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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam hubungan internasional, kita mengetahui bahwa negara memainkan 

peran yang besar dalam interaksi internasional. Selain berperan secara 

internasional, negara juga berperan untuk membenahi permasalahan-permasalahan 

domestik, seperti politik, ekonomi, militer, sosial, budaya, dan yang utama adalah 

keamanan. Keamanan merupakan salah satu isu yang tidak asing lagi di telinga kita, 

terutama dalam studi hubungan internasional. Definisi keamanan menurut Barry 

Busan adalah sebagai berikut: 

Keamanan adalah tentang cara untuk mencapai kebebasan dari 

ancaman yang ada dan kemampuan negara, serta masyarakat untuk 

mempertahankan identitas mereka yang akan melawan perubahan 

yang mereka pandang bermusuhan. Keamanan adalah mengenai 

kelangsungan hidup.1 

 

Barry Buzan, seorang ahli keamanan membagi sektor keamanan ke dalam 

lima bidang, yaitu militer, lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial.2 Dari kelima 

bidang tersebut, aspek militer hanyalah salah satu aspek yang penting dalam konsep 

keamanan. Sedangkan sektor politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial juga 

memiliki pengaruh secara luas dan menyeluruh terhadap konsep keamanan. Hal ini 

menjelaskan bahwa baik sektor militer maupun non militer saling mempengaruhi 

satu sama lain. Hingga saat ini, isu keamanan dalam suatu negara menjadi isu yan

                                                           
1 Barry Buzan. 1991. New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century.  London: 

Blackwell Publishing. hal. 432-433. 
2 Ibid. hal. 432. 
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penting untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi karena dapat mempengaruhi 

ataupun mengancam semua aspek dalam kehidupan bernegara, apabila tidak 

ditangani dan ditindaklanjuti dengan benar. Sehingga tidak mengherankan, jika ada 

negara yang berusaha secara maksimal dalam memproteksi negaranya dari segala 

gangguan yang ada. Misalnya dengan membangun senjata nuklir, membentuk 

kebijakan maupun peraturan yang dapat melindungi negara tersebut dari suatu 

masalah, atau memperkuat negara tersebut melalui segi militer dan penguasaan 

teknologi. Hal ini dianggap wajar terjadi dalam dunia internasional. Sebagai suatu 

disiplin ilmu, studi keamanan membahas lebih dari sekedar pengetahuan dalam 

menciptakan rasa aman. Namun lebih berfokus pada kekerasan yang terorganisir, 

langkah-langkah individu maupun kelompok dalam menggunakan kekerasan yang 

terorganisir, serta upaya melindungi diri dari ancaman yang menggunakan 

kekerasan tersebut.3 Ketika membahas mengenai isu keamanan, ada berbagai topik 

besar yang tentunya cukup menarik minat perhatian dunia saat ini. Apalagi 

belakangan ini kita juga seringkali mendengar terjadinya berbagai kasus yang dapat 

memberikan permasalahan ancaman terhadap keamanan dan jika kita perhatikan 

kasus-kasus yang terjadi ini sering sekali menyerang negara-negara di kawasan 

Asia Tenggara, dimana didominasi oleh negara berkembang yang kebanyakan 

diantaranya memiliki permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan. 

Kemudian, aspek pertahanan dan keamanan dari negara berkembang juga 

sayangnya belum sekuat negara maju, sehingga mudah ditembus oleh para pelaku 

                                                           
3 Agussalim Burhanuddin. 2017. Studi Keamanan Dan Isu-Isu Strategis Global. Makassar: 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan, Universitas Hasanuddin. hal. 3. 
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dan menjadikan negara berkembang sebagai tujuan favorit dalam melakukan tindak 

kejahatan. Kasus-kasus yang sering terjadi adalah kasus terorisme dan kasus 

ancaman terhadap keamanan maritim yang meliputi, illegal fishing, illegal entry, 

penyelundupan senjata atau narkoba, pembajakan, dan kejahatan lintas negara. 

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sering terdampak 

diantaranya adalah Indonesia dan Filipina. 

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang mempunyai tingkat 

kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai permasalahan keamanan ini karena 

kurangnya perhatian dari pemerintah Indonesia dalam bidang keamanan. Menurut 

World Economic Forum (WEF), peringkat Indonesia dalam hal keamanan masih 

tergolong buruk karena mendapatkan peringkat 91 dari 136 negara yang masuk 

dalam penilaian.4 Pada saat ini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo untuk periode tahun 2014-2019. Beliau berkomitmen kuat 

terhadap bidang pertahanan dan keamanan yang diikuti dengan berbagai 

pencapaian berikut ini:  

Peningkatan anggaran untuk melengkapi Alutsista sehingga 

kekuatan pokok minimum dapat tercapai, membangun kesejahteraan 

dan profesional prajurit TNI, perkuatan pos perbatasan di 

Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, pembelian beberapa 

Alutsista TNI, seperti Tank Leopard, Rudal Arhanud, Pesawat F-16, 

Pesawat CN 235 MPA, Kapal Fregat RI RE Martadinata serta Kapal 

latih KRI Bima Suci, dan perbatasan Kalimantan yang sudah 

dilengkapi dengan chip agar dapat dipantau bila ada pergeseran.5 

                                                           
4 Tiffany Marantika Dewi. “Peringkat Indonesia Masih Buruk Dalam Hal Keamanan 

Menurut World Economic Forum,” Tribun Wow. Home page on-line. Tersedia di 

http://wow.tribunnews.com/2018/05/16/peringkat-indonesia-masih-buruk-dalam-hal-keamanan-

menurut-world-economic-forum; Internet; diakses pada tanggal 18 Januari 2019. 
5 Sanusi. “Pertahanan Keamanan Indonesia Di Era Kepemimpinan Jokowi Terus 

Diperkuat,” Tribun News. Home page on-line. Tersedia di 

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/28/pertahanan-keamanan-indonesia-di-era-

kepemimpinan-jokowi-terus-diperkuat; Internet; diakses pada tanggal 18 Januari 2019. 
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Selain itu, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo 

juga sigap dalam mengerahkan kekuatan pertahanan dan keamanan untuk 

memberantas terorisme yang diawali dengan pengesahan UU Terorisme di tahun 

2018.6  

Di sisi lain, Filipina sebagai sebuah negara berkembang ternyata juga 

menaruh perhatian khusus terhadap sektor keamanan. Bahkan tidak sampai disitu 

saja, Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuat berbagai keputusan yang cukup 

memberikan pengaruh positif terhadap sektor pertahanan dan keamanan Filipina 

dikarenakan Filipina juga mempunyai potensi resiko yang sama dengan Indonesia 

dalam bidang keamanan, sehingga perlunya keseriusan dalam mengatasi potensi 

masalah yang ada. Untuk mengatasinya, Pemerintah Filipina melakukan kerja sama 

keamanan dengan negara lainnya, salah satunya Indonesia.7 Hal ini dilakukan 

Filipina untuk memperkuat Filipina dalam bidang keamanan.  

Salah satu cara dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada adalah dengan 

dibentuknya sebuah organisasi bersifat regional meliputi negara-negara yang 

berada di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN). Selain berfokus dalam bidang keamanan, ada pula 

berbagai bidang lain yang menjadi fokus dari ASEAN seperti bidang ekonomi, 

politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 

                                                           
6 Reni Susanti. “4 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kebijakan Polkam Dan Ekonomi Paling 

Disorot Media,” Kompas.com. Home page on-line. Tersedia di 

https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/09272951/4-tahun-pemerintahan-jokowi-kebijakan-

polkam-dan-ekonomi-paling-disorot; Internet; diakses pada tanggal 20 Januari 2019. 
7 Shindy Apvionita Ebri. “Motivasi Filipina Melakukan Kerjasama Pertahanan dan 

Keamanan dengan Amerika Serikat dalam Enhanced dalam Enhanced Defense Cooperation 

Agreement (EDCA) Tahun 2014,” JOM FISIP (2016). [e-journal] 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/9876 (diakses pada tanggal 10 Februari 

2019). 
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Agustus 1967 di Bangkok, Thailand sebagai hasil kesepakatan dari kelima negara 

pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di sisi lain, 

mereka juga mempunyai keinginan yang kuat untuk menciptakan kawasan Asia 

Tenggara yang aman, damai, sejahtera, dan stabil. Pandangan ini mencuat 

dikarenakan pada saat terbentuknya ASEAN di tahun 1960-an, mereka dihadapkan 

pada situasi kawasan yang rawan konflik akibat pengaruh perebutan yang dilakukan 

oleh negara-negara besar dan juga konflik antar negara dalam lingkup kawasan. 

Jika konflik ini terus menerus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan dapat 

mengganggu stabilitas keamanan kawasan yang dapat menghambat pembangunan.8 

Ternyata, menjaga stabilitas keamanan masih menjadi tantangan terberat ASEAN 

hingga kini. Walaupun saat ini, stabilitas keamanan antara negara-negara 

anggotanya sudah terjaga dengan baik, bahkan turut juga mendorong terjadinya 

pembangunan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN.9 

Dengan adanya ASEAN sebenarnya membantu negara-negara berkembang 

seperti, Indonesia dan Filipina dalam menyelesaikan permasalahannya terutama 

dalam bidang pertahanan dan keamanannya. Namun, Indonesia dan Filipina tidak 

dapat hanya mengandalkan program kerja sama dari ASEAN saja karena ada 

beberapa kasus yang bersifat bilateral dan tidak melibatkan negara-negara ASEAN 

                                                           
8 “Tujuan ASEAN, Lengkap dengan Sejarah Berdirinya dan Pembentukan Komunitas 

ASEAN,” Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. Home page on-line. Tersedia di http://setnas-

asean.id/news/read/tujuan-asean-lengkap-dengan-sejarah-berdirinya-dan-pembentukan-komunitas-

asean; Internet; diakes pada 8 Oktober 2019. 
9 David Oliver Purba. “Menjaga Stabilitas Keamanan Tantangan Terberat ASEAN di Masa 

Depan,” Kompas.com. Home page on-line. Tersedia di 

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/27/11531441/menjaga-stabilitas-keamanan-tantangan-

terberat-asean-di-masa-depan; Internet; diakses pada tanggal 8 Oktober 2019. 
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lainnya sehingga tetap harus diselesaikan secara lintas batas antara dua atau lebih 

negara saja. 

Penulis menaruh perhatian terhadap kerja sama bilateral di antara 

pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina dikarenakan isu keamanan rentan 

sekali menerpa Indonesia dan Filipina. Tidak hanya itu, bahkan di lapangan sering 

pula terjadi kegiatan-kegiatan dalam jumlah cukup besar yang dapat memberikan 

ancaman terhadap permasalahan keamanan baik di dalam maupun di luar kedua 

negara. Tingginya jumlah kasus yang dapat mengancam keamanan ini menjadikan 

Indonesia dan Filipina memiliki tingkat kerentanan paling tinggi di antara negara-

negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Hal ini juga didorong oleh keterkaitan 

kasus persoalan keamanan yang menimpa Indonesia dan Filipina, sehingga 

memerlukan perhatian khusus untuk mencegah isu ini memburuk. Oleh karena itu, 

kerja sama dalam bidang keamanan ini terbentuk untuk menyelesaikan persoalan 

keamanan yang tidak dapat diselesaikan sendirian oleh masing-masing 

pemerintahan negara dan memerlukan koordinasi lintas batas antara kedua negara 

agar kegiatan yang memberikan ancaman terhadap keamanan tersebut dapat segera 

ditangani secara maksimal oleh kedua negara. 

Periode kerja sama yang diamati adalah 2014-2018. Tahun 2014 menjadi 

titik permulaan pengamatan karena merupakan tahun awal era pemerintahan 

Presiden Joko Widodo dan tahun 2018 untuk melihat hasil kinerja dan komitmen 

dari Presiden Joko Widodo dalam bidang pertahanan dan keamanan. Masa jabatan 

Presiden Joko Widodo selama 4 tahun dianggap sudah cukup untuk melihat upaya 

apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 
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menyelesaikan isu ini secara keseluruhan. Alasan lainnya adalah pada bulan 

Agustus di tahun 2018, pemerintah Indonesia dan Filipina kembali memperbaharui 

kesepakatan dalam meningkatkan kerja sama di bidang keamanan dengan 

melibatkan kekuatan darat, laut, dan udara karena kedua belah pihak merasa 

ancaman-ancaman dalam isu keamanan tetap harus diwaspadai. Kedua belah pihak 

ingin kerja sama yang semakin nyata pengimplementasiannya di lapangan sebagai 

bentuk komitmen dari kedua negara untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang 

tidak hanya memiliki dampak bagi kedua negara, namun juga bagi kawasan.10 

Topik yang diangkat di dalam penelitian ini dianggap penting karena aspek 

keamanan menyangkut kepentingan nasional (national security) negara, dimana 

negara harus memberikan perhatian yang lebih terhadap isu ini. Karena jika tidak, 

akan berdampak kepada aspek-aspek bernegara lainnya. Bahkan dalam instrumen 

politik luar negeri, aspek keamanan menjadi fokus utama karena berkaitan dengan 

kepentingan nasional yang dapat mengganggu kedaulatan suatu negara.11   

Berdasarkan penjelasan di atas, judul penelitian ini adalah “Kerja Sama 

Indonesia dengan Filipina dalam Bidang Keamanan di Era Presiden Joko 

Widodo.” 

 

 

 

                                                           
10 “Kerja Sama Pertahanan RI-Filipina,” Pars Today. Home page on-line. Tersedia di 

http://parstoday.com/id/news/indonesia-i60805-kerja_sama_pertahanan_ri_filipina; Internet; 

diakses pada tanggal 12 Februari 2019). 
11 Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. Pengantar Ilmu 

Hubungan Internasional. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya. hal. 10. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini ingin melihat lebih jauh 

mengenai kerja sama dalam bidang keamanan di antara kedua belah negara, yaitu 

Indonesia dan Filipina dengan mengambil fokus pada tahun 2014-2018 di era 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo.  

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, pertanyaan-pertanyaan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia-Filipina dalam 

membentuk kerja sama bidang keamanan di era Pemerintahan Joko 

Widodo? 

2. Apa saja bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia-

Filipina dalam mengatasi isu keamanan dan mengimplementasikan kerja 

sama bidang keamanan di era Pemerintahan Joko Widodo? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dan hasil yang telah dicapai dari 

kerjasama pemerintah Indonesia-Filipina dalam bidang keamanan di era 

Pemerintahan Joko Widodo? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Dalam prosesnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Menggambarkan latar belakang, proses dan perkembangan dari kerja 

sama keamanan antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi 

permasalahan keamanan di Indonesia.  
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2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama keamanan antara Indonesia 

dan Filipina dalam mengatasi permasalahan keamanan di Indonesia. 

3. Menggambarkan tahapan mengenai upaya pemerintah Indonesia-

Filipina dalam mengimplementasikan kerja sama keamanan antara 

Indonesia dan Filipina dalam mengatasi permasalahan keamanan di 

Indonesia. 

4. Mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dari kerja sama keamanan 

antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi permasalahan keamanan 

di Indonesia. 

 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

Di samping itu, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

manfaat, diantaranya adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk kerja sama keamanan 

antara Indonesia dan Filipina. 

2. Memperkaya informasi mengenai perkembangan dan hasil 

implementasi dari bentuk kerja sama keamanan yang dilakukan oleh 

Indonesia dan Filipina. 

3. Memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang sudah dicapai dari 

kerja sama keamanan antara Indonesia dan Filipina di bawah 

kepemimipinan pemerintahan Presiden Joko Widodo. 
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4. Memberikan kontribusi berupa informasi bagi peneliti yang memiliki 

ketertarikan dalam kerja sama keamanan antara Indonesia dan Filipina 

khususnya dalam mengatasi permasalahan keamanan di Indonesia. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

 Penulisan laporan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab: 

 Bab I merupakan bagian pendahuluan yang dilanjutkan dengan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 Bab II merupakan bagian dari kerangka berpikir yang dimulai dari tinjauan 

pustaka dengan membahas studi-studi terdahulu mengenai kerja sama Indonesia 

dan Filipina dalam bidang keamanan. Kemudian mendeskripsikan pandangan 

realisme mengenai topik penelitian ini dan dilanjutkan dengan menguraikan konsep 

kepentingan nasional, konsep keamanan nasional, dan konsep kerja sama 

keamanan. 

 Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan. Pada bab ini 

akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, pengumpulan 

data, ruang lingkup penelitian, analisis data dan penyajian yang digunakan dalam 

memperdalam topik penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang diharapkan dapat menyajikan 

gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau kesepakatan kerja sama 

yang berlangsung di saat yang lampau. Sistem pengumpulan data yang digunakan 

adalah melalui studi pustaka dan studi daring. Data-data yang berhasil ditemukan 
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dan berhubungan dengan topik tersebut dikumpulkan dan dipergunakan untuk 

membantu menjelaskan topik penelitian ini. Kemudian, teknik analisis dan 

penyajian data yang akan digunakan yaitu narrative analysis dan event structure 

analysis. 

 Bab IV akan menguraikan pembahasan melalui data-data yang ditemukan 

dan relevan dengan topik penelitian ini. Dimulai dengan menguraikan masalah-

masalah keamanan yang sering menimpa negara-negara di Kawasan Asia Tenggara 

dan kepedulian pemerintah terhadap sektor keamanan di negara mereka sehingga 

menjadi concern tersendiri bagi topik penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan 

latar belakang kerja sama keamanan yang dibentuk oleh Indonesia dan Filipina, 

menguraikan, serta menjelaskan lebih dalam bentuk-bentuk kerja sama keamanan 

di antara kedua negara yaitu bantuan militer dari Indonesia untuk Filipina dan 

patroli laut. Selanjutnya adalah melihat upaya yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak dan hasil dari implementasi kedua bentuk kerja sama keamanan ini. 

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada 

bagian kesimpulan akan diuraikan berbagai jawaban sebagai hasil dari pembahasan 

yang sudah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi latar 

belakang, proses dan perkembangan pembentukan kerja sama keamanan, bentuk-

bentuk dari kerja sama keamanan, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan 

hasil-hasil yang telah dicapai dari kerja sama keamanan antara Indonesia dan 

Filipina ini. Kemudian ditutup dengan saran-saran dari penulis yang dapat 

diaplikasikan oleh kedua pemerintahan dan diharapkan dapat berguna di kemudian 

hari. 


