
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Asia Tenggara merupakan suatu wilayah yang memasuki tahap 

perkembangan dalam segi ekonomi juga politiknya, perkembangan yang diawali 

dari kiat pemerintahnya akan bisa dipercepat melalui masyarakatnya.1 

Meningkatnya intensitas interaksi yang terjadi antarnegara akan mempererat 

hubungan negara tersebut serta memberi stimulus terbentuknya organisasi regional, 

karena orgnasisasi internasional yang berbasis regional memiliki peran yang 

penting dalam memajukan kawasan, dalam pembahasan ini kawasan Asia 

Tenggara.  

Regionalisme adalah bentuk negara-negara yang bersatu didasari oleh 

kedekatan geografis, kesadaran bersama serta identitas bersama untuk 

mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi ancaman dari luar serta mencapai 

kepentingan nasional dan bersama.2 Association of Southeast Asian Nations atau 

yang dikenal dengan ASEAN merupakan suatu organisasi internasional yang 

terbentuk sebagai respon dari lima negara di Asia Tenggara untuk menghadapi 

Perang Dingin, pasca Perang Dunia kedua (PD II). ASEAN dibentuk dengan tujuan 

agar negara anggota mampu mewujudkan kestabilan kawasan di tengah persaingan 

 

1 Herdi Sahrasad and Al Chaidar, Asia Tenggara : Kuasa Dan Kepemimpinan, ed. Achya 

Nuddin and DHuha Hadiansyah, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, 2013. 

2 Mely Caballero-Anthony, ‘Understanding ASEAN’s Centrality: Bases and Prospects in 

an Evolving Regional Architecture’, Pacific Review 27, no. 4 (2014): 563–584. 
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kekuatan besar dan ASEAN dihitung berhasil hingga bertahan sampai sekarang. 

Proses regionalisasi ASEAN merupakan tahapan integrasi yang tidak dapat 

dipisahkan dengan interaksi negara yang ada di dalam kawasan Asia Tenggara.3  

Setelah berakhir PD II, sistem politik global mengalami perubahan 

mengarah pada bentuk bipolar. Sistem ini diakibatkan persaingan Amerika Serikat 

dengan Uni Soviet yang ingin mempeluas idealisme negara masing-masing 

termasuk di Asia Tenggara.4 Negara di Asia Tenggara merupakan negara yang rata-

rata baru merdeka dari penguasa kolonial pasca PD II, yang tergolong muda 

sehingga masalah instabilitas politik, konflik etnis dan masalah keamanan.5 

Masalah tersebut menyadarkan negara-negara ASEAN untuk melakukan 

regionalisme, yakni membentuk organisasi kawasan yang bisa mengusahakan 

perdamaian regional. 

ASEAN merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada 

tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi ASEAN yang dikenal sebagai Deklarasi 

Bangkok di Bangkok, Thailand. Organisasi ini didirikan oleh Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Singapura dan Thailand untuk mempertahankan serta meningkatkan 

perdamaian, keamanan dan memperkuat nilai yang berorientasi perdamaian di 

kawasan.6 Sekarang organisasi keanggotaanya telah bertambah lima negara, Brunei 

Darussalam pada 7 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 

 
3 Sahrasad and Chaidar, Asia Tenggara : Kuasa Dan Kepemimpinan, vol. 53, p. . 

4 Alison Broinowski, Understanding ASEAN, ed. Alison Broinowski (macmillan, 1982). 

5 Mohamad Faisol Keling et al., ‘The Development of ASEAN from Historical 

Approach’, Asian Social Science 7, no. 7 (2011): 169–189. 

6 Ian Hurd, International Organizations: Politics, Law, Practice, 3rd ed. (Cambridge, 

U.K.: Cambridge University Press, 2013). 
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23 Juli 1997 dan Kamboja pada 30 April 19997. Sehingga total negara anggota 

ASEAN sepuluh negara. 

ASEAN menunjukan keseriusannya untuk semakin terintegrasi melalui 

pembentukan Piagam ASEAN (ASEAN CHARTER) pada tahun 2008; yang 

membuktikan organisasi multilateral yang terletak di Asia Tenggara mulai 

menunjukan komitmen menjadi organisasi yang lebih terikat lebih dari sekedar 

asosiasi negara regional Asia Tenggara semata. ASEAN menyadari banyak peluang 

yang ada sehingga dirumuskanlah tiga pilar ASEAN untuk mengakomodasi 

kawasan ini mendapatkan maanfaat dari peluang sebagai satu komunitas. Tiga pilar 

tersebut the ASEAN Political-Security Community (APSC), the ASEAN Economic 

Community (AEC) dan the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Namun 

dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada pilar pertama yakni politik-

keamanan (APSC). 

Pilar Politik-Keamanan yang seterusnya akan disebut (APSC) merupakan 

wadah interaksi untuk saling mempererat kerja sama dalam menjaga perdamaian, 

keamanan dan stabilitas kawasan demi tercapainya komunitas ASEAN; kebijakan 

ini bukan suatu pakta pertahanan.8 Terdapat tujuh isu besar yang menjadi 

pembahasan pilar kerja sama ASEAN yang pertama ini;9 

 

 
7 ASEAN Secretariat, ‘About ASEAN’, last modified 2008, accessed February 22, 2018, 

http://asean.org/asean/about-asean/. 

8 Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, ‘Pilar Politik Dan Keamanan’, accessed 

October 13, 2019, http://setnas-asean.id/pilar-politik-dan-keamanan. 

9 ASEAN Secretariat, ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025 One Vision, 

One Identity, One Community, n.d., http://www.asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-

APSC-Blueprint-2025.pdf. 
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1. Keamanan kawasan 

2. Kesatuan dan sentralitas ASEAN 

3. Pemberantasan kejahatan lintas negara 

4. Pertahanan, perdamaian dan stabilitas kawasan 

5. Keamanan maritim 

6. Hak Asasi Manusia 

7. Upaya perdamaian dan resolusi konflik 

Tujuh isu besar ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN yang  

berbasis aturan (rules-based), berorientasi pada masyarakat (people oriented) dan 

berpusat pada masyarakat itu sendiri (People Centered).10 

Pada praktiknya upaya ASEAN mencapai tujuan Maysarakat ASEAN 

mendapat tantangan karena keberagaman di satu sisi memperkaya kawasan namun 

di sisi lain  menjadi hambatan. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang 

kompleks dan unik karena memiliki perbedaan yang banyak, mulai dari sistem 

pemerintahan, kondisi geografis terbagi dua (Asia Tenggara Daratan dan Asia 

Tenggara Maritim), kekayaan alam, perbedaan kolonialisme yang dialami 

membawa kemajuan ekonomi namun menimbulkan ketimpangan struktural, 

ketidakadilan serta melahirkan konflik sosial dan isu separatisme (Thailand Selatan, 

Filipina Selatan, Papua, Pembantaian etnis Rohingya di Myanmar).11 Kepentingan 

negara besar di kawsan Asia seperti Cina juga mempengaruhi stabilitas kawasan 

karena isu teritori Laut Cina Selaatan (LCS) yang bersengketa dengan beberapa 

 
10 Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, ‘Pilar Politik Dan Keamanan’. 

11 Sahrasad and Chaidar, Asia Tenggara : Kuasa Dan Kepemimpinan, vol. 53, p . 
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negara anggota ASEAN karena kekayaan mineral (migas) di kawasan tersebut. 

Beberapa isu teritori seperti Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja, Selat 

ambalat antara Indonesia dan Malaysia juga kasus Sipadan - Ligitan, masalah 

domestik Indoensia dan Filipina yang dibawa ke ranah internasional, dan masalah 

etnis di Myanmar. Beberapa contoh masalah tersebut dapat mempengaruhi 

stabilitas dan keamanan di kawasan.  

Ancaman non tradisional seperti kejahatan antarnegara, narkotika, imigran 

yang tidak memiliki izin, pembajakan di laut hingga terorisme juga dialami 

kawasan ini.12 ASEAN sendiri memiliki prinsip non-intervensi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan mengingat pentingnya 

mengkaji objek penelitian ini, maka penulis memilih judul “Analisis Associaton of 

Southeast Asian Nations Political Security Community.” sebagai bahan penelitian. 

Menurut penulis pentingnya meneliti kerja sama politik-keamanan ASEAN karena 

komunitas ini merupakan fenomena hubungan internasional yang unik mengingat 

negara yang bergabung merasakan adanya permasalahan. Namun tidak semua 

masalah diselesaikan dengan seluruh negara anggota masih ada masalah  yang 

diselesaikan dengan metode bilateral dan trilateral, sehingga menarik untuk dibahas 

mekanisme ASEAN mencapai tujuan Masyarakat ASEAN  yang tercantum di pilar 

APSC melihat tantangan yang ada. 

 

 

 
12 Ibid. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Penelitian ini membatasi masalah pada satu aspek yaitu kerja sama politik-

keamanan yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam mencapai kestabilan 

kawasan ASEAN semenjak tahun 2009. 

 Sedangkan, fokus dari penelitian ini, yaitu realisasi dari kebijakan ASEAN 

Political-Security Community (APSC) yang telah mulai sejak tahun 2009. Peneliti 

akan meneliti bagaimana realisasi dari pilar ini sesusai dengan target 2020 

ditentukan ASEAN serta bagaimana dinamika negara-negara ASEAN dalam 

mewujudkan kawasan yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan 

ini. Mengingat masih ada kendala yang muncul di kawasan ini yang menunjukan 

kemunduran demokrasi di beberapa negara ASEAN. 

 Berdasarkan uraian tentang pembatasan masalah dan fokus penelitian 

seperti di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebgai berikut: 

1. Bagaimana implementasi ASEAN Political-Security Community 

(APSC) terlihat? 

2. Masihkah APSC relevan untuk dipertahankan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan 

proses-proses implementasi kebijakan ASEAN Political-Security Community 

(APSC) diterapkan oleh ASEAN dalam menjawab tantangan yang muncul dari luar 

maupun dalam kawasan yang mengancam stabilitas, keamanan serta sentralitas 

ASEAN. 



 

6 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti serta bagi 

pembaca lainnya: 

• Menambah pengetahuan tentang realisasi ASEAN Political-Security 

Community (APSC) 

• Menggambarkan dinamika beserta tantangan dari implementasi ASEAN 

Political-Security Community (APSC) 

• Bagi pembaca dan kalangan akademis lainnya: manfaat penelitian ini bagi 

pembaca dan akademisi lainnya adalah memperluas ilmu pengetahuan 

umum dan informasi mengenai dinamika implementasi ASEAN Political-

Security Community (APSC) 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan lima bab dan masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab. Secara sistematis penulisan skripsi ini 

disusun sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan gambaran 

materi skripsi, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II KERANGKA BERPIKIR  
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Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka serta teori dan konsep-konsep 

yang akan digunakan untuk mendukung serta melengkapi proses 

penyusunan skripsi.  

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis akan memaparkan secara 

rinci pendekatan ilmiah, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.  

BAB IV ANALISIS  

Bab ini berisikan analisis hasil penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan secara rinci mengenai implementasi Komunitas Politik 

Keamanan ASEAN   (APSC). 

BAB V KESIMPULAN  

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan yang diperoleh dari 

pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta mengajukan 

beberapa saran perbaikan yang dianggap perlu dilakukan pemerintahan 

Indonesia di ASEAN. 
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