mencapai titik terang hingga sekarang.  

 

 

                                                        
3 Aaron Favila, “Kesultanan Sulu Klaim Sabah Bagian dari Filipina”, Tempo 16 Februari 2013, 
dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/02/16/118461710/Kesultanan-Sulu-Klaim-Sabah-
Bagian-dari-Filipina, diakses pada tanggal 14 September 2014.  
4 The Encyclopedia of Earth, “Sulu Archipelago Rainforests”, dalam 
http://www.eoearth.org/view/article/51cbeef87896bb431f69b8a7, diakses pada tanggal 7 
September 2014 
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Konflik ini menjadi semakin memanas ketika sekelompok orang 

bersenjata yang dipimpin oleh Raja Muda Agbimuddin Kiram menyebut dirinya 

tentara Kesultanan Sulu (Royal Sulu Army) mendarat di desa pesisir Lahad Datu, 

Sabah, Malaysia pada tanggal 12 Februari 20135. Tujuan kedatangan mereka 

adalah untuk menegaskan klaim teritorial atas Sabah yang belum terselesaikan. 

Kedatangan sekelompok tentara Kesultanan Sulu di wilayah Sabah, mendorong 

Malaysia untuk memberikan tindakan responsif. Tindakan responsif yang 

dilakukan oleh Malaysia adalah dengan membuat kebijakan untuk menempatkan 

tentara militernya di wilayah Sabah guna melindungi wilayahnya dari ancaman 

tentara Kesultanan Sulu. Sehingga, muncul tindakan saling melawan serta bentrok 

senjata antara militer Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu yang 

mengakibatkan banyaknya korban jiwa tewas yaitu sebanyak 62 orang6.  

Insiden konflik sabah yang dilatarbelakangi oleh penggunaan kebijakan 

militer Malaysia dalam melindungi wilayahnya atas klaim Kesultanan Sulu 

terhadap kedaulatan wilayah sabah menjadi isu intermestik. Dinamika intermestik 

yang tergambar didalam konflik Sabah dapat dijelaskan melalui tingkat urgensitas 

terhadap pentingnya penyelesaian konflik ini. Jika masalah ini tidak segera 

diselesaikan, maka akan berpotensial untuk memicu dampak lebih besar didalam 

                                                        
5 Gregory Poling, Phoebe DePadua & Jennifer Frentasia, “The Royal Army of Sulu Invades 
Malaysia,” Center For Strategic & International Studies, 8 Maret 2013, dalam 
http://csis.org/publication/royal-army-sulu-invades-malaysia, diakses pada tanggal 8 September 
2014 
6 Nicholas A. Heras, “Royal Army of Sulu Seeks to Restore the Sultanate in Malaysia’s Sabah 
State”,  The Jamestown Foundation, Publication : Terrorism Monitor Volume: 11 Issue: 7, 4 April 
2013, dalam 
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40696&no_cache=1#.VAyMAnZ
EuPU, diakses pada tanggal 7 September 2013.  
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ruang lingkup internasional, khususnya terhadap hubungan antar negara yaitu 

Malaysia dengan Indonesia serta Malaysia dengan Filipina.  

Konflik Sabah berpotensi memicu timbulnya ketegangan antar negara 

yang secara langsung berbatasan dengan Sabah yaitu Indonesia. Secara geografis, 

Sabah merupakan wilayah yang memiliki jarak paling dekat dengan Kalimantan 

dan memiliki jalur perbatasan langsung yang menghubungkan Indonesia dan 

Malaysia. Terlebih, banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Sabah sebagai 

TKI. Kebijakan Malaysia yang menggunakan kekuatan militer di Sabah memiliki 

potensi untuk menimbulkan ancaman tersendiri dan rasa ketidakamanan bagi 

Indonesia. Faktor track record hubungan tidak baik antara Malaysia dan 

Indonesia mengenai konflik perbatasan wilayah juga berpotensial untuk menjadi 

pemicu meningkatnya sentimen serta rasa ketidakamanan Indonesia terhadap 

kebijakan Malaysia dalam menggunakan militer sebagai upaya untuk mengatasi 

konflik Sabah. Beberapa track record konflik perbatasan antara Indonesia 

Malaysia yang dapat meningkatkan sentimen hubungan antara kedua negara ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Masalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 1967. Kasus 

ini dibawa ke Mahkamah Internasional dan dimenangkan oleh 

Malaysia pada tahun 20027.  

2. Masalah ketegangan atas sengketa klaim kedaulatan laut ambalat oleh 

Malaysia pada tahun 20058.  

                                                        
7 Diah Ayu Candraningrum, “Indonesia Kehilangan Pulau Sipadan-Ligitan”, Tempo, 17 
Desember 2002, dalam http://www.tempo.co/read/news/2002/12/17/05535037/Indonesia-
Kehilangan-Pulau-Sipadan-Ligitan, diakses pada tanggal 11 September 2014.  
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3. Penangkapan nelayan Indonesia oleh polisi maritim Malaysia di 

perbatasan Indonesia-Malaysia9.  

4. Berbagai masalah terhadap patok perbatasan Indonesia-Malaysia10.   

Tidak hanya berpotensi memicu ketegangan dengan negara Indonesia, 

namun konflik Sabah juga dapat berpotensi menimbulkan ketegangan dengan 

negara Filipina. Filipina merupakan negara yang secara langsung terlibat didalam 

konflik ini, hal tersebut dikarenakan Filipina memiliki kepentingan nasional untuk 

mengklaim kedaulatan sabah melalui kekuatan sejarah yang melibatkan 

Kesultanan Sulu serta banyaknya korban jiwa yang berjatuhan sebagian besar 

merupakan warga negara Filipina. Sehingga, kebijakan Malaysia dalam hal 

menempatkan militer di wilayah Sabah guna melindungi kepentingan nasionalnya 

dapat memicu munculnya ketegangan didalam hubungannya dengan negara 

Filipina.  

Dilihat dari munculnya kecenderungan terhadap hubunganya dengan 

negara Indonesia dan Filipina, maka kebijakan yang ditempuh oleh Malaysia 

dalam mengatasi konflik ini tidak menutup kemungkinan yang besar memiliki 

dampak terhadap keamanan kawasan asia tenggara. Malaysia, Indonesia, dan 

Filipina merupakan bagian dari wilayah Asia Tenggara dan ketiga negara ini 

merupakan anggota ASEAN. Jika hubungan antara ketiga negara ini mengalami 

                                                                                                                                                        
8 Bambang Dwi Djanuarto, “Indonesia to Fight Malaysia’s Ambalat Oil Claims”, The 
Jakartaglobe, 22 Oktober 2009, dalam http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesia-to-fight-
malaysias-ambalat-oil-claims/, diakses pada tanggal 11 September 2014.  
9 Nidia Zuraya, “Lima Nelayan Indonesia Ditangkap Malaysia”, Republika Online, 24 April 2014, 
dalam http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/04/24/n4ixs0-lima-nelayan-
indonesia-ditangkap-malaysia, diakses pada tanggal 11 September 2014.  
10 Priyambodo RH, “74 Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia Hilang”, Antara News, 15 
Desember 2012, dalam http://www.antaranews.com/berita/348696/74-patok-perbatasan-indonesia-
malaysia-hilang, diakses pada tanggal 11 September 2014.  
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pergesekan maka hal tersebut akan menimbulkan potensi dampak terhadap 

stabilitas kawasan Asia Tenggara khususnya sebagai anggota ASEAN. Sehingga, 

dibutuhkan tingkat urgensitas yang tinggi dalam penyelesaian konflik sabah ini.  

Konflik Sabah ini menjadi sangat kompleks ketika terlihat dengan sangat 

jelas, bagaimana suatu kebijakan sebuah negara untuk melindungi kepentingan 

nasional negara tersebut yaitu dengan menggunakan kekuatan militer dapat 

memiliki peluang sebagai pemicu konflik besar yang memakan korban jiwa serta 

berdampak lebih luas terhadap hubungan interaksi antara negara-negara lain yang 

memiliki kepentingannya masing-masing. Sehingga lebih luas lagi, hal ini dapat 

berpotensi memiliki dampak terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara jika tidak 

segera diselesaikan. Berdasarkan latar belakang yang telah djabarkan maka 

penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul “Kerjasama Malaysia-

Filipina dan Peran ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Sabah”  

  

I.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

dapat diangkat suatu permasalahan yang tertulis didalam rumusan masalah. 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1.  Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi potensi kerawanan konflik 

di Sabah dan hubungannya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara? 

2.  Bagaimana upaya terhadap penyelesaian konflik Sabah dan tantangan 

yang dihadapi dalam upaya tersebut?  
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I.3 Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

makalah skripsi ini adalah :  

1. Untuk mengetahui sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi potensi 

kerawanan konflik di Sabah dan hubungannya terhadap stabilitas 

kawasan Asia Tenggara. 

2. Untuk mengetahui upaya terhadap penyelesaian konflik Sabah dan 

tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut.  

 

I.4  Manfaat penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini 

antara lain :  

1.    Manfaat teoritis  

Secara teoritis tulisan ini merupakan aplikasi dari teori yang diperoleh 

dari perkulian, khususnya yang berkaitan dengan teori Hubungan 

Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmu pengetahuan terhadap ilmu Hubungan Internasional khususnya 

dalam studi yang menjelaskan terhadap liberalisme, regionalisme dan 

organisasi regional, cooperative security, diplomasi, konflik dan 

resolusi konflik, dinamika regional : growth and equity, intra-state 

conflict. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat 

memberikan wawasan bagi peneliti yang nantinya akan melakukan 
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penelitian serupa, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 

dikembangkan di masa mendatang. 

2.    Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

serta informasi kepada pembaca mengenai konflik Sabah antara 

Malaysia dan Kesultanan Sulu serta memberikan informasi kepada 

pembaca agar dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

potensi kerawanan konflik di sabah dan hubungannya terhadap 

stabilitas kawasan Asia Tenggara serta dapat memberikan pemahaman 

terhadap upaya penyelesaian konflik Sabah dan tantangan yang 

dihadapi dalam upaya tersebut.  

 

I.5      Sistematika Penulisan  

   Hasil penelitian ini dibentuk dalam suatu sistematika penulisan laporan 

utuh untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan integral, dengan 

analisa data yang dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian, penguraian dalam 

skripsi ini terbagi atas lima bab, yaitu :  

 Bab I Pendahuluan 

 Bab ini berisi latar belakang masalah dari topik penelitian, lalu 

dikembangkan menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II Kerangka Berpikir 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, teori, dan konsep yang digunakan 
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oleh peneliti dalam melakukan analisa data. Didalam bab ini penulis 

menjabarkan beberapa perspektif utama, liberalisme dalam menganalisa 

data dan melakukan pembahasan, serta didukung oleh konsep-konsep lain 

seperti, regionalisme dan organisasi regional, cooperative security, 

diplomasi, konflik dan resolusi konflik, dinamika regional : growth and 

equity, intra-state Conflict.  

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini menjabarkan ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, jenis 

metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta 

kelemahan dan keterbatasan penelitian.  

Bab IV Hasil Analisa dan Pembahasan  

Pembahasan pada bab ini dimulai dari pembahasan penjabaran terhadap 

latar belakang konflik Sabah yang memiliki keterkaitan dengan kasus 

sengketa klaim atas kedaulatan wilayah Sabah antara Malaysia dan 

kesultanan Sulu, serta mencari dan menjelaskan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kerawanan konflik di Sabah. Selanjutnya bab ini 

memberikan pembahasan mengenai upaya terhadap penyelesaian konflik 

Sabah dan analisis terhadap tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini, peneliti menyimpulkan semua pembahasan mengenai 

Kerjasama Malaysia-Filipina dan Peran ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian 

Konflik Sabah serta memberikan saran terhadap penelitian ini bagi 

penyelesaian konflik.  




