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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang 

  Globalisasi telah menjadi fenomena yang terjadi secara global yang cukup 

mempengaruhi tatanan dunia hubungan internasional dewasa ini. Globalisasi 

merupakan proses suatu negara mempengaruhi negara lain melalui perdagangan, 

perpindahan penduduk, pertukaran ide dan informasi yang terjadi antar 

masyarakatnya di seluruh dunia
1
 Globalisasi mendorong aktor-aktor dalam 

hubungan internasional baik negara, organisasi maupun individual untuk saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan yang terjalin antara aktor-aktor 

tersebut didasari oleh adanya kebutuhan akan perdagangan, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebudayaan dan beberapa hal lainnya yang sangat diperlukan untuk 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih maju. Dewasa ini kerjasama yang 

terjalin tidak hanya di dalam bidang-bidang tersebut diatas namun juga telah 

meluas ke dalam bidang keamanan dan perdamaian. Kerjasama ini bertujuan 

untuk membangun rasa percaya diantara negara sehingga dapat mencegah 

terjadinya konflik.  

 Kerjasama yang terjalin di era globalisasi ini mempengaruhi kondisi dunia 

internasional menjadi lebih damai dan harmonis. Para pemikir liberal percaya 

bahwa dengan mendorong kerjasama internasional akan terwujud perdamaian 
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dunia. Kerjasama yang terjalin diantara negara-negara menjadikan status antar 

negara adalah “partner” bukan “musuh” sehingga keinginan untuk saling bersaing 

menjadi berkurang. Persaingan tetap ada tetapi berubah dari yang awalnya 

persaingan senjata/militer menjadi persaingan dalam bidang ekonomi, sosial, 

politik dan budaya. Kerjasama antar Negara juga dapat memberi dampak positif 

pada perekonomian, pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama dalam bidang 

ekonomi antar Negara contohnya seperti penanaman modal asing berdampak pada 

penurunan tingkat pengangguran di suatu Negara. Dengan berkurangnya tingkat 

pengangguran maka tingkat perkembangan ekonomi suatu Negara meningkat dan 

juga tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Kesejahteraan masyarakat 

pun dapat mengalami peningkatan melalui kerjasama dalam bidang pendidikan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin tinggi pula 

harapan hidupnya dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  

 Batas-batas geografis yang memisahkan wilayah antar Negara kemudian 

tidak lagi menjadi penghalang untuk Negara saling mengadakan kerjasama. 

Mereka membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya baik 

secara ekonomi, politik, budaya, iptek dan sebagainya. Untuk dapat menghasilkan 

kerjasama yang baik maka dibutuhkan rasa saling percaya antar kedua belah pihak 

dan juga harus memiliki tujuan beserta prinsip yang dianut bersama-sama.  

 Kerjasama yang dibangun antar negara kemudian dibentuk secara lebih 

formal yaitu dalam bentuk organisasi. Organisasi memiliki berbagai karakteristik 

seperti memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki mekanisme  atau aturan 

main beserta peraturan dan memiliki tujuan bersama. Berdasarkan aktornya, 
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organisasi internasional dibagi menjadi dua yaitu International Government 

Organization (IGO)dan International Non-Government Organization (NGO)
2
 

IGO merupakan sebuah institusi yang beranggotakan  dua atau lebih negara-

negara bangsa. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), the North 

Atlantic Treaty Organization (NATO), the International Monetary Fund (IMF). 

NGO merupakan organisasi internasional yang beranggotakan aktor-aktor non 

negara seperti Multinational Cooperations (MNCs), kelompok-kelompok sosial 

dan individu.  

 ASEAN merupakan salah satu contoh dari IGO. ASEAN adalah organisasi 

regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN 

dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Tujuan dari dibentuknya 

ASEAN adalah untuk menjadi organisasi regional meningkatkan kerjasama baik 

dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. ASEAN memiliki prinsip 

non-intervention dimana negara-negara anggota tidak boleh mencampuri urusan 

dalam negeri sesama anggotanya. Prinsip ini dimaksudkan agar dapat 

menciptakan stabilitas keamanan dan pertahanan masing-masing negara. Oleh 

karena prinsip ini, ASEAN kemudian menciptakan sebuah forum yaitu ASEAN 

Regional Forum (ARF) yang dimaksudkan untuk menjadi wadah dialog bagi 

negara-negara anggota ASEAN untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

isu-isu stabilitas keamanan dan pertahanan di kawasan.  

 ARF merupakan forum tingkat negara yang tidak hanya dihadiri oleh 

negara anggota ASEAN tetapi juga oleh negara-negara besar di kawasan lainnya 
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seperti Amerika, China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa. Di dalam ARF yang 

dibahas tidak hanya isu-isu keamanan yang berkaitan langsung dengan militer 

atau yang berkaitan dengan isu keamanan tradisional seperti terorisme saja namun 

juga keamanan yang berkaitan dengan isu ekonomi, politik, dan budaya. 

Meskipun ARF merupakan forum yang cukup baru namun ARF dinilai telah 

memberi dampak pada pemelihaan stabilitas di kawasan baik di Asia Tenggara 

maupun di Asia Pasifik. Metode yang digunakan oleh ARF dalam pelaksanaannya 

menggunakan metode partisipasi dan kerjasama yang aktif, penuh serta seimbang 

yang berlaku bagi semua partisipan ARF, dengan ASEAN tetap merupakan 

penggerak utama ARF. Proses ARF berjalan dengan prinsip “at the pace 

comfortable to all” yaitu melakukan forum dialog dengan menyertakan 

pertimbangan sensitivitas terhadap berbagai isu terkait dengan partisipan tertentu. 

Pendekatan yang digunakan oleh ARF bersifat evolusioner dan berlangsung 

dalam tiga tahap besar, yaitu Confidence Building Measures, Preventive 

Diplomacy dan Conflict Resolution. Hasil keputusan dari dialog ARF harus 

diambil melalui suatu konsensus setelah melalui konsultasi yang mendalam antar 

partisipan ARF. Namun, karena hanya berbentuk forum, keputusan yang 

dihasilkan dari pertemuan ARF tidak bersifat mengikat para partisipannya. Forum 

ini berguna bagi negara-negara yang sedang bersengketa untuk saling bertukar 

pendapat dan pikiran agar dapat menemui titik tengah dari konflik yang sedang 

dialami. 

 Konflik-konflik yang telah dibahas dalam pertemuan ARF sangatlah 

beragam dan salah satunya adalah konflik mengenai batas wilayah geografis. 
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Negara-negara di dunia telah memiliki batas-batas wilayahnya sendiri yang telah 

diatur pada Zona Ekonomi Eksklusif. Selain itu, isu batas wilayah yang sering 

menimbulkan konflik yaitu isu tentang wilayah perairan yang diapit oleh dua atau 

lebih negara. Peraturan mengenai perairan internasional diatur dalam konvensi 

PBB tentang Hukum Laut atau yang disebut United Nations Convention on the 

Law of the Sea (UNCLOS). Wilayah perairan yang menjadi sengketa biasanya 

memiliki potensi yang cukup menguntungkan. Potensi tersebut antara lain sumber 

daya alam, wilayah strategis, kepentingan keamanan dan polittik, potensi 

pariwisata, dan sebagainya. Dengan melihat adanya potensi-potensi yang dimiliki 

oleh wilayah perairan (termasuk wilayah kepulauan di dalamnya) negara-negara 

yang menjadi negara pantai kemudian ingin memiliki wilayah tersebut dengan 

tujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Namun, dengan melihat adanya 

keinginan dari negara lain untuk memiliki wilayah tersebut, maka negara lain 

yang juga menjadi negara pantai tidak berdiam diri dan lalu ikut memperebutkan 

wilayah tersebut. Dengan diperebutkannya wilayah tersebut mengakibatkan 

potensi pecahnya konflik antar negara tersebut. Konflik ini dapat bertambah parah 

apabila negara saling mengadakan konfrontasi militer dan berbagai tindakan yang 

bertujuan untuk mengklaim di wilayah tersebut.  

 Dewasa ini, isu klaim suatu wilayah suatu negara menjadi isu yang cukup 

penting dalam Hubungan Internasional. Adanya suatu klaim yang dikeluarkan 

oleh suatu negara bertujuan untuk memperluas wilayah kedaulatannya. 

Kedaulatan berarti dimana kekuasaan suatu negara menjadi tidak terbatas di 

dalam wilayah yang menjadi teritorialnya. Kekuasaan suatu negara mencakup 
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seluruh wilayah, baik semua yang ada di atas tanah, laut, dan udara. Oleh karena 

itu, wilayah suatu negara ditetapkan berdasarkan suatu ukuran tertentu yaitu 

Landas Kontinen atau Zona Ekonomi Ekslusif.  Namun sedikit sulit untuk 

menentukan dengan persis batas wilayah yang sesungguhnya. Seperti contoh 

perbatasan di Laut China Selatan. Laut China Selatan memiliki bermacam-macam 

pulau yang dikelilingi oleh beberapa negara seperti China, Taiwan, Filipina, 

Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Adapun negara-negara tersebut memiliki 

kepentingan masing-masing di kepulauan yang ada di Laut China Selatan. Setiap 

negara memiliki berbagai kepentingan antara lain kepentingan yang menyangkut 

keamanan wilayah yang berkaitan dengan militer suatu negara, pemanfaatan 

sumber daya alam yang ada, dan posisi strategis dari kepulauan di Laut China 

Selatan. Karena berada di Samudera Pasifik, menjadikan Laut China Selatan 

kawasan yang dilewati oleh banyak kapal  yang berlayar melintasi negara dan 

antar benua. Dengan berbagai kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing 

negara maka kemudian menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan 

ini menyebabkan keamanan dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan 

terganggu. Oleh karena itu untuk tetap menjaga kestabilan kawasan, ASEAN, 

yang merupakan sebuah organisasi regional dimana beberapa anggotanya terlibat 

dalam konflik tersebut, berusaha untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan 

dari adanya konflik. Konflik ini tidak hanya melibatkan anggota ASEAN saja 

tetapi juga melibatkan China dan Taiwan.  

 Kepulauan yang diperebutkan oleh China dan beberapa negara ASEAN 

yaitu kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly merupakan kepulauan terbesar di Laut 

 



7 

 

China Selatan yang memiliki ratusan pulau di dalamnya. Menurut Biro 

Hidrografis Internasional (the International Hydrographic Bureau) Laut China 

Selatan adalah perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut, 

berbatasan di sebelah selatan dengan tiga derajat lintang selatan antara Sumatera 

dan Kalimantan (Selat Karimata) dan di sebelah utara dibatas oleh Selat Taiwan 

dari ujung utara Taiwan ke arah pantai Fukien, China. Luas perairan meliputi 

sekitar 4.000.000 km2.
3
 Melihat letak dari Laut China Selatan ini tidak 

mengherankan apabila Laut China Selatan diperebutkan karena letaknya yang 

memang berbatasan langsung oleh negara-negara yang sekarang ini mengklaim 

kepulauannya. Negara-negara tersebut antara lain Singapura, Malaysia, Filipina, 

Indonesia, Brunei, Vietnam, Taiwan dan China. Di dalam wilayah Laut China 

Selatan terdapat sekitar lebih dari 200 pulau  dan gugusan karang yang sebagian 

besar berada di Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly telah lama menjadi wilayah 

sengketa antara beberapa negara pantai sekitar Laut China Selatan terutama antara 

negara-negara ASEAN dengan China. 

 Dengan adanya konflik antara negara-negara ASEAN yaitu Vietnam dan 

Fillipina dengan China sehubungan dengan wilayah Laut China Selatan, membuat 

ASEAN dihadapkan pada kemampuannya sebagai suatu organisasi regional untuk 

berperan dalam penyelesaian konflik. Hal ini akan mengancam stabilitas dan 

perdamaian baik di kawasan Asia Timur maupun Tenggara. ASEAN merupakan 

suatu organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan suatu wilayah yang damai, 

bebas dan netral. Tujuan ini merupakan tujuan yang telah disepakati bersama oleh 
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Tantangan Bagi ASEAN. Jakarta: Centre for Strategic and Internaional Studies (CSIS). Hal 15. 
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negara anggota ASEAN sejak 1971. Hal yang menjadi masalah utama ASEAN 

adalah bagaimana ASEAN sebagai sebuah bentuk organisasi membentuk suatu 

tatanan regional yang dapat menjamin stabilitas dan perdamaian di dalam 

kawasan Asia Tenggara. Namun dengan adanya konflik ini dapat mengancam 

stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Selain itu, konflik ini juga dapat 

mempengaruhi hubungan negara anggota ASEAN menjadi kurang harmonis. 

Terlebih lagi apabila melihat adanya pendekatan bilateral dari China kepada 

masing-masing negara ASEAN yang dinilai dapat mengadu domba negara-negara 

tersebut. Karena itu, ASEAN meminta China untuk melakukan pendekatan di 

tingkat multilateral melalui ASEAN Regional Forum (ARF). Forum ini menjadi 

kunci bagi ASEAN dalam meredam konflik di Laut China Selatan. 

 Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis menetapkan judul dari Tugas 

Akhir ini adalah “Analisis Peran ASEAN Dalam Menghadapi Konflik Laut China 

Selatan”. 

  

 1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan berbagai 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Apa Peran ASEAN dalam penyelesaian konflik antara China dan negara 

anggota ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei? 

2) Apa yang menjadi tantangan ASEAN dalam menghadapi konflik Laut 

China Selatan? 
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 1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik perebutan 

wilayah di Laut China Selatan. 

2) Mengetahui tantangan ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik 

Laut China Selatan. 

 

 1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut merupakan 

uraian manfaat penelitian, diantaranya: 

1) Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya bagi 

penelitian terhadap studi kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik 

khususnya China dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baik 

bagi pembaca maupun bagi pihak yang nantinya akan melakukan 

penelitian yang serupa, sehingga penelitian ini dapat terus dikembangkan 

di masa yang mendatang. 
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2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat 

memahami sengketa yang terjadi di wilayah Laut China Selatan yang 

melibatkan beberapa negara sekitarnya seperti China, Vietnam, Filipina, 

Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sengketa ini telah menjadi 

suatu pokok pembahasan yang cukup penting di dalam forum ASEAN 

mengingat beberapa negara anggota ASEAN turut mengklaim pulau-pulau 

yang ada di kawasan Laut China Selatan. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan suatu sudut pandang sehingga dapat 

menambah wawasan bagi pembacanya. Jadi, manfaat-manfaat inilah yang 

diharapkan dapat diberikan oleh adanya penelitian ini. 

 

 1.5 Sistematika Penulisan 

Setelah seluruh penelitian ini selesai dilakukan, maka hasil dari penelitian ini 

berikut dengan analisisnya akan dibentuk menjadi satu laporan utuh dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

  

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian mengenai topik 

penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

  

 

 



11 

 

 BAB II KERANGKA TEORI 

Bab II adalah bagian dimana peneliti akan menjelaskan seluruh konsep dan teori 

yang digunakan selama proses penelitian berlangsung. Bab ini diawali oleh 

tinjauan pustaka dan diikuti oleh penjelasan mengenai teori dan konsep. Teori dan 

konsep digunakan agar dapat membantu peneliti dalam menganalisa topik yang 

dibahas.  

 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Di dalam Bab III ini akan dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Bagian ini dimulai dengan uraian mengenai ruang lingkup 

penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa data. 

 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam Bab IV akan dijelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari proses 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil yang diperoleh berupa kumpulan 

data, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa yang telah dipilih oleh 

peneliti. Di dalam bab inilah yang akan menjawab semua masalah-masalah yang 

telah dirumuskan dengan menggunakan data-data yang dihimpun melalui berbagai 

sumber. 
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 BAB V PENUTUP 

Bab V merupakan bab penutup yang merupakan bagian akhir dari laporan 

penelitian ini. Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh isi laporan penelitian 

dan saran yang diberikan oleh peneliti bagi pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan topik laporan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




