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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Multilateralisme telah menjadi bagian penting dari Hubungan Internasional 

sejak berakhirnya Perang Dunia II. Multilateralisme dalam artian luas biasanya 

diasosiasikan dengan bersatunya beberapa negara (lebih dari dua) pada sebuah 

platform untuk mencapai tujuan tertentu. Selepas Perang Dunia II, organisasi-

organisasi multilateral banyak berdiri. Organisasi-organisasi ini diklaim sebagai 

sarana yang efektif dalam menciptakan perdamaian di kawasan dan internasional. 

Organisasi-organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) dan 

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan contoh bagaimana negara-

negara mampu bekerjasama dalam kerangka multilateralisme.  

Organisasi-organisasi multilateral memberikan platform bagi negara-negara 

anggotanya untuk berinteraksi dalam kerangka aturan-aturan yang disusun dan 

disepakati bersama. Kerangka aturan bersama ini mempunyai mekanisme 

penyelesaian perselisihan (dispute settlement mechanism) antar negara yang 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan dengan jalur damai. Hal 

ini merupakan suatu upaya untuk memperkecil potensi konflik antar negara, yang 

menjadi sebab utama pecahnya Perang Dunia I dan II. 

Usaha organisasi multilateral dalam menjaga keamanan dunia tidak terlepas 

dari kontribusi organisasi regional. Organisasi regional berfungsi sebagai aktor 

penghubung antara negara dan organisasi multilateral yang telah menentukan tugas 

dan fungsi negara dalam keamanan global. Tidak hanya berhenti disini, beberapa 
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organisasi regional bahkan lebih jauh lagi telah mengembangkan kerangka regional 

untuk manajemen konflik. Sehingga, organisasi-organisasi regional telah menjadi 

aktor yang menentukan haknya sendiri. Oleh karena itu, dengan menguatnya posisi 

organisasi regional, anggapan organisasi regional yang hanya bersifat sebagai 

perpanjangan dari organisasi multilateral sudah tidak lagi relevan. Organisasi 

regional telah menjadi aktor penentu dalam menciptakan keamanan dunia dan 

sudah seharusnya dianggap sejajar dan saling menguntungkan (Hettne & 

Söderbaum, 2006).  

Organisasi regional modern bermula di eropa pada awal abad ke-19 dimana 

beberapa negara kecil di Eropa membentuk persatuan bea cukai dan aliansi dagang 

dengan Perancis. Kemudian pada tahun 1958 ditandatangani Perjanjian Roma yang 

membentuk Komunitas Eropa, yang selanjutnya banyak menginspirasi banyaknya 

inisiatif integrasi regionalisme pada tahun 1950 dan 1960-an (Kang, 2016). Inisiatif 

ini kemudian berkembang lebih lanjut menjadi integrasi ekonomi dalam European 

Economic Community (EEC) yang selanjutnya bertransformasi menjadi Uni Eropa. 

Pada saat ini, terdapat dua contoh sukses dari regionalism dan lembaga 

regional di dunia, yaitu Uni Eropa di Eropa dan Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan 

yang mempunyai latar belakang budaya, agama dan ras yang paling beragam di 

dunia. Di tengah keberagamannya, ASEAN menjadi satu-satunya organisasi 

multilateral di kawasan Asia Tenggara yang berhasil dalam menjaga perdamaian. 

Pada saat pendiriannya di tahun 1967, Asia Tenggara terpecah dalam ideologi 

politik dan ekonomi yang berbeda akibat dari polarisasi kekuatan dunia oleh dua 
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kekuatan besar di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Asia 

Tenggara pada masa itu menjadi medan perang perebutan pengaruh oleh AS dan 

Uni Soviet. Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1975 menjadi 

bukti bagaimana perebutan pengaruh menjadi konflik terbuka yang menelan 

banyak korban jiwa.  

Keputusan untuk bersatu mendirikan organisasi kawasan ini didorong oleh 

ketakutan akan semakin menguatnya pengaruh komunisme di kawasan ini. Para 

pemimpin lima negara pendiri ASEAN melihat adanya kebutuhan untuk 

memastikan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Komitmen akan 

hal ini terwujud dalam penandatanganan Treaty of Amity and Cooperation in 

Southeast Asia pada KTT ASEAN pertama pada tahun 1976. Terciptanya 

perdamaian di kawasan ini dirasa perlu demi tujuan untuk berfokus pada kerjasama 

kolektif demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini hanya akan terjadi apabila 

keamanan kawasan dan kohesivitas politik dapat terjaga dan terjamin di kawasan 

ini. 

 Banyak yang menganggap ASEAN telah berhasil dalam menstabilkan 

kawasan Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik besar dan 

terbuka antar negara anggota sejak pendiriannya di tahun 1967. ASEAN juga 

dianggap mampu menciptakan modalitas yang memungkinkan para negara anggota 

dan tetangga untuk menangani masalah secara damai. Dengan demikian, beberapa 

ahli mengklaim bahwa ASEAN adalah inti dari regionalisme di Asia Timur dan 

Asia Pasifik (Severino, 2007). Walaupun klaim ini masih diperdebatkan, tapi perlu 

dicatat bahwa ASEAN mampu bertransformasi menjadi kawasan yang damai 
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bahkan setelah era berakhirnya Perang Dingin. ASEAN berhasil merangkul semua 

negara-negara Asia Tenggara, termasuk negara-negara Indocina yang sebelumnya 

menutup diri. 

Keberhasilan ASEAN ini menurut beberapa pendukungnya, tak lepas dari 

keunikan dan nilai-nilai fundamental yang dipegang ASEAN. Menurut mantan 

Sekretaris Jenderal ASEAN Rodolfo Severino Jr. (menjabat 1998 – 2002), 

keberhasilan ini didasari atas komitmen ASEAN akan nilai-nilai fundamental 

seperti prinsip yang saling menghargai kedaulatan nasional, kesetaraan, integritas 

teritorial, non-interferensi, penyelesaian perselisihan secara damai, penolakan 

ancaman atau penggunaan kekuatan, kerja sama regional yang efektif, dan 

pengambilan keputusan dengan konsensus (Severino, 2008). Nilai-nilai 

fundamental ini dianggap kompatibel dan mampu mengakomodasi negara-negara 

anggotanya yang mempunyai latar belakang, budaya, agama, sejarah dan politik 

yang beragam. Selain itu, nilai-nilai ini dianggap sebagai salah satu daya tarik yang 

mampu merangkul negara-negara yang tidak demokratis yang ingin bergabung 

tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya, termasuk menghindari campur 

tangan atas masalah domestik. Dengan bergabungnya sepuluh negara-negara Asia 

Tenggara dengan latar belakang politik dan ekonomi yang beragam, kohesivitas 

dan kesatuan politik menjadi suatu tantangan bagi ASEAN. ASEAN dihadapkan 

pada tantangan untuk tetap bersatu menjaga sentralitas-nya di tengah beragamnya 

kepentingan nasional dari negara-negara anggota.  

 Sentralitas ASEAN adalah salah satu nilai yang dipegang oleh ASEAN 

dalam perkembangannya selama lebih dari 52 tahun. Menurut Mely Caballero-
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Anthony dalam artikel Understanding ASEAN's Centrality: Bases and Prospects in 

an Evolving Regional Architecture pada tahun 2014, sentralitas ASEAN sering 

diartikan sebagai kepemimpinan dan peran sentral ASEAN dalam arsitektur 

kelembagaan kawasan (Caballero-Anthony, 2014). Dalam konteks ini, ASEAN 

sering diharapkan menjadi sebuah suara yang mempunyai sikap dan pandangan 

yang sama pada isu-isu yang menyangkut posisi kelompok negara-negara ini 

terhadap tantangan yang datang dari luar kawasan. Dengan kata lain, kohesivitas 

politik negara-negara anggota ASEAN harus terjaga dengan adanya nilai ini.  

 Dalam berbagai konteks, Sentralitas ASEAN dapat berperan sebagai 

variabel yang menguatkan kohesivitas negara-negara anggota ASEAN. Contohnya, 

dalam isu kejahatan non tradisional dan kejahatan lintas batas, ASEAN telah 

berhasil menyetujui dan meratifikasi Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan 

Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP). ACTIP diberlakukan secara 

efektif pada 8 Maret 2017. ACTIP bertujuan untuk memberikan perlindungan dan 

perlindungan yang efektif bagi korban perdagangan serta memperkuat tindakan 

penegakan hukum terhadap pelakunya.  Konvensi ini juga akan mendorong kerja 

sama dan kolaborasi yang lebih erat di antara negara-negara anggota dalam 

memerangi perdagangan manusia (ASEAN Welcomes Entry into Force of ACTIP, 

2017). Sentralitas ASEAN dalam konteks ini cukup kuat karena kesepakatan ini 

merupakan kesepakatan internal ASEAN, dimana ACTIP merupakan instrumen 

milik ASEAN pertama yang mengikat secara hukum bagi negara-negara 

anggotanya. Sebelumnya, ASEAN belum pernah memiliki instrumen yang mampu 

mengikat negara-negara anggotanya secara hukum. 
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 Selanjutnya dalam konteks isu yang melibatkan pihak eksternal, Sentralitas 

ASEAN dapat dilihat memainkan peran dalam negosiasi perdagangan bebas. 

ASEAN saat ini sedang merundingkan Kemitraan Komprehensif Ekonomi 

Regional (RCEP) dengan tujuan untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan 

ASEAN dengan mitra-mitranya dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). 

Negosiasi kemitraan ini melibatkan 10 negara anggota ASEAN bersama dengan 6 

negara mitra FTA-nya, yaitu Australia, Cina, India, Jepang, Republik Korea, dan 

Selandia Baru. Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan mendapat manfaat dari 

RCEP yang akan menyediakan landasan untuk integrasi regional yang lebih luas 

serta membantu mengatasi kekhawatiran tentang ‘noodle bowl effect’ dari tumpang 

tindih perjanjian perdagangan bebas di tingkat bilateral dan regional. Nantinya, 

RCEP diharapkan mampu memberikan hasil manfaat nyata melalui peningkatan 

potensi pada akses pasar, fasilitasi, pengaturan dan kerja sama yang lebih koheren 

dalam bidang perdagangan (Regional Comprehensive Economic Partnership: A 

Coherent Approach towards Economic Integration n.d.). Walaupun proses 

negosiasinya masih berjalan dan hasil akhirnya belum terlihat secara nyata, RCEP 

adalah salah satu cara ASEAN meningkatkan sentralitas-nya dalam bidang 

perdagangan. RCEP merupakan sebuah platform negosiasi perdagangan yang 

dipimpin oleh ASEAN dan berusaha untuk menyelaraskan perjanjian-perjanjian 

perdagangan bebas di kawasan. Negosiasi RCEP sendiri direncanakan akan dikebut 

untuk diselesaikan pada tahun 2019 (ASEAN Secretariat, 2019). 

 ASEAN telah mempertahankan sentralitasnya pada upayanya untuk 

membangun masyarakat ASEAN dan keterlibatan dengan mitra eksternalnya dalam 
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arsitektur regionalisme Asia. ASEAN tetap menjadi kekuatan penggerak di 

belakang mekanisme regional seperti KTT Asia Timur (East Asia Summit/ EAS), 

Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ ARF), ASEAN Plus Three 

(APT), dan ASEAN Plus One dengan Mitra Wicara ASEAN. Selain itu, pada KTT 

ASEAN ke-34 pada 23 Juni 2019 yang lalu di Bangkok, Thailand; ASEAN telah 

mengadopsi Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the 

Indo-Pacific). Pada pernyataannya sebagai ketua ASEAN setelah berlangsungnya 

KTT ASEAN ke-34 pada Juni 2019, Thailand menjelaskan bahwa pandangan ini 

akan memandu ASEAN dalam keterlibatan dan kerjasamanya di wilayah Indo-

Pasifik yang lebih luas. Prinsip-prinsip utama dalam pandangan ini adalah 

sentralitas ASEAN, inklusivitas, saling melengkapi, tatanan berbasis aturan yang 

melekat pada hukum internasional, dan komitmen untuk memajukan keterlibatan 

ekonomi di wilayah kawasan Indo-Pasifik. ASEAN berharap bahwa mekanisme 

yang dipimpin oleh ASEAN ini dapat berfungsi sebagai platform untuk dialog dan 

implementasi kerja sama Indo-Pasifik bagi ASEAN dan mitra-mitranya. Sentralitas 

ASEAN dalam isu Indo-Pasifik terasa cukup kuat walaupun banyak yang 

berangaapan bahwa pandangan yang dikeluarkan oleh ASEAN ini masih 

mengawang-awang dan tidak konkret. 

1.2. Rumusan Masalah  

Namun disisi lain, sentralitas ASEAN yang menjadi tanggung jawab 

bersama ini tidak selamanya konsisten dalam diplomasi ASEAN ke luar kawasan, 

terutama jika menyangkut kepentingan kekuatan besar di kawasan. Klaim sepihak 

Tiongkok atas sebagian wilayah Laut Cina Selatan (LCS) telah terbukti menguji 
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sentralitas ASEAN pada saat berhadapan dengan kekuatan besar. Klaim ini 

menimbulkan protes dari beberapa negara anggota ASEAN yang ikut bersengketa. 

Sengketa ini telah menjadi salah satu isu utama keamanan kawasan karena 

melibatkan empat negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok, yang juga 

merupakan Mitra Wicara ASEAN.  

Tiongkok memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan empat 

negara anggota ASEAN di kawasan LCS. Negara-negara anggota ASEAN yang 

ikut bersengketa adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Vietnam. LCS 

merupakan daerah yang dianggap strategis oleh masing-masing negara yang 

bersengketa. Mereka memperebutkan wilayah ini demi melindungi kepentingan 

nasionalnya. Menurut Rudolfo C. Severino dalam ASEAN and the South China Sea  

yang dimuat dalam Security Challenges, Vol. 6, No. 2 pada 2010, Tiongkok 

khawatir lautan di wilayah ini dapat digunakan untuk mengancam atau 

menyerangnya dari arah tenggara, seperti yang telah terjadi di masa lalu. Di saat 

yang sama, beberapa pihak menuduh Beijing berusaha mendapatkan kekuasaan atas 

LCS sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hegemoni Tiongkok di Asia 

Tenggara (Severino, 2010).  

Masih dari artikel yang sama, Severino berpendapat bahwa di sisi lain, 

Vietnam membutuhkan pijakan di LCS untuk menghindari posisinya yang praktis 

dikelilingi oleh kekuatan Tiongkok. Vietnam menganggap ini bisa menjadi 

ancaman serius mengingat Tiongkok yang telah berkonflik dengan Vietnam selama 

berabad-abad. Filipina merasakan suatu keharusan untuk memperluas zona 

yurisdiksi dan tanggung jawabnya ke arah barat, setelah diserang oleh Jepang dari 
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arah wilayah ini pada awal Perang Pasifik di Perang Dunia II. Sedangkan bagi 

Malaysia, wilayah LCS yang luas merupakan pemisah Malaysia Barat dan 

Malaysia Timur yang menghubungkan kedua wilayah tersebut satu sama lain. 

Brunei Darussalam merasa harus mengamankan sumber daya miliknya yang 

diklaim atas dasar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, dimana klaim 

tersebut juga tumpang tindih dengan klaim negara-negara yang bersengketa 

(Severino, 2010). 

Tidak hanya bagi negara-negara yang bersengketa, menjaga stabilitas 

kawasan juga menjadi perhatian dan kepentingan bersama bagi negara-negara 

lainnya. Masih menurut Severino, Indonesia perlu memastikan keamanan wilayah 

ini karena wilayah sengketa ini berdekatan dengan sumber kekayaan alam berupa 

gas di gugusan pulau Natuna yang berada di bawah wewenang eksklusif Indonesia. 

Amerika Serikat yang secara resmi tidak mendukung klaim negara manapun atas 

wilayah ini juga berkepentingan demi memastikan bahwa kapal perang dan pesawat 

terbangnya bebas untuk bernavigasi di atas perairan LCS agar hubungan 

perdagangannya tidak terhalang dengan negara-negara Asia Timur. Sedangkan 

Jepang ingin menjaga jalur perdagangan melalui dan di atas LCS tetap bebas dan 

terbuka karena sebagian besar perdagangan Jepang mengalir melalui LCS, 

termasuk sebagian besar pasokan impor energinya. Sehingga isu sengketa wilayah 

ini melibatkan juga kepentingan negara-negara lain termasuk negara-negara dengan 

kekuatan menengah dan besar. 

Bagi ASEAN, stabilitas LCS merupakan isu penting karena melibatkan 

potensi konflik yang terjadi di kawasan yang terletak di tengah-tengahnya dan 
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melibatkan negara-negara anggotanya. Namun perbedaan pendapat akan perlunya 

ASEAN sebagai organisasi kawasan untuk ikut memfasilitasi penyelesaian damai 

akan isu ini membuat negara-negara anggota terbelah. ASEAN dianggap telah 

gagal mencapai a unified position terhadap Tiongkok karena terpecahnya posisi 

anggota ASEAN dalam menghadapi isu LCS secara bersama. Sebagian negara 

beranggapan bahwa ASEAN secara kolektif, perlu untuk mengatasi masalah ini, 

Hal ini dianggap perlu karena ASEAN sebagai kelompok dianggap akan cukup kuat 

untuk menghadapi Tiongkok dibandingkan apabila negara-negara anggota yang 

bersengketa harus menghadapinya secara individu. Bagi negara-negara ASEAN 

yang berkekuatan menengah dan kecil, ASEAN merupakan platform yang tepat 

strategi perimbangan kekuatan demi menghadapi kekuatan besar Tiongkok. 

Namun di sisi lain, ada beberapa negara anggota yang beranggapan bahwa 

platform ASEAN tidaklah tepat untuk menekan Tiongkok dalam menyelesaikan 

masalah ini. Pandangan ini menilai bahwa ASEAN sebagai kelompok bukan 

merupakan pihak yang bersengketa. Pandangan ini mendukung pandangan 

Tiongkok yang melihat sengketa LCS bukanlah masalah antara ASEAN sebagai 

organisasi dan Cina, tetapi hanya antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang 

terkait saja. Tiongkok berpandangan bahwa ASEAN dapat berfungsi sebagai 

fasilitator yang berharga untuk mempromosikan rasa saling percaya di antara pihak 

yang terkait, namun tidak menjadikan dirinya sendiri sebagai pihak yang terlibat 

dalam perselisihan.  

Tensi sengketa wilayah ini terus memanas dalam diskusinya di platform 

ASEAN, hingga puncaknya adalah pada gagalnya Pertemuan Menteri Luar Negeri 
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ASEAN ke-45 untuk mengeluarkan Joint Statement pada Juli 2012. Untuk pertama 

kalinya dalam sejarah 45 tahun berdirinya ASEAN, pertemuan ini gagal untuk 

mengeluarkan sebuah Joint Statement. Dalam pertemuan itu, diusulkan sebuah 

Joint Statement yang memuat isu Sengketa LCS oleh beberapa Negara Anggota 

ASEAN. Filipina dan Vietnam ingin ASEAN menolak desakan Beijing bahwa 

sengketa ini hanya ditangani pada tingkat bilateral antara negara anggota dan 

Tiongkok secara terpisah. Kedua negara ini menginginkan pernyataan bersama 

ASEAN yang meliputi referensi mengenai sengketa mereka dengan Tiongkok. 

Namun, proposal ini tidak diterima oleh Kamboja yang pada tahun itu menjadi 

Ketua ASEAN. Filipina menuduh Kamboja memblokir penyebutan perselisihan 

dalam draft Joint Statement. Banyak yang menuding posisi Kamboja yang menolak 

ini dipengaruhi oleh Tiongkok, yang telah banyak memberikan bantuan ke negara 

itu.  

Terpecahnya posisi negara-negara ASEAN di isu sengketa LCS ini menguji 

nilai fundamental ASEAN yaitu sentralitas-nya dalam menghadapi tantangan dari 

luar kawasan. Terjadi perbedaan dan pertentangan posisi dan pandangan dari 

beberapa negara anggota akan apa yang sebenarnya dianggap sebagai kepentingan 

kawasan atas isu ini. Hal ini disinyalir dipengaruhi secara kuat oleh kepentingan 

nasional masing-masing negara anggota. Perbedaan akan pandangan atas 

kepentingan kawasan untuk menjaga sentralitas ASEAN dianggap tidak lagi 

merepresentasikan kepentingan nasional dalam menjaga kedaulatan dan menjaga 

hubungan baik dengan negara berkekuatan besar.  
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Namun, ditengah perbedaan pandangan negara-negara anggotanya, ASEAN 

masih memprioritaskan penyelesaian sengketa LCS dengan menggunakan 

pendekatan secara kelompok sebagai ASEAN. Pada 4 November 2002, ASEAN 

dan Tiongkok menandatangani Declaration of Conduct of Parties in the South 

China Sea, yang di dalam ASEAN dianggap sebagai tonggak sejarah. Tiongkok 

sebelumnya bersikeras untuk hanya melakukan negosiasi secara bilateral dengan 

negara-negara yang bersengketa dan menghindari untuk membawa masalah ini di 

tingkat multilateral. Deklarasi ini menunjukkan perubahan dalam pendekatan 

Tiongkok terhadap perselisihan dan pembenaran upaya ASEAN untuk melibatkan 

Cina kedalam dialog penyelesaian isu ini. Deklarasi tersebut sebenarnya tidak 

memenuhi apa yang diinginkan ASEAN, yang menginginkan komitmen terhadap 

sebuah kode etik (code of conduct). Akan tetapi jika dilihat dari latar belakang 

perkembangan sebelumnya, deklarasi ini merupakan kemajuan dengan adanya 

kecenderungan untuk mengadopsi norma-norma dalam regulasi sengketa LCS 

(Buszynski, 2003).  

Negosiasi mengenai sengketa ini terus mengalami kebuntuan hingga pada 

tanggal 3 Agustus 2018, para menteri luar negeri dari 10 Negara Anggota ASEAN 

dan Tiongkok mengumumkan perjanjian tentang Naskah Tunggal Negosiasi Kode 

Etik Laut Tiongkok Selatan (Single Draft South China Sea Code of Conduct 

Negotiating Text /SDNT) yang akan dijadikan dasar untuk adopsi South China Sea 

Code of Conduct. SDNT ini membahas lima masalah utama yaitu ruang lingkup 

dokumen; penyelesaian sengketa; tugas untuk bekerja sama; peran pihak ketiga; 

dan status hukum dari Kode Perilaku akhir di LCS.  
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Selanjutnya, para pemimpin tertinggi ASEAN juga telah berkomitmen untuk 

mempercepat pembahasan dan finalisasi COC. Hal ini tertuang dalam pernyataan 

para pemimpin ASEAN dalam ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership 

for Sustainability pada tanggal 23 Juni 2019 di Bangkok, Thailand. Dalam 

dokumen itu para pemimpin sepakat untuk "bekerja secara aktif untuk implementasi 

secara penuh dan efektif dari Declaration on the Conduct of Parties in the South 

China Sea (DOC) tahun 2002 secara menyeluruh dan penyelesaian awal dari 

pembahasan Code of Conduct in the South China Sea (COC) secara efektif" 

(ASEAN Secretariat, 2019). 

Hal ini dirasa menarik bagi peneliti dimana dengan semua hambatan dan 

perbedaan yang ada, ASEAN tetap bersikukuh untuk memprioritas penyelesaian 

Sengketa LCS secara kolektif dengan menggunakan ASEAN sebagai platformnya. 

Peneliti akan memfokuskan pembahasannya dengan menggunakan kerangka 

konsep kepentingan nasional, regionalisme dan sentralitas ASEAN dalam sengketa 

LCS. Peneliti akan membahas dengan menggunakan kerangka teori Hubungan 

Internasional Neoliberalisme. Penjelasan akan difokuskan untuk menjawab dua 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa negara-negara anggota ASEAN mengedepankan sentralitas 

ASEAN dalam penyelesaian Sengketa LCS? 

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan ASEAN dalam menerapkan prinsip 

sentralitas-nya di penyelesaian Sengketa LCS? 

3. Apa dampak Sentralitas ASEAN dalam penyelesaian Sengketa LCS? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan 

penelitian yang telah diajukan. Pertama, peneliti akan mencoba menjawab mengapa 

walaupun terjadi banyak perbedaan posisi tiap-tiap negara ASEAN dalam 

penyelesaian Sengketa LCS, negara-negara ASEAN masih mengedepankan 

sentralitas ASEAN. Kedua, peneliti akan menjelaskan bagaimana upaya 

membangun sentralitas ASEAN untuk menyelesaikan Sengketa LCS.  Terakhir, 

peneliti akan menjawab bagaimana dampak Sentralitas ASEAN dalam 

penyelesaian Sengketa LCS. 

Peneliti akan menjelaskan hubungan antara variabel tetap penelitian ini, yaitu 

Sentralitas ASEAN, dan variabel bebasnya, yaitu Sengketa LCS. 

1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

dan diskusi hubungan internasional, khususnya dalam studi wilayah. Penelitian ini 

diharapkan bermanfaat dalam memahami sentralitas ASEAN sebagai organisasi 

regional yang terdiri dari kumpulan negara-negara berdaulat ketika menjawab 

tantangan dari luar kawasan secara kolektif, yaitu berupa Sengketa Wilayah di Laut 

Cina Selatan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pembahasan laporan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab. Bab 

pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai pendahuluan 

dan berupa latar belakang, rumusan masalah (termasuk pertanyaan penelitian), 
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tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian. Bab 

kedua akan membahas mengenai kajian pustaka dari variabel tetap dari penelitian, 

kerangka pemikiran, termasuk kerangka teori dan konsep, yang akan dipakai. Bab 

ketiga akan membahas mengenai metodologi penelitian yang mencakup 

pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data serta rencana 

analisis data yang akan dipakai. Bab keempat akan membahas mengenai 

pembahasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah 

diajukan. Yang terakhir, bab kelima yang akan membahas mengenai kesimpulan 

dari hasil penelitian. 

Bab I telah menjelaskan latar belakang masalah dan tiga pertanyaan 

penelitian yang akan dibahas oleh peneliti untuk mamahami sentralitas ASEAN 

dalam Sengketa LCS. Selanjutnya, dalam Bab II peneliti akan melihat lebih jauh 

apa yang telah dibahas oleh para akademisi lain mengenai Sentralitas ASEAN dan 

Sengketa LCS untuk memahami konteks dari kedua variable tersebut. Selanjutnya, 

Bab II juga akan membahas kerangka pemikiran yang akan dipakai untuk 

menjawab pertanyaan penelitian.  

  


